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Eerste woorden 

Soap Australian Open: Gevolgen van weigeren vaccinatie tennisser Novak Djokovic. 

Het Australian Open is sinds 1986 het eerste grandslamtoernooi van het tennisseizoen. Het 
wordt gespeeld in Melbourne Park. Het toernooi wordt georganiseerd door Tennis Australia, 
de huidige naam van de ‘Lawn Tennis Association of Australia’. 

Australian Open 2022 is van: maandag 17 januari tot zondag 30 januari. 
 

De Servische tennisser Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven 
waarom hij niet is gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de nummer 1 van de 
tenniswereld het land niet in mocht. Dat vertelde de Australische premier Scott Morrison 
donderdag tijdens een persconferentie. 

‘Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling’, aldus Morrison, die 
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. 

Djokovic wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, 
iets wat wel verplicht is voor zowel toegang tot Australië als deelname aan de Australian Open, 
het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De autoriteiten op de luchthaven meldden 
donderdag dat de 20-voudige grandslamwinnaar ‘niet aan de toelatingseisen voor Australië 
voldeed’, maar zeiden niets over zijn vaccinatiestatus.  

De organisatie van de Australian Open meldde eerder deze week dat twee onafhankelijke 
panels van medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeelden en 
juist concludeerden dat de 34-jarige Serviër ‘daarvoor in aanmerking komt’. Waarom de 
douanebeambten op het vliegveld van Melbourne anders oordeelden, kon Morrison niet 
zeggen. 

Op beelden van Australische televisiezenders was donderdag (lokale tijd) te zien hoe Djokovic 
werd overgebracht naar een quarantainehotel van de overheid in Melbourne. Daar zal hij 
wachten op een vlucht om het land uit te worden gezet, al zijn de advocaten van de tennisser 
nog bezig om dat te voorkomen. 

Volgens Morrison is er ook door de Servische ambassade in het Australische Canberra contact 
gezocht met zijn overheid. Hij stelt dat Servië ‘goed bevriend’ is met Australië. ‘Echter, alle 
landen hebben hun eigen wetgeving.’ Bron: HLN, 6 januari 2022. 

Opmerkelijke uitzondering: Djokovic zonder vaccin naar Australian 
Open 

Novak Djokovic doet mee aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld maakte 
via Instagram bekend dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om naar Australië te 
reizen. De Serviër wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het 
coronavirus, iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste grandslamtoernooi van 
het jaar. 

Volgens de organisatie van de Australian Open hebben twee onafhankelijke panels van 
medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeeld. Zij kwamen tot de 
conclusie dat de 34-jarige Serviër daarvoor in aanmerking komt. ‘We hebben eerlijke en 
onafhankelijke protocollen opgesteld om zulke verzoeken te beoordelen’, zegt 
toernooidirecteur Craig Tiley. ‘Hiermee zijn we er zeker van dat de Australian Open 2022 veilig 
en leuk voor iedereen is.’ 
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Djokovic kan nu ook zonder vaccin meedoen aan het toernooi dat op 17 januari in Melbourne 
begint. De Serviër, negenvoudig winnaar van de Australian Open, gaat op jacht naar zijn 21e 
grandslamtitel. Hij deelt met twintig titels nu het record met Roger Federer en Rafael Nadal. 

‘Gelukkig nieuwjaar, allemaal!’, schrijft Djokovic op Instagram bij een foto op het vliegveld. ‘Ik 
wens jullie allemaal gezondheid, liefde en al het geluk. Ik hoop dat jullie liefde en respect 
tonen voor iedereen op deze prachtige planeet. Ik heb de afgelopen periode een geweldige tijd 
gehad met mijn geliefden en ik ga vandaag ’Down Under’ met een vrijstellingsvergunning. 
Laten we beginnen aan 2022.’ 

De Serviër liet de afgelopen weken regelmatig weten te twijfelen of hij naar Melbourne zou 
gaan. Djokovic wilde keer op keer niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Hij 
noemde dat een privékwestie. ‘Mensen gaan tegenwoordig te ver om dit soort vragen te stellen 
en iemand te beoordelen. Wat ik ook zeg: ja of nee of misschien: mensen zullen er hun voordeel 
mee doen’, aldus Djokovic in oktober. Zijn vader zei enkele weken later dat Djokovic „onder 
deze voorwaarden en met deze chantage’ niet naar Melbourne zou gaan. ‘Natuurlijk wil hij 
spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En 
hij is mijn zoon, dus vul maar in.’ 

Djokovic stond al wel op de voorlopige deelnemerslijst die de organisatie van de Australian 
Open afgelopen maand presenteerde. Toernooidirecteur Craig Tiley zei toen dat de Serviër op 
dat moment geen medische vrijstelling had gekregen van de Australische autoriteiten. Enkele 
weken later heeft Djokovic die dus wel binnen. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022. 

 

 

Novak Djokovic op Instagram, 4 januari 2022. 

Novak Djokovic mag ook zonder vaccin meedoen aan Australian Open 
dankzij ‘medische uitzondering’ 

Novak Djokovic is tóch onderweg naar Australië. De Serviër plaatste een foto op Instagram 
waarbij hij laat weten dat hij door een uitzondering naar de Australian Open kan. 
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Hij was al gespot in Spanje, trainend op een blauwe hardcourtbaan, precies zoals die in 
Melbourne ligt. Met Dunlop-ballen, dezelfde als straks bij de Australian Open. Zou het dan 
toch? Ja dus. Na een dagelijkse aflevering in de soap rond Novak Djokovic kwam dan eindelijk 
het nieuws dat hij toch meedoet aan het eerste grand slam van het jaar. 

Alle onduidelijkheden rondom de deelname van Djokovic aan de Australian Open hadden te 
maken met de strenge vaccinatieregels in Victoria, de staat waar Melbourne in ligt. 
Werknemers moeten daar ingeënt zijn tegen het coronavirus. Hoewel Djokovic zijn 
vaccinatiestatus nooit heeft willen vertellen, wordt ervan uitgegaan dat de Serviër niet is 
geprikt. 

Hij mag nu Australie binnen op basis van een medische uitzonderingsregel, stelt Djokovic dus 
zelf. Bron: Sportnieuws, 4 januari 2022. 

 

Problemen voor Novak Djokovic: Serviër komt Australië (voorlopig) niet 
in 

Novak Djokovic dacht met z'n speciale visum eenvoudig af te reizen naar Australië, waar de 
eerste grand slam van het jaar wordt gehouden. Maar de nummer 1 van de wereld werd na 
zijn landing gelijk bij de kraag gegrepen en vast gezet door de douane. Het is nog helemaal 
niet zeker of Djokovic het land wel binnenkomt. 

Kort na zijn landing in Melbourne werd Djokovic gelijk ondervraagd door de douane. Zij 
twijfelen over de geldigheid van zijn 'medische uitzondering'. 

Lang was het onduidelijk of Djokovic wel aan de Australian Open mee zou doen. Alleen 
gevaccineerde spelers zijn namelijk welkom en Djokovic deed behoorlijk geheimzinnig over 
zijn vaccinatiestatus. Nadat bekend werd dat er voor de Serviër speciale regels zouden gelden, 
ontstond er een hoop kritiek in Australië. 
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‘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’, zei Scott Morrison, 
minister-president van het land, al stellig. ‘Er zouden helemaal geen speciale regels voor 
Djokovic moeten gelden. Geen enkele.’ Bron: Sportnieuws, 5 januari 2022. 

Djokovic laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter om uitzetting 
Australië te voorkomen 

De Servische tennisser Novak Djokovic stapt donderdag naar een Australische rechter om 
uitzetting uit dat land te voorkomen. Hij kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven 
waarom hij niet is gevaccineerd en zit daarom momenteel in een quarantainehotel in 
Melbourne in afwachting van zijn uitzetting. Zijn advocaten proberen dat te voorkomen. 

Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak die de nummer 1 van de wereld heeft aangespannen 
donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Als Djokovic er niet in slaagt de rechter 
te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet. 

Nick Wood, de advocaat van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat 
hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum ‘cruciaal’ is voor Djokovic om 
later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open. ‘Als meneer Djokovic geen 
geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi’, aldus 
Wood. 

Rechter Kelly zegt tegen de Australische krant dat hij bereid is zich tot laat op de dag over de 
zaak te buigen. Voorafgaand aan de hoorzitting wilde hij weten of de tennisser toegang heeft 
tot een tennisbaan in het hotel waar hij momenteel wordt vastgehouden. Bron: Sportnieuws, 
6 januari 2022. 

Djokovic mag even zijn ‘zonden’ overdenken: zaak in Australië wordt pas 
maandag behandeld 

Novak Djokovic mag nog even in Australië blijven totdat zijn zaak op maandag wordt 
behandeld. De Servische nummer 1 van de tennisranking is niet gevaccineerd en werd op het 
vliegveld in Melbourne tegengehouden. 'Djoko' mag het land niet in en stapte daarop naar 
de rechter. Die zou de zaak eigenlijk donderdag nog behandelen, maar dat is nu maandag 
geworden. 

Volgens berichten zou een werknemer van het team van Djokovic een verkeerd vakje hebben 
aangevinkt bij het aanvragen van het Australische visum. Daarom geldt zijn medische 
uitzondering niet. Hij kreeg die medische uitzondering van de organisatie van de Australian 
Open. Djokovic hoopt daar nog steeds zijn titel te verdedigen. 

Ondertussen zit de Serviër zijn tijd uit in het quarantainehotel. De rechter vroeg nog of 
Djokovic toegang heeft tot een tennisbaan. Blijkbaar heeft hij dat, zodat de zaak kon worden 
uitgesteld tot maandag. Bron: Sportnieuws, 6 januari 2022.  

De vaccinatieplicht blijkt gewoon te omzeilen, als je Novak Djokovic of 
Kyrie Irving heet  

Voor echte toppers in de sport blijkt de vaccinatieplicht niet zo hard, bewijst de situatie rond 
tennisser Novak Djokovic en basketballer Kyrie Irving. 

Met vrolijke nieuwjaarswensen aan zijn volgers liet Novak Djokovic dinsdag op Instagram 
weten dat hij toch op weg is naar Australië. Hij heeft een ‘vrijstellingsvergunning’ gekregen. 
Daarmee kan de beste tennisser van de wereld, die al maanden niet wil zeggen of hij prikken 
tegen het coronavirus heeft gehad, ondanks de vaccinatieplicht toch Australië in, om vanaf 
17 januari zijn titel op de Australian Open te verdedigen. 
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Djokovic meldde zich eerder nog af voor de strijd om de ATP Cup, die afgelopen weekend in 
Sydney is begonnen. Hij weigerde de afgelopen tijd prijs te geven of hij is ingeënt. De 34-jarige 
Serviër verklaarde in oktober dat een privékwestie te vinden. Zijn vader zei daarna dat zijn 
zoon ‘onder voorwaarden van chantage’ niet naar Melbourne zou reizen. Maar door de 
vrijstelling kan hij als negenvoudig winnaar van het toernooi toch op jacht gaan naar zijn 
21ste grandslamtitel. Hij moet het record van twintig titels nu nog delen met Roger Federer 
en Rafael Nadal.  

Volgens de organisatoren van de Australian Open had Djokovic zelf een medische vrijstelling 
aangevraagd, en is die verleend ‘na een streng beoordelingsproces’. Daarbij waren twee 
afzonderlijke en onafhankelijke panels van medische experts betrokken, staat in een 
verklaring. ‘Een daarvan was het onafhankelijke beoordelingspanel voor medische 
vrijstellingen, aangesteld door het ministerie van volksgezondheid in de staat Victoria.’ 

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, zei dat er ‘eerlijke en onafhankelijke 
protocollen zijn opgesteld voor de beoordeling van aanvragen voor medische vrijstellingen, 
zodat we kunnen garanderen dat de Australian Open 2022 voor iedereen veilig en plezierig is.’ 
En: ‘Centraal in dit proces was dat de beslissingen werden genomen door onafhankelijke 
medische experts.’ 

Het lijdt geen twijfel dat de aanwezigheid van Djokovic op de Australian Open van grote 
betekenis is voor de aantrekkingskracht van het toernooi. Aan de andere kant creëert het 
mogelijk rechtsongelijkheid tegenover andere tennissers, die zich misschien gedwongen 
voelden zich te laten prikken. 

Ook voor topbasketballer Kyrie Irving wordt nu met de hand over het hart gestreken. De 29-
jarige sterspeler van de Brooklyn Nets kwam het hele seizoen in de NBA nog niet in actie, 
omdat hij principieel weigert zich te laten vaccineren tegen corona. Daardoor kon hij in zijn 
eigen stad niet trainen en spelen. De covidregels in New York schrijven voor dat voor deelname 
aan die binnenactiviteiten een vaccinatie verplicht is.  

De teammanager van de Nets, Sean Marks, besloot daarop in oktober dat Irving dan maar 
helemaal niet in actie mocht komen. Irving is een absolute topbasketballer. Hij gooide vorig 
seizoen gemiddeld 27 punten per wedstrijd. Hij werd wereldkampioen, olympisch kampioen 
en NBA-kampioen. En hij is een grootverdiener, met een inkomen van zo’n 136 miljoen dollar 
(120 miljoen euro) over vier jaar. 

Maar de nood is aan de man bij de Nets. De besmettelijke Omikron-variant greep afgelopen 
maand flink om zich heen: tien spelers raakten besmet en moesten in quarantaine. Kevin 
Durant en James Harden pleitten er de afgelopen weken voor om Irving weer in genade aan 
te nemen, ook omdat ze zelf veel meer speeltijd kregen dan goed voor hen was. Coach Steve 
Nash wilde Irving maar al te graag terug, waardoor Marks zijn strenge lijn uiteindelijk liet 
varen. 

Het eigen Barclays Center blijft voor hem verboden terrein, net als de New York Knicks’ arena, 
Madison Square Garden èn het Golden State in Toronto omdat daar dezelfde regels gelden als 
in New York. Maar verder kan Irving weer alle uitwedstrijden spelen. Waarschijnlijk zal hij 
komende donderdagnacht in Indianapolis tegen de Pacers zijn rentree maken, als hij fit genoeg 
wordt bevonden. Irving liet weten met hartkloppingen van de spanning en opwinding toe te 
leven naar zijn comeback. Bron: Trouw, 4 januari 2022. 

Novak Djokovic laat van zich horen vanuit quarantainehotel: ’Ik voel 
jullie steun’ 

Novak Djokovic heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij voet op Australische bodem 
heeft gezet. De Servische tennisser verblijft momenteel in een hotel in Melbourne, nadat hem 
eerder deze week de toegang tot het land was geweigerd. 
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‘Bedankt mensen over de hele wereld voor jullie continue steun. Ik voel het en het wordt erg 
gewaardeerd’, schreef Djokovic in een korte update op Instagram. 

Djokovic is in afwachting van een rechtszaak, die op maandag dient. De nummer 1 van de 
wereld dacht over een geldige ’medische vrijstelling’ te beschikken om over anderhalve week 
zonder vaccinatiebewijs toch te kunnen deelnemen aan de Australian Open, maar volgens de 
Australische autoriteiten kon Djokovic niet aantonen waarom hij daar recht op zou hebben. 
Djokovic heeft zich nooit uitgelaten over het feit of hij wel of niet is gevaccineerd tegen het 
coronavirus. 

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. 

In navolging van Djokovic werd ook de Tsjechische dubbelspecialiste Renata Voracova naar 
het hotel in Melbourne overgebracht. Donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben 
gekregen dat haar visum ongeldig is. De Tsjechische is de nummer 81 van de wereld in het 
dubbelspel. 

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Djokovic is negenvoudig kampioen. Hij 
kan in Melbourne zijn 21e grandslamtitel in totaal pakken en het record alleen op zijn naam 
brengen. Rafael Nadal en Roger Federer hebben ook 20 grandslamtitels. Bron: De Telegraaf, 
7 januari 2022. 

 

@ ANP  Novak Djokovic wordt door veel fans gesteund. 

 

Novak Djokovic mag volgens Franse sportminister ’gewoon’ deelnemen 
aan Roland Garros  

Novak Djokovic mag in het voorjaar ’gewoon’ deelnemen aan Roland Garros. Volgens de 
minister van Sport, Roxana Maracineanu, geldt er in mei in Frankrijk geen inreisverbod voor 
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ongevaccineerden. Mensen die niet gevaccineerd zijn, krijgen in Frankrijk wel te maken met 
strengere regels, aldus Maracineanu.  

‘Hij krijgt weliswaar niet te maken met dezelfde regelingen als de spelers die wel zijn 
gevaccineerd. Maar hij zal niettemin kunnen meedoen, omdat de protocollen en de 
gezondheidsbubbel het toelaten’, zei Maracineanu op de Franse radio.  

Djokovic moet vrezen voor zijn deelname aan de Australian Open, omdat ongevaccineerden 
Australië niet inkomen. De Servische tennisser dacht over een geldige ’medische vrijstelling’ 
te beschikken, maar het bewijs dat hij daarop recht heeft ontbreekt volgens de autoriteiten. 
Maandag dient er een rechtszaak. 

De 34-jarige Djokovic won Roland Garros twee keer, in 2016 en vorig jaar.  

Daviscup-captain Paul Haarhuis zei donderdag dat hij eraan twijfelde of de nummer 1 van de 
wereld wel in actie zou kunnen komen in Parijs. ‘Als ik zie wat Emmanuel Macron zoal roept 
in Frankrijk, dan zou het mij niks verbazen als Roland Garros onder dezelfde voorwaarden 
als de Australian Open gaat plaatsvinden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen’, liet 
Haarhuis optekenen. De Franse president zei eerder deze week dat hij ongevaccineerden het 
leven moeilijker wil maken. Bron: De Telegraaf, 7 januari 2022.  

Echtgenote Novak Djokovic sneert naar Australische premier: ’De enige 
regel is liefde’ 

Ook de vrouw van Novak Djokovic, die momenteel vastzit in een quarantainehotel in 
Melbourne, heeft op Twitter haar ongenoegen geuit over de handelswijze van de Australische 
regering. Het land wil de Serviër niet binnenlaten voor de Australian Open vanwege zijn 
vaccinatiestatus.  

 

@ ANP Novak en Jelena Djokovic 

‘De enige regel is liefde’, schrijft Jelena Djokovic, verwijzend naar een uitspraak van de 
Australische premier Scott Morrison die donderdag zei voor de nummer 1 van de wereld geen 
uitzondering te willen maken. ‘Regels zijn regels’, stelde Morrison.  

‘Het is nu kerst voor ons en wij wensen dat we samen hadden kunnen zijn, maar mijn enige 
troost is dat we allemaal gezond zijn. We zullen leren van deze ervaring’, meldt de vrouw van 
de 34-jarige Serviër op Twitter. In de orthodoxe kerk wordt Kerstmis volgens de Russisch-
orthodoxe traditie op 7 en 8 januari gevierd. 
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Eerder vergeleek de vader van Djokovic de behandeling van zijn zoon in Australië 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’, sprak Srdjan Djokovic donderdag tijdens een 
persconferentie in Belgrado. Bron: De Telegraaf, 7 januari 2022. 
 
Servische president noemt weigeren Novak Djokovic ’politieke 
heksenjacht’ 

De Servische president Aleksandar Vucic noemt de manier waarop Australische autoriteiten 
omgaan met zijn landgenoot Novak Djokovic een ‘politieke heksenjacht.’  

De tennisser is op het vliegveld van Melbourne tegengehouden vanwege problemen met zijn 
visum. De nummer 1 van de wereld zit nu vast in een quarantainehotel in de Australische 
stad, waar de Australian Open op 17 januari begint. 

‘Ik ben bang dat deze meedogenloze politieke achtervolging doorgaat totdat er iets bewezen 
kan worden’, aldus de president. ‘Want als je niet van iemand kunt winnen, ga je dit soort 
dingen doen.’ 

Volgens Vucic is er contact geweest met de Australische ambassadeur en gaat zijn regering 
aan Australië vragen of Djokovic de komende dagen mag doorbrengen in het huis dat al voor 
de tennisser was gehuurd. Volgens een Servische journalist is dat verzoek al afgewezen. Nu 
zit Djokovic vast in een hotel tussen onder meer asielzoekers die ook wachten op toestemming 
het land binnen te mogen. 

Djokovic moet tot maandag wachten om te weten of hij in Australië mag blijven. De rechtszaak 
die hij heeft aangespannen tegen de beslissing van de Australische autoriteiten is tot dan 
uitgesteld, omdat de benodigde papieren nog niet bij de rechter zijn aangeleverd. 

Djokovic zei dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen om ook zonder 
coronavaccin het land in te komen, maar volgens de autoriteiten ontbreken de benodigde 
bewijzen daarvoor. Die vrijstelling had de twintigvoudig grandslamwinnaar nodig omdat hij al 
maandenlang niets wil zeggen over zijn vaccinatiestatus. In principe mogen alleen 
gevaccineerde tennissers meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Bron: De 
Telegraaf, 6 januari 2022. 

Advocaten Djokovic hebben de oplossing: ‘Novak was in december nog 
besmet met corona’ 

Novak Djokovic heeft een 'medische vrijstelling' ontvangen om zonder vaccinatiebewijs 
Australië in te mogen omdat hij in december van vorig jaar nog besmet is geweest met het 
coronavirus. Dat beweren de advocaten van de Servische nummer 1 van de wereld. 

‘De datum van de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december 2021’, zeiden 
ze in een aanvraag bij de federale rechtbank om de annulering van Djokovic' Australische 
inreisvisum te voorkomen. Maandag dient er een rechtszaak. 

De ongevaccineerde Djokovic arriveerde eerder deze week in Melbourne en dacht over een 
geldige 'medische vrijstelling' te beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te kunnen. 
De Australische autoriteiten beweerden echter dat Djokovic onvoldoende bewijs had om aan 
te kunnen tonen waarom hij daar recht op had. 

De 34-jarige Djokovic zit momenteel vast in een hotel in Melbourne. Hij hoopt over ruim een 
week toch nog op te kunnen gaan voor zijn 10e Australian Open-titel. 

Djokovic heeft gevraagd het hotel, waar hij verblijft tussen onder meer asielzoekers, te mogen 
verlaten om de training te kunnen hervatten. Volgens de advocaten is zijn verzoek afgewezen. 

De Tsjechische tennisster Renata Voracova verblijft in hetzelfde hotel als Djokovic en zij 
omschreef de omstandigheden ‘als in een gevangenis’. De dubbelspecialiste speelde al een 
toernooi in Australië en haar visum werd later ongeldig verklaard. ‘Het was als in een actiefilm, 
helemaal niet prettig. Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: 
de regels die eerder golden, gelden nu niet meer’, aldus Voracova. 
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Djokovic testte in juni van 2020 ook positief op het coronavirus. Hij deed anderhalf jaar 
geleden mee aan de zogenoemde Adria Tour, een demonstratie-evenement dat op zijn initiatief 
in Belgrado (Servië) en Zadar (Kroatië) plaatsvond. 

De beelden van dat toernooi zorgden voor verontwaardiging in en buiten de tenniswereld. 
Wegens versoepelde maatregelen in Servië en Kroatië zaten de tribunes vol en de spelers 
schudden elkaar de hand. Na afloop van de partijen vierden zij ook gezamenlijk feest. 

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Bron: Sportnieuws, 8 januari 2022. 

 

 

@ EPA 
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Novak Djokovic stond tijdens ‘coronabesmetting’ doodleuk 
handtekeningen uit te delen 

Je hebt het vast al gehoord, Novak Djokovic kan vanwege een heleboel gedoe niet meedoen 
aan de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld strandde bij de douane, waar 
ze hem het land niet binnenlieten. Djokovic' advocaten riepen dat hij in december nog besmet 
was met het coronavirus in een poging hem toch binnen te krijgen, maar was dat wel zo? 

Op Twitter schrijft Ben Rothenberg, journalist van New York Times, dat Djokovic tijdens zijn 
'coronabesmetting' handtekeningen aan het uitdelen was in Belgrado. Ook is hij meerdere 
malen gespot op foto's met kinderen waarop te zien is dat hij geen mondkapje draagt. 

De Servische tennisbond bevestigde tegenover France 24 dat Djokovic op 16 december op die 
plek aanwezig was. Bron: Sportnieuws, 8 januari 2022.  

Djokovic zou met een medische uitzondering Australië binnen mogen van de organisatie van 
de Australian Open maar de overheid weigerde. Intussen raakte bekend dat Djokovic op 16 
december positief testte op het coronavirus. 

Op 14 december woonde Djokovic nog een uitverkochte basketbalwedstrijd bij, mogelijk heeft 
hij daar het coronavirus opgelopen. Op 16 december ontmoette hij een Engelse cricketspeler 
en werd hij gehuldigd bij de Servische postdienst die een postzegel voor hem hadden gemaakt, 
zonder mondmasker. 

Op 17 december, notabene een dag nadat hij positief testte op het coronavirus, 
ontmoette Djokovic de Servische president en een heleboel jonge kinderen bij een 
bijeenkomst.  

In het dossier zou staan dat Djokovic nooit last heeft gehad van symptomen waardoor hij in 
afwachting van zijn testresultaat geen extra maatregelen genomen had. Het verdict volgt 
eerstdaags. Bron: Tenniskrant.be, 9 januari 2022. 

Vaccinatie-soap rond Novak Djokovic mondt uit in een internationale rel 

De vaccinatie-soap rond Novak Djokovic heeft een bizarre wending gekregen. De 34 jarige 
Serviër, die met een medische uitzondering zou mogen meespelen aan de Australian Open, 
werd woensdag in de nacht urenlang vastgehouden op het vliegveld in Melbourne, omdat zijn 
visum niet in orde was. Uiteindelijk werd zijn visum ingetrokken. In Servië liepen de 
gemoederen hoog op bij de vader van de nummer één van de wereld en de president van het 
land, Aleksandar Vucic. Bron: De Telegraaf, 6 januari 2022. 

Tsjechische tennisster weg uit quarantainehotel waar Novak Djokovic zit 

De Tsjechische tennisster Renata Vorácová heeft besloten Australië te verlaten. Ze verbleef 
sinds kort in hetzelfde hotel als Novak Djokovic. Volgens zeggen is ze naar Dubai vertrokken. 

De 38-jarige Vorácová reisde vorige maand al af naar Australië en mocht het land gewoon in. 
Donderdag zou ze van de douane toch het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig 
is. ‘Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder 
golden, gelden nu niet meer’, liet Vorácová eerder in de week optekenen. 

Ze zou net als Djokovic een 'medische vrijstelling' hebben gekregen om zonder geldig 
vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan de Australian Open. 
Vorácová besloot, in tegenstelling tot Djokovic, niet naar de rechter te stappen om het besluit 
van de Australische autoriteiten aan te vechten. Ze vond dat dan de tijd te kort werd om zich 
voor te bereiden op de Australian Open. Bron: Sportnieuws, 8 januari 2022.  
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@ EPA Het hotel op het vliegveld waar Djokovic verblijft. 
 

 
@ EPA 

Vader van Novak Djokovic ziet in zoon de nieuwe Spartacus: ‘Symbool en 
leider van de vrije wereld’ 

De vader van Novak Djokovic vindt dat zijn zoon groot onrecht wordt aangedaan. De 20-voudig 
grandslamwinnaar zit in een quarantainehotel in Melbourne, nadat zijn visum werd afgewezen 
en blijft daar tot zeker maandag.  
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‘Novak zit momenteel in een kamer die niemand mag betreden. En voor de deur staan 2 
agenten’, aldus vader Srdjan tegen de Servische krant Blic. ‘Ik heb geen idee waarom, maar 
ze houden mijn zoon gewoon gevangen.’ 

 

Novak Djokovic  @ Getty Images 

Volgens Srdjan gaat het inmiddels al lang niet meer alleen om deelname aan een 
tennistoernooi. ‘Dit is een gevecht voor de hele vrije wereld, niet alleen voor Novak. Vanaf nu 
is hij het symbool en de leider geworden van de vrije wereld, de wereld van arme en 
achtergestelde naties en volkeren. Mijn zoon is de Spartacus van de nieuwe wereld die geen 
onrecht, kolonialisme en hypocrisie tolereert’, trekt hij de vergelijking met een Romeinse slaaf 
en gladiator die een slavenopstand leidde in het oude Romeinse rijk. ‘Hij vecht voor de 
gelijkheid van alle mensen op deze planeet.’ 

Volgens Srdjan zijn alle middelen geoorloofd om aan de situatie een eind te maken. ‘Als ze 
hem niet binnen een half uur laten gaan, verzamelen we ons op de straat. Dit is een gevecht 
voor iedereen.’ Voor het hotel in Melbourne waren weliswaar veel mensen met Servische 
vlaggen op de been die steun betuigden aan de 9-voudig Australian Open-winnaar, maar 
vijandig werd het niet. Bron: Sportnieuws, 6 januari 2022. 

Australiërs woedend over komst Novak Djokovic 

In Australië is met verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat Novak Djokovic een 
medische vrijstelling heeft gekregen om het land in te mogen. De 34-jarige Serviër, de nummer 
1 van de wereld, maakte dinsdag zelf zijn deelname bekend aan de Australian Open, zijn 
favoriete grandslamtoernooi.  

Voor deelnemers aan de Australian Open geldt normaal gesproken een vaccinatieplicht. 
Waarom er een medische uitzondering is gemaakt voor de nummer één van de wereld, is nog 
onduidelijk. De organisatie van de Australian Open laat wel weten dat de vrijstelling is 
verleend na een uitgebreid beoordelingsproces. Hierbij zouden twee afzonderlijke en 
onafhankelijke panels van medische experts zijn betrokken. Meerdere spelers doen zonder te 
zijn geprikt toch mee.  

‘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 



14 
 

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.  

‘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 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. Bron: De Telegraaf, 5 januari 2022. 

Australische premier keihard voor ongevaccineerde Djokovic: ‘Niemand 
staat boven onze regels’ 

De Australische premier Scott Morrison heeft voor de Servische tennisser Novak Djokovic, de 
nummer 1 van de wereld, weinig begrip. ‘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. Zijn advocaten zijn nog bezig 
om directe uitzetting uit Australië te voorkomen.  

‘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.’ 

Djokovic meldde dinsdag dat hij een medische vrijstelling had gekregen om naar Australië te 
reizen. De 20-voudige grandslamwinnaar wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij 
gevaccineerd is tegen het coronavirus, iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste 
grandslamtoernooi van het jaar. Er wordt aangenomen dat 'Djoko' zich niet gevaccineerd 
heeft.  

Volgens de organisatie van de Australian Open hebben twee onafhankelijke panels van 
medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeeld. Zij kwamen tot de 
conclusie dat de 34-jarige Serviër daarvoor in aanmerking komt. Dat besluit leidde tot grote 
boosheid bij veel Australiërs, die in de afgelopen twee jaar strenge lockdowns of andere 
beperkingen moesten ondergaan.  
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Directeur Craig Tiley van de Australian Open zei dat Djokovic bij zijn aanvraag geen speciale 
behandeling had gekregen. Hij had er bij de titelhouder echter wel op aangedrongen te 
onthullen waarom hij de medische vrijstelling had gekregen. Een van de voorwaarden voor 
toegang tot Australië zonder vaccin is dat een persoon de afgelopen zes maanden het 
coronavirus heeft gehad. Of dat bij Djokovic het geval was, is niet bekend.  

‘Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, mag binnenkomen. Er is geen speciale gunst 
verleend. Er is geen speciale kans gegeven aan Novak’, betoogde Tiley.  

Djokovic liet zich in april 2020 kritisch uit over een mogelijke verplichte vaccinatie om te 
kunnen deelnemen aan toernooien. ‘Persoonlijk ben ik niet pro-vaccins’, zei hij destijds. ‘Ik 
zou niet willen dat iemand me dwingt om me te laten vaccineren zodat ik kan reizen.’ Bron: 
Sportnieuws, 6 januari 2022. 

 

 

@ EPA 

Bonte menigte van tennisfans en anti-vaxxers bij hotel Novak Djokovic 

Novak Djokovic blijft nog zeker tot maandag in Australië. Pas dan wordt er een uitspraak 
verwacht in het beroep tegen zijn uitzetting uit het land vanwege visaproblemen. De Servische 
tennis, die zijn titel op de Australian Open wil verdedigen, zit tot die tij in een quarantainehotel 
in Melbourne, waar de nummer één van de wereld tussen de asielzoekers verblijft. 

Buiten het Park Hotel heeft zich een bonte menigte verzameld van onder andere tennisfans 
die de Serviër een hart onder de riem willen steken. Ook anti-vaxxers en mensen die 
protesteren tegen het asielbeleid van Australië verzamelden zich buiten het hotel. ’Laat ze 
allemaal vrij’ en ’Free Novax’ valt er onder meer te lezen op de borden en spandoeken. Bron: 
De Telegraaf, 6 januari 2022. 
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Novak Djokovic komt Australië definitief niet in: Serviër wordt op het 
vliegtuig naar huis gezet 

De Australian Open krijgt een nieuwe winnaar. Althans, als we Reuters mogen geloven. 
Volgens het persbureau komt Novak Djokovic definitief Australië niet binnen en wordt hij op 
het vliegtuig naar huis gezet. 

Djokovic landde woensdag in Australië en hoopte met een medische uitzondering' toch deel te 
nemen aan de Australian Open. Dat terwijl andere spelers alleen welkom waren als ze 2 keer 
gevaccineerd waren tegen COVID-19.  

Eenmaal geland op Tullamarine Airport werd Djokovic gelijk vastgezet door de douane. Zij 
weigerden Djokovic toegang te verlenen tot Australië, simpelweg omdat ze geen uitzondering 
voor hem willen maken. Djokovic zou volgens bronnen niet de juiste documenten hebben 
meegenomen. 

'De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn 
visa, maar dat zullen wij niet doen', zo schrijft hij op Twitter. 'We zijn altijd duidelijk geweest 
over 2 zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische 
vrijstellingen zijn een zaak van artsen', schreef Jaala Pulford, de minister van Sport van de 
staat Victoria op Twitter. Bron: Sportnieuws, 6 januari 2022.  

Beschimmeld eten, kakkerlakken en opgesloten door brand: dit is het 
veelbesproken hotel waar Djokovic zijn dagen doorbrengt  

Niet het type accommodatie dat hij gewend is. Novak Djokovic (34) is toe aan zijn derde dag 
in het Park Hotel in Melbourne. Een quarantainehotel/detentiecentrum waar de 
omstandigheden niet al te best zijn, zo blijkt uit getuigenissen. Een betere behandeling voor 
‘Nole’ werd geweigerd, dan maar doorbijten tussen de kakkerlaken en het bedorven voedsel.  

Nog drie dagen zit Djokovic ‘vast’ in het Park Hotel. Maandag wordt zijn beroep in de hele zaak 
rond een vrijstelling van vaccinatie behandeld door de Australische rechtbank. Er zijn twee 
scenario’s: naar huis of naar Melbourne Park, waar vanaf 17 januari de Australian Open start. 
Hoe dan ook is ‘s werelds nummer één dan verlost van de omstandigheden waar hij momenteel 
in vertoeft.  
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Als we getuigenissen mogen geloven, zijn die namelijk niet al te best. Het hotel in Carlton, een 
voorstad van Melbourne, wordt al een jaar gebruikt als geïmproviseerd centrum om 
voornamelijk asielzoekers vanuit Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru die niet over de juiste 
papieren beschikken in onder te brengen. Vaak worden ze van daar opnieuw het land uitgezet. 
Groot is het hotel niet, momenteel zouden er 36 mensen in verblijven.  

 

@ EPA Dit is het Park Hotel waar Djokovic voorlopig vastzit.  

 

Het Park Hotel. © Photo News   

Het hotel kampt al maanden met Covid-uitbraken. Er worden amper tot geen maatregelen 
genomen wanneer één persoon besmet is. Dat was al vóór de accommodatie dienst deed als 
quarantainehotel. In december 2020 brak een tweede coronagolf uit in de staat Victoria. Het 
hotel was de aanleiding tot negentig procent van alle infecties.  

Vorige maand stichtte een 39-jarige man brand in het hotel. Hij was niet tevreden over hoe 
hij behandeld werd. Een gevoel dat elke bewoner deelt. ITV News kon praten met Adnan 
Choopani, een 24-jarige Iraanse vluchteling die al vijf maanden op de tweede verdieping - één 
etage hoger dan Djokovic - van het Park Hotel verblijft. ‘Zowel Djokovic als ik worden 
vernederd door de Australische regering. Ik wens dit zelfs m’n grootste vijand niet toe. Dit is 
vergelijkbaar met de hel. We krijgen beschimmeld brood, in het eten zitten larven en er is geen 
toegang tot frisse lucht want de getinte ramen kunnen niet open. Ik kan het eigenlijk niet 
geloven dat een ster als Djokovic hier zit.’  
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Vóór de brand konden de bewoners nog naar fitnessfaciliteiten of het rookterras. Die zijn nu 
op slot. ‘Ik wil gewoon licht én frisse lucht’, bevestigt een zekere Miah aan The Age. ‘We 
kunnen nog amper ademen.’  

Ook tennisster Renata Voracova (WTA 81) zag - nadat ze al een week in Australië was - haar 
visum plots afgekeurd worden en zit nu in hetzelfde quarantainehotel als Djokovic. ‘Het hotel 
is een soort verbeterde slaapzaal’, vertelt de Tsjechische. ‘Ze brengen me eten en er is een 
bewaker in de gang. Ik voel me als in een gevangenis.’ 

Djokovic zelf klaagde de omstandigheden (nog) niet aan. Hij liet zich gisteren voor het eerst 
horen via Instagram. Daarop bedankte hij de mensen die hun steun uitspraken. ‘Ik voel die 
steunbetuigingen tot hier’, postte hij.  

 

Adnan Choopani en het eten in het Park Hotel © ITV News  

Djokovic had al een verzoek ingediend om te verhuizen naar een huurappartement, maar dat 
werd geweigerd. Ook de vraag om een persoonlijke kok viel in dovemansoren. Een probleem, 
de juiste voeding is namelijk hét stokpaardje van de Serviër. Ook de toegang tot een 
tennisbaan werd hem geweigerd. Mocht de 20-voudige grandslamwinnaar alsnog groen licht 
krijgen voor de Australien Open, kampt hij sowieso met een fysieke achterstand.  

‘Ik kon hem een paar minuutjes spreken’, zegt Dijana Doković - mama Djokovic. ‘Hij kan niet 
slapen. Dit kan je geen hotel noemen. Overal zijn er beestjes (kakkerlakken volgens de 
Servische pers, red.). Als moeder is dit verschrikkelijk, niet eerlijk en niet menselijk. Maar ze 
willen hem niet naar een ander hotel brengen.’  

De Australische mensenrechtenorganisatie heeft de afgelopen maanden al herhaaldelijk bij de 
regering gelobbyd om een einde te maken aan dergelijke hotels die gebruikt worden als 
detentiecentrum. Voorlopig zonder succes. Bron: HLN, 8 januari 2022. 

Toernooidirecteur wijt zaak-Djokovic aan veranderde richtlijnen 

Toernooidirecteur hoopt dat Djokovic land in mag: ‘Zou hem graag Australian Open zien 
spelen’. 

De weigering van Novak Djokovic in Australië komt volgens de toernooidirecteur van de 
Australian Open, Craig Tiley, door de snel veranderende richtlijnen in het land. Djokovic 
verblijft al een paar dagen in een hotel, in afwachting van een rechtszaak. 

‘We gaan niemand de schuld geven’, zei Tiley tegen Channel 9. ‘Alles wat ik kan zeggen is dat, 
voornamelijk omdat er de hele tijd veel tegenstrijdige informatie is, we elke week met 
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Binnenlandse Zaken hebben gesproken. We spraken met alle delen van de regering om ervoor 
te zorgen dat we het juiste deden met de vrijstellingen. De tegenstrijdige informatie die we 
ontvingen, kwam door de veranderende omgeving.’ 

Djokovic dacht over een geldige ‘medische vrijstelling’ te beschikken om zonder 
vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Bij 
aankomst op de luchthaven werd de Serviër vastgehouden omdat hij niet voldoende bewijs 
had waarom hij recht zou hebben op die vrijstelling. 

‘Alle informatie die we destijds hadden, de kennis die we toen hadden, hebben we aan de 
spelers verstrekt’, zei Tiley over het misverstand. ‘Er zou altijd een paar spelers zijn die om 
medische redenen vrijstelling nodig hadden. We hebben nauw samengewerkt met de regering 
van de staat Victoria.’ 

Tiley hoopt dat Djokovic alsnog wordt toegelaten tot het land. ‘Ik zou hem graag de Australian 
Open zien spelen, ja’, zei Tiley. Djokovic zou in Melbourne voor zijn tiende Australian Open-
titel kunnen gaan. Zijn advocaten meldden zaterdag dat Djokovic half december nog besmet 
is geweest met het coronavirus. In de dagen na zijn positieve test zou Djokovic wel in het 
openbaar zijn verschenen. 

Eerder deze week zei Richard Krajicek al dat hij dacht dat er sprake was van een misverstand. 
‘Het lijkt er op dat er sprake is van een misverstand tussen speler, organisatie en overheid’, 
liet Krajicek donderdag optekenen. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Richard Krajicek vermoedt misverstanden in zaak rond Novak Djokovic 

Richard Krajicek denkt dat er sprake is geweest van een misverstand tussen Novak Djokovic, 
de organisatie van de Australian Open en de Australische overheid. Djokovic verblijft 
momenteel in een hotel in Melbourne, in afwachting van toestemming om het land in te 
mogen. 

‘Er is sprake van regels die worden bepaald door de overheid. Daar moet je je als organisator 
aan houden’, aldus Krajicek, directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in 
Rotterdam. ‘Mijn persoonlijke mening is daarin niet relevant, het gaat om overheidsbeleid.’ 

Djokovic maakte eerder deze week bekend ’medische vrijstelling’ te hebben om mee te kunnen 
doen aan de Australian Open en vloog daarop naar Melbourne. Op de luchthaven werd de 
nummer 1 van de wereld tegengehouden wegens onvoldoende bewijs waarom hij met een 
medische vrijstelling Australië in zou mogen. 

‘Het lijkt er op dat er sprake is van een misverstand tussen speler, organisatie en overheid. 
Maar we kennen niet alle ins en outs, het is dus lastig daar op in te gaan of iets van te vinden’, 
zo hield Krajicek zich op de vlakte. 

Djokovic moet in de toekomst mogelijk meer toernooien aan zich voorbij laten gaan als hij 
geen vaccinatiebewijs kan laten zien. Krajicek wil niet op de zaken vooruitlopen. „Het heeft 
geen zin om te speculeren over iets dat nu nog zo onduidelijk is’, aldus de oud-tennisser, die 
volgende maand in Rotterdam wel ongevaccineerde spelers kan verwelkomen. „Volgens de 
huidige regels van de Nederlandse overheid kan dat wel.’ 

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is van 7 tot en met 13 februari. 

Paul Haarhuis volgt de ontwikkelingen in de zaak-Djokovic met veel nieuwsgierigheid. Volgens 
de captain van het Nederlandse Daviscup-team valt de Servische tennisser zelf niet zo veel te 
verwijten. 

‘Ik zag een paar dagen geleden het bericht dat hij naar Australië zou gaan en ik dacht: hoe 
kan dat? Zou hij dan toch gevaccineerd zijn?’, zei Haarhuis. ‘Maar kennelijk wist hij toch een 
gaatje te vinden in het systeem en was hij in de veronderstelling dat het geregeld was.’ 
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Haarhuis volgt de ontwikkelingen niet vanuit Australië, maar vanaf zijn vakantieadres in 
Spanje. ‘Elke dag krijgt dit weer een nieuwe twist. Het is een bizarre rel aan het worden. De 
komende dagen moet blijken of hij met zijn exemptie recht heeft op deelname’, aldus de 
captain van de Nederlandse tennissers. 

‘Maar in zekere zin heeft hij niks raars gedaan. Zijn vader is dan weer niet goed wijs. Dat hij 
heeft opgeroepen om te lopen rellen. Dat zijn bijna Trump-achtige taferelen en dan ben je echt 
een malloot. Als je dat vergelijkt met de ouders van Rafael Nadal of Roger Federer, die heb ik 
nooit op zo’n uitspraak kunnen betrappen. Maar ik weet niet of dit meteen slecht is voor het 
imago van Djokovic. Als blijkt dat hij de uitzondering onder valse voorwaarden heeft gekregen, 
dan zal dat een deuk oplopen.’ 

Haarhuis snapt ook wel dat sommige spelers bedenkingen hebben bij een vaccin. ‘Er zijn 
meerdere spelers die het zo onzeker vinden wat ze ’tot zich nemen’. De Fransman Pierre-
Hugues Herbert heeft zich daarom bijvoorbeeld niet ingeschreven. En Jérémy Chardy heeft 
fysieke klachten gehad na het vaccineren, waardoor hij sinds die tijd niet normaal heeft 
kunnen trainen.’ 

Duidelijk is wel: het laatste woord is nog niet over de kwestie gesproken. ‘Djokovic is groter 
dan groot in Servië, een uithangbord, en zelfs de president wil hem helpen. Dat is van hem 
gewoon een trucje’, aldus de oud-tennisser, die rekening houdt met meer vergelijkbare 
situaties. 

‘Als ik zie wat Emmanuel Macron zoal roept in Frankrijk, dan zou het mij niks verbazen als 
Roland Garros onder dezelfde voorwaarden gaat plaatsvinden. Maar laten we niet op de zaken 
vooruitlopen.’ De Franse president zei eerder deze week dat hij ongevaccineerden het leven 
moeilijker wil maken. Bron: AD, 6 januari 2022. 

Directeur Australian Open prijst personeel voor ’geweldige werk’ rond 
Novak Djokovic-situatie  

Directeur Craig Tiley van de Australian Open heeft in een interne video zijn medewerkers 
geprezen over hoe ze hebben gehandeld in de situatie rond Novak Djokovic. 

‘Er wordt veel met de vingers gewezen en er vallen veel verwijten, maar ik kan je verzekeren 
dat ons team geweldig werk heeft verricht en alles heeft gedaan wat het kon volgens alle 
meegekregen instructies’, aldus Tiley in de video die is uitgelekt.  

Tiley is onder vuur komen te liggen, omdat Djokovic en andere spelers mogelijk verkeerd zijn 
geïnformeerd over hoe ze toch konden deelnemen aan de Australian Open zonder te 
beschikken over een vaccinatiebewijs. De Australische autoriteiten willen Djokovic echter niet 
tot het land toelaten, omdat hij niet kan aantonen waarom hij recht zou hebben op een 
’medische vrijstelling’. 

Tiley zegt tegen het personeel dat ze een enorme logistieke operatie hebben verricht. ‘Helaas 
zijn er de afgelopen dagen echter toestanden geweest met betrekking tot een aantal spelers - 
met name Novak - in een situatie die zeer moeilijk is’, aldus de toernooidirecteur, die zegt 
nauw met Djokovic en andere spelers in contact te staan. Ook benadrukt Tiley dat de 
organisatie de laatste dagen bewust de publiciteit niet heeft opgezocht.  

Aan Djokovic en andere spelers zou door de tennisorganisatie zijn meegedeeld dat ze zonder 
vaccinatiebewijs naar Australië konden reizen als ze recent besmet waren geweest met corona. 
Die uitzonderingsregel op de vaccinatieplicht voor reizigers zou echter alleen gelden voor 
Australische ingezetenen. De organisatie zou in november door de Australische overheid 
daarvoor al zijn gewaarschuwd.  

Djokovic zit momenteel vast in een hotel in Melbourne. De nummer 1 van de wereld probeert 
maandag via een rechtszaak alsnog Australië binnen te komen om zo aan het toernooi mee te 
kunnen doen. Bron: De Telegraaf, 8 januari 2022.  
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Rafael Nadal kent geen medelijden met Novak Djokovic, wel steun van 
Kyrgios en Isner  

Rafael Nadal vindt dat Novak Djokovic de situatie waarin hij zit aan zichzelf te wijten heeft. 
‘Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen’, zei Nadal na 
zijn eerste partij op het ATP-toernooi van Melbourne.  

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, houdt zich op de vlakte of hij zich al dan niet heeft 
laten vaccineren tegen het coronavirus. De Servische tennisser meldde dinsdag een medische 
vrijstelling te hebben gekregen en stapte daarna in het vliegtuig naar Melbourne, maar hij 
werd bij aankomst tegengehouden op het vliegveld.  

Volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet voldoende bewijs leveren voor zijn 
medische vrijstelling. De aanvoerder van de wereldranglijst zit voorlopig in een 
quarantainehotel in Melbourne. Djokovic heeft een rechtszaak aangespannen om uitzetting te 
voorkomen. 

Nadal, die net als Djokovic twintig grandslamtitels heeft, wilde zich in eerste instantie op de 
vlakte houden over de zaak. ‘Het is in mijn ogen natuurlijk niet goed wat er nu gebeurt. Maar 
ik kan hier geen duidelijke mening over hebben, omdat ik niet alle details ken.’  

De 35-jarige Spanjaard sprak zich daarna alsnog duidelijk uit. ‘De wereld heeft genoeg geleden 
om gewoon de regels te volgen. Als je geen vaccin wil nemen, dan kan je in de problemen 
komen. Heel veel families lijden al twee jaar onder deze pandemie. Ik begrijp dat de mensen 
in Australië heel gefrustreerd zijn, ze zijn door veel harde lockdowns gegaan en heel veel 
mensen konden niet naar huis. De afgelopen twee jaar zijn veel mensen overleden en volgens 
mij is het vaccin de enige manier om deze pandemie te stoppen. Ik geloof in de mensen die 
verstand hebben van medicijnen. Als zij zeggen dat we gevaccineerd moeten zijn, dan moeten 
we dat doen. Ik heb Covid doorgemaakt en ben twee keer gevaccineerd. Als je dat doet, heb je 
geen problemen om hier te kunnen spelen.’   

Volgens Nadal ervaart Djokovic nu de consequenties van diens keuze. ‘Iedereen moet doen 
waarbij hij zich goed voelt. Ik leef op een bepaalde manier ook wel met hem mee. Maar 
tegelijkertijd kent hij ook al enkele maanden de voorwaarden om hier te kunnen spelen.’  

Nick Kyrgios heeft meer moeite met de manier waarop Djokovic wordt behandeld. De 
Australiër, 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. Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een mens. Doe het 
beter.’  

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 gebruikt 
Bron: De Telegraaf, 7 januari 2022. 

Waarom Novak Djokovic een vaccin weigert: de eeuwige rebel die gelooft 
in zelfheling, de kracht van de geest en alternatieve geneesmiddelen 

Djoker de Rebel. Novak Djokovic (34) liet al uitschijnen niet gevaccineerd te zijn, maar leek 
toch te mogen deelnemen aan de Australian Open dankzij een ‘medische uitzondering’. Tot de 
Australische autoriteiten er zich echter gingen mee bemoeien: de Serviër wordt naar alle 
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waarschijnlijkheid morgen op het vliegtuig gezet richting zijn thuisland. Een portret van ‘Nole’, 
die vasthoudt aan het spirituele en ‘te geliefd’ wil zijn. Bron: HLN, 5 januari 2022. 

Vaccin weigeren tekent tegendraadse tennistopper Djokovic 

Novak Djokovic bereikte de tennistop met de hulp van wellnessgoeroes en specialisten in 
alternatieve geneeswijzen. Nu brengen zijn opvattingen over coronavaccinatie zijn deelname aan 
de Australian Open in gevaar. 

 
Novak Djokovic met fans in Turijn, november vorig jaar @ Getty Images 
 
Het is januari 2010 als acupuncturist Igor Cetojevic naar Novak Djokovic kijkt op televisie. 
De Servische tennisser, toen nog geen wereldster, speelt in de kwartfinale op de Australian 
Open. Plotseling grijpt Djokovic naar zijn maag. Hij verliest daarna, zo slap als een vaatdoek, 
de wedstrijd. 
 
Cetojevic denkt vanaf de tv te kunnen zien wat er aan de hand is met de tennisser die al vanaf 
jonge leeftijd last heeft van allergieën en astma. Een paar maanden later ontmoeten ze elkaar. 
De arts geeft Djokovic een boterham en denkt door de manier waarop zijn lijf reageert te zien 
dat hij beter geen brood meer kan eten. Het is de start van een glutenvrij dieet en het begin 
van de toevlucht van Djokovic tot alternatieve artsen, wellnessgoeroes en meditatieleraren. 
 
Nu is Djokovic de beste speler ter wereld, én het symbool van de verdeeldheid tussen voor- en 
tegenstanders van coronavaccinatie. De nummer één van de wereld zit vast in een hotel in 
Melbourne in afwachting van een uitspraak van de rechter op maandag om deel te nemen aan 
de Australian Open die op 17 januari begint. 
 
Djokovic werd tegengehouden bij de grens omdat zijn visum niet zou kloppen. Alleen volledig 
gevaccineerde mensen mogen het land in, tenzij er een goede reden is om geen prik te halen, 
zoals een onderliggende ziekte of een recente besmetting met het coronavirus. 
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De tennisser kreeg een vrijstelling om te spelen omdat hij in december positief werd getest. Er 
zijn twijfels of hij inderdaad recentelijk corona heeft gehad, omdat hij een dag na de positieve 
test aanwezig was bij een evenement zonder afstand te houden van mensen. 
 
Djokovic, die normaal in luxe onderkomens vertoeft, zit opgesloten in een detentiehotel waar 
ook zeker twintig asielzoekers en vluchtelingen verblijven. In Servië heerst grote woede om de 
zaak. Djokovic wordt in eigen land vereerd als een held. 
 
President Aleksandar Vucic zei dat er een ‘politieke heksenjacht’ gaande was. Djokovic’ vader 
ging nog een stap verder. Hij vergeleek het lot van zijn zoon met de kruisiging van Jezus 
Christus. 
 
Het is geen verrassing dat Djokovic geen zin heeft om zich te laten prikken. Djokovic eet 
plantaardig en laat blessures liever uit zichzelf genezen, waardoor hij jaren geleden veel te 
lang sukkelde met een elleboogblessure. Uiteindelijk ging hij toch maar onder het mes. Om 
sneller te herstellen zit hij regelmatig in een soort futuristisch ei dat hoogte kan simuleren. 
 
Hij brengt zijn geest tot rust door te bidden en te mediteren. Twee jaar geleden zei hij mensen 
te kennen die vervuild water door de kracht van energetische transformatie, door te bidden 
en dankbaar te zijn, kunnen omzetten naar zuiver water. 
 
Zijn bijzondere opvattingen leidden tot stormen van kritiek, maar Djokovic blijft in eigen land 
ongekend populair. De tennisser groeide op in de arme wijk Banjica in Belgrado. De Kosovo-
oorlog loopt als een rode draad door zijn jeugd. In 1999 hoorde hij op zijn twaalfde verjaardag 
de vliegtuigen van de Navo over de stad vliegen. Hij sliep met zijn familie ’s nachts in een 
schuilkelder en probeerde overdag te trainen op plekken die net waren gebombardeerd, omdat 
dat het daar weer veilig zou zijn. 
 
Toen Djokovic de wereldtop in het tennis bestormde, hadden de Serviërs weer iets om trots op 
te zijn. Bij zijn hotel in Melbourne staken zijn fans hem afgelopen week een hart onder de 
riem. Ze zwaaiden buiten met de nationale vlag en dansten op traditionele muziek. 
 
Buiten de grenzen van zijn geboorteland wordt Djokovic vaak gezien als de ongenode gast die 
het feestje van Roger Federer en Rafael Nadal kwam verstoren. Ondanks zijn enorme palmares 
legde de Serviër het in populariteit altijd af tegen Federer en Nadal. De drie tennisiconen staan 
momenteel allemaal op 20 grandslamzeges. Als Djokovic niet speelt in Melbourne, kan Nadal 
op 21 grandslamzeges komen. Federer doet niet mee vanwege een blessure. 
 
Djokovic had op de baan vaak het gevoel, zo zegt hij, dat hij het in zijn eentje tegen de rest 
van de wereld opnam. Toen hij in 2015 van Federer won in de finale van de US Open, 
schreeuwde hij tegen vriend en acteur Gerard Butler in zijn spelersbox op de tribune: ‘This is 
Sparta’, refererend aan de gelijknamige film waar Butler in speelt. Djokovic vergeleek zichzelf 
met de heroïsche koning Leonidas uit Sparta die het opnam tegen het grote Perzische leger 
bij de slag om Thermopylae. 
 
Vanuit zijn hotel in Melbourne voelt Djokovic zich in ieder geval minder eenzaam dan de 
Griekse held uit de film. Hij hoorde buiten de geluiden van zijn fans en zag de foto's op sociale 
media. Hij voelt de liefde. ‘Bedankt mensen over de hele wereld voor jullie continue steun. Ik 
voel het en het wordt erg gewaardeerd.’  
 
Over zijn dieet: ‘Ik had vanaf jonge leeftijd al moeite om te ademen, zeker in Australië in de 
hitte. Het was een soort van astma. Nu eet ik niks meer wat mijn lichaam veel energie kost 
om te verbranden. Ik eet plantaardig en mijd gluten en geraffineerde suikers.’ 
 
Over coronavaccins: ‘Persoonlijk ben ik tegen vaccinatie. Ik wil niet dat iemand me dwingt om 
een vaccin te nemen. Maar als het verplicht wordt, moet ik een beslissing nemen.’ 
 
Over Federer-fans op de tribune na zijn Wimbledontitel in 2019: ‘Soms probeer je het te 
negeren. Dat is vrij moeilijk. Soms probeer ik het om te draaien. Als ik dan hoor ‘Roger, Roger, 
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Roger’, denk ik gewoon dat ze roepen ‘Novak, Novak, Novak’. Bron: De Volkskrant, 9 januari 
2022. 
 
Premier Australië: ‘Djokovic had geen bewijs waarom hij niet is 
gevaccineerd’ 
 
De Servische tennisser Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven 
waarom hij niet is gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de nummer 1 van de 
tenniswereld het land niet in mocht. Dat vertelde de Australische premier Scott Morrison 
donderdag tijdens een persconferentie. 
 
‘Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling’, aldus Morrison, die 
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. 
 
Djokovic wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, 
iets wat wel verplicht is voor zowel toegang tot Australië als deelname aan de Australian Open, 
het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De autoriteiten op de luchthaven meldden 
donderdag dat de 20-voudige grandslamwinnaar ‘niet aan de toelatingseisen voor Australië 
voldeed’, maar zeiden niets over zijn vaccinatiestatus. 
 

 
 
De Australische premier Scott Morrison. © EPA 
 
De organisatie van de Australian Open meldde eerder deze week dat twee onafhankelijke 
panels van medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeelden en 
juist concludeerden dat de 34-jarige Serviër ‘daarvoor in aanmerking komt’. Waarom de 
douanebeambten op het vliegveld van Melbourne anders oordeelden, kon Morrison niet 
zeggen. 
 
Op beelden van Australische televisiezenders was donderdag (lokale tijd) te zien hoe Djokovic 
werd overgebracht naar een quarantainehotel van de overheid in Melbourne. Daar zal hij 
wachten op een vlucht om het land uit te worden gezet, al zijn de advocaten van de tennisser 
nog bezig om dat te voorkomen. 
 
Volgens Morrison is er ook door de Servische ambassade in het Australische Canberra contact 
gezocht met zijn overheid. Hij stelt dat Servië ‘goed bevriend’ is met Australië. ‘Echter, alle 
landen hebben hun eigen wetgeving.’ Bron: HLN, 6 januari 2022. 
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Rechter weigert zaak Djokovic uit te stellen, Boris Becker: ‘Novak is geen 
idioot’ 

De rechter die zich gaat buigen over het beroep van Novak Djokovic tegen zijn uitzetting uit 
Australië, is niet ingegaan op de vraag om de zaak van maandag naar woensdag uit te stellen. 
Advocaten van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken hadden het verzoek 
ingediend, maar dat werd afgewezen door rechter Anthony Kelly. 

Uitstel zou betekenen dat de deadline wordt overschreden die door Tennis Australia is 
vastgelegd om te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi 
van het jaar begint op 17 januari. 

De 34-jarige Djokovic verblijft sinds enkele dagen in een hotel in Melbourne. De Servische 
nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane 
ingetrokken worden omdat hij niet kon aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ 
zou beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen 
aan de Australian Open. De advocaten van Djokovic meldden zaterdag dat Djokovic half 
december besmet zou zijn geweest met het coronavirus. 

Toernooi-directeur Craig Tiley hoopt dat Djokovic alsnog wordt toegelaten tot het land. ‘Ik zou 
hem graag de Australian Open zien spelen.’ 

Voormalig coach Boris Becker neemt het op voor zijn voormalig pupil. Volgens de Duitser 
wordt de nummer 1 van de wereld ten onrechte zwartgemaakt. ‘Je moet zijn beslissing 
respecteren. Als je niet wordt gevaccineerd, wil dat nog niet zeggen dat je een slecht mens 
bent’, aldus Becker over Djokovic. ‘Natuurlijk is iedereen gelijk voor de wet, maar hij verdient 
niet de manier waarop hij momenteel wordt behandeld.’ 

Becker vindt dan ook niet dat Djokovic onzorgvuldig heeft gehandeld. ‘Hij vloog naar Australië 
in de wetenschap dat hij een geldige inreisvergunning had. Als de papieren die hij ontving niet 
in orde waren geweest, zou Novak nooit op het vliegtuig zijn gestapt. Hij is tenslotte geen 
idioot’, aldus de zesvoudig grandslamkampioen. Becker won de Australian Open zelf in 1991 
en in 1996. 

De 54-jarige Becker was drie jaar lang de coach van Djokovic, die de samenwerking eind 2016 
verbrak. 

‘Om eerlijk te zijn, denk ik dat iedereen er door geschokt is’, zei Andy Murray, voormalig 
nummer 1 van de wereld, over de rel rond Novak Djokovic. ‘Ik hoop vooral dat het goed gaat 
met Novak. Ik ken hem goed en ik heb altijd een goede relatie met hem gehad.’ 

Volgens Murray raakt de zaak ook de sport. ‘Het is echt helemaal niet goed voor het tennis en 
ik denk dat het een slechte zaak is voor alle betrokkenen. We moeten afwachten en precies 
horen wat de situatie is voordat ik er verder commentaar op geef, want ik denk niet dat het 
eerlijk is omdat een deel ervan speculatief is.’ 

Murray bereidt zich komende week in Sydney voor op de Australian Open, het toernooi waar 
hij al vijf keer in de finale stond. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Een Grand Slam van speciale karakters: wat bezielt de clan rond 'Novax' 
Djokovic? 

‘De enige wet die we over de grenzen heen zouden moeten respecteren, is Liefde’, post Jelena 
Djokovic op Instagram. Vader Srdjan vergelijkt zijn zoon Novak met Jezus en Spartacus en 
pookt voor het parlement het Servische nationalistische gevoel op. De 34-jarige tennisser zelf 
zegt dat hij de steun uit de hele wereld ‘voelt’ tot in zijn hotel in Melbourne. Wat bezielt de 
clan-Djokovic? 
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De beelden doken nog niet zo lang geleden weer op. Die van de zevenjarige Novak Djokovic, 
petje met de klep naar achteren op het hoofd en tennisracket in de hand, die op de Servische 
publieke omroep zegt: ‘Mijn doel is nummer 1 worden.’ Beetje vreemde ambitie in volle 
Balkanoorlog en in Kopaonik, een klein skistation op 2.000 meter hoogte. Vader Srdjan is 
daar skimonitor en de familie baat er een restaurant uit, de Red Bull. Bron: HLN, 8 januari 
2022. 

Rechter oordeelt in voordeel Novak Djokovic: Serviër mag Australië in 

Novak Djokovic mag in Australië blijven. Rechter Anthony  Kelly oordeelde vandaag dat het 
intrekken van zijn visum illegaal was. De Servische nummer 1 van de wereld kan daardoor 
toch meedoen aan de Australian Open. Het ziet ernaar uit dat Novak Djokovic toch gewoon 
mee kan doen aan de Australian Open. De rechter die zijn beroep behandelde, oordeelde dat 
de nummer 1 van de wereld moet worden vrijgelaten uit het hotel waar hij na zijn aankomst 
in Australië verplicht moest blijven. Hij vernietigde het besluit van de overheid om het visum 
van de tennisser in te trekken. 
 
De bal ligt nu bij immigratieminister Alex Hawke. Volgens advocaat Christoper Tran heeft 
Hawke de macht om het visum van Djokovic opnieuw te weigeren. Hij kan de beslissing van 
rechter Anthony Kelly in principe weer ongedaan maken. Kelly stelt ook dat als Hawke die 
beslissing neemt en Djokovic daartegen in beroep gaat, hij bij verlies van dat beroep drie jaar 
lang het land niet meer in kan. Het kamp-Djokovic moet nog inzage krijgen tot die 
voorwaarden om in beroep te gaan.  
 

 
 
Novak Djokovic. © AFP  
De 34-jarige Djokovic zit al enkele dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. De Serviër 
zag zijn visum bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken worden, omdat hij niet 
zou hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikte. Met die 
vrijstelling zou hij zonder vaccinatiebewijs toch kunnen meedoen aan het grandslamtoernooi 
in Melbourne, dat hij al negen keer won. 
 
De behandeling van de kwestie was live te volgen op internet, maar dat verliep met horten en 
stoten. Wel werd al snel duidelijk dat rechter Kelly op de hand was van de tennisser. Hij vroeg 
zich hardop af wat Djokovic ‘nog meer had kunnen doen’ om aan te tonen dat zijn medische 
vrijstelling in orde was. Kelly zei dat het erop leek dat Djokovic voor vertrek de vereiste 
‘medische vrijstelling’ had gekregen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo 
deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Ook zou hij volgens de rechter daar bewijs 
voor hebben overlegd toen hij landde. 
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Djokovic was volgens zijn advocaten december vorig jaar nog besmet geweest met het 
coronavirus en had op basis van een herstelbewijs recht op de medische vrijstelling. Medische 
deskundigen hadden die hem verleend. 
 

 
Fans van Novak Djokovic reageren opgetogen op het nieuws dat hun held in Australië mag 
blijven. © AP 

Kelly vond het besluit om het visum in te trekken ‘onredelijk’ en oordeelde dat Djokovic binnen 
30 minuten moest worden vrijgelaten uit het hotel en zijn paspoort en andere reisdocumenten 
terug moest krijgen. Ook uitte hij bezwaren tegen het urenlange verhoor dat de tennisser bij 
aankomst op het vliegveld had moeten ondergaan door de immigratiedienst. Bron: AD, 10 
januari 2022. 

Rechter geeft Novak Djokovic gelijk: visum werd ten onrechte 
ingetrokken 
 
Australië heeft het visum van Novak Djokovic ten onrechte ingetrokken. Dat heeft een 
Australische rechter maandag geoordeeld. De Servische tennisser mag zodoende in het land 
blijven en krijgt daardoor ook de mogelijkheid om mee te doen aan de Australian Open. 
 
De rechter uitte eerder op de dag al zijn bezorgdheid over de behandeling van de Servische 
tennisser op het vliegveld. Djokovic werd daar bij aankomst in het land aangehouden en zat 
sindsdien in een quarantainehotel. 
 
Rechter Anthony Kelly zei dat het erop leek dat Djokovic voor vertrek de vereiste ’medische 
vrijstelling’ had gekregen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo deel te 
kunnen nemen aan de Australian Open. Ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor 
hebben overlegd toen hij landde. ‘Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben is: wat had 
deze man nog meer kunnen doen?’, zei Kelly. 
 
De 34-jarige Djokovic verbleef de voorbije dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. De 
Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door 
de douane ingetrokken worden, omdat hij niet zou hebben kunnen aantonen waarom hij over 
een ’medische vrijstelling’ beschikt. De advocaten van Djokovic meldden zaterdag dat de 
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tennisser half december besmet zou zijn geweest met het coronavirus. Bron: De Telegraaf, 10 
januari 2022. 
 
Djokovic voor nu vrij en speelgerechtigd, maar hier eindigt de soap niet 
 
Novak Djokovic mag het immigrantenhotel uit, het land in en aan de Australian Open 
meedoen. Maar vanuit zijn familie komen al berichten dat hij alsnog wordt gearresteerd en 
gedeporteerd. De affaire is nog lang niet afgesloten. 
 
Na een week soebatten heeft de rechter gesproken. We zien Djokovic volgende week alsnog in 
actie op de Australian Open? 
 
Dat is op dit moment inderdaad de stand van zaken. Maar het kan elk moment weer 
veranderen. De rechtszaak ging afgelopen nacht tussen Novak Djokovic en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, en draaide om de rechtmatigheid van het weigeren van een visum voor 
de Servische nummer 1 van de wereld. De douane heeft dat niet goed gedaan, oordeelde de 
rechtbank, Djokovic mocht snel het immigrantenhotel waarin hij al dagenlang vastzit verlaten. 
Hij krijgt een visum en kan vanaf volgende week maandag meedoen aan de Australian Open. 
Bron: AD, 10 januari 2022. 
 
Rafael Nadal draait bij en staat na ‘circus’ achter Novak Djokovic: ‘Hij 
moet op Australian Open worden toegelaten’ 

Nadal vindt dat Djokovic vanaf volgende week moet kunnen meedoen aan de Australian Open. 
Dat heeft de Spanjaard laten weten op de Spaanse radio. 

De Servische tennisser won maandag de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het 
besluit van de Australische autoriteiten om zijn visum in te trekken. De minister van 
Immigratie, Alex Hawke, heeft echter de bevoegdheid om Djokovic alsnog het land uit te laten 
zetten en denkt daar nu over na. 

‘Ongeacht of ik het op bepaalde punten eens ben met Djokovic heeft zonder twijfel het recht 
gesproken’, zei Nadal op het Spaanse radiostation Onda Cero. ‘Op persoonlijk vlak heb ik 
liever niet dat hij meedoet’, voegde hij daar lachend aan toe. Nadal en Djokovic delen samen 
met de momenteel geblesseerde Roger Federer het record wat betreft aantal gewonnen 
grandslams. De drie tennissers staan allemaal op twintig titels.  

‘De rechter zegt dat Novak mag meedoen aan de Australian Open. Hij moet dan ook worden 
toegelaten, dat is wel zo eerlijk. Ik wens hem succes’, aldus de huidige nummer zes van de 
wereld, die afgelopen week het voorbereidingstoernooi in Melbourne won.  

De belangrijkste instanties ter wereld zeggen dat een vaccin de manier is om de pandemie 
waarmee we al bijna twee jaar te maken hebben te stoppen, aldus Rafael Nadal. 

Nadal was niet te spreken over het hele ‘mediacircus’ dat vorige week ontstond nadat Djokovic 
op de luchthaven van Melbourne was tegengehouden. De Servische aanvoerder van de 
wereldranglijst kon daar niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om 
zonder coronavaccin Australië in te komen. De rechter bepaalde maandag echter dat Djokovic 
moet worden toegelaten. 

‘Rond sport spelen vaak tal van belangen, op economisch en commercieel vlak. Daarvoor is 
het belangrijk dat de beste spelers in actie komen’, aldus Nadal, die Djokovic 
eerder bekritiseerde omdat de Serviër weigert zich te laten vaccineren. ‘De belangrijkste 
instanties ter wereld zeggen dat een vaccin de manier is om de pandemie waarmee we al bijna 
twee jaar te maken hebben te stoppen.’ 

Familie van ‘gefolterde’ Novak Djokovic haalt uit: ‘Zijn mensenrechten 
zijn hem afgenomen’ 

Novak Djokovic heeft van zich laten horen vanuit Australië. De Serviër laat weten blij te zijn 
dat hij alsnog mee mag doen aan de Australian Open. 
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‘Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de afwijzing van mijn visum heeft teruggedraaid. 
Ondanks alles wil ik hier blijven en meedoen aan de Australian Open. Daar blijf ik op gefocust. 
Ik ben hierheen gevlogen om te spelen op een van de belangrijkste evenementen die we hebben 
voor de geweldige fans’, zo laat de Serviër weten op Twitter. 

Hij voegt daaraan toe: ‘Voor nu kan ik niet meer zeggen, maar bedankt dat jullie me door dit 
alles hebben bijgestaan en me hebben aangemoedigd om sterk te blijven.’  

Na een rechtszaak werd bepaal dat Djokovic toch mocht meedoen een de Australian Open. De 
rechtszaak ging afgelopen nacht tussen Djokovic en het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
en draaide om de rechtmatigheid van het weigeren van een visum voor de Servische nummer 
1 van de wereld. De douane heeft dat niet goed gedaan, oordeelde de rechtbank, Djokovic 
mocht snel het immigrantenhotel waarin hij al dagenlang vastzit verlaten. 

Volgens zijn broer Djordje Djokovic, die samen met familieleden in Servië een persconferentie 
gaf, is zijn veelbesproken tennisbroer alweer in training gegaan. ‘Novak is vrij. Een paar 
minuten geleden heeft hij getraind op een tennisbaan. Hij is in de afgelopen jaren op 
verschillende manieren neergezet, maar hij heeft altijd de vrijheid in het maken van keuzes 
ondersteund.’ 

Zijn mensenrechten zijn hem afgenomen, aldus de moeder Dijana Djokovic. 

Volgens Djordje Djokovic waren het ook voor zijn familie heel zware dagen nadat de 
twintigvoudig grandslamkampioen vorige week woensdag op het vliegveld van Melbourne de 
toegang tot Australië was geweigerd. ‘Als familie was dit een zeer moeilijke zaak, we waren 
heel emotioneel over mijn broer. Het is heel lastig om Novak te verdedigen en tegelijkertijd 
niemand te beledigen. Wij vechten voor rechtvaardigheid en de rechtsstaat. We hebben er 
alles aan gedaan om de procedures te volgen en danken de rechter voor zijn serieuze 
onderzoek waarin elk feit is geanalyseerd.’ 

Volgens zijn moeder Dijana Djokovic heeft haar zoon zijn grootste overwinning behaald in zijn 
carrière. ‘Dit is een grotere triomf dan welk grandslam dan ook’, zei ze. ‘Hij heeft niets 
verkeerds gedaan, hij heeft geen Australische wetten overtreden. Maar hij is wel onderworpen 
aan intimidatie. Hij heeft gevochten tegen het systeem en tegen de regering, omdat hij het 
recht had om in Australië te zijn.’ 

 

Vlnr: Oom Goran, moeder Dijana, vader Srdjan en broer Djordje Djokovic. © AFP  
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Volgens Dijana Djokovic is haar zoon ‘gefolterd’ in ‘dat zogenaamde hotel’, waarmee ze doelde 
op het complex van de Australische immigratiedienst waar haar zoon sinds donderdag werd 
vastgehouden. Vader Srdjan Djokovic betoogde dat zijn zoon tijdens zijn detentie geen 
toestemming had om contacten te onderhouden met vrienden, teamleden of advocaten. ‘Zijn 
mensenrechten zijn hem afgenomen.’ 

De familie weigerde vragen te beantwoorden over de positieve coronatest die Djokovic op 16 
december volgens de ingediende visumdocumenten had afgeleverd. Daarna verscheen hij nog 
diverse keren in Servië in het openbaar. De familie Djokovic brak de persconferentie na een 
kritische vraag abrupt af en nam afscheid met een vaderlandslievend lied, dat arm in arm 
werd meegezongen. 

Volgens Djokovic kreeg hij van de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, een medische 
vrijstelling omdat hij recent het coronavirus heeft doorgemaakt. De Australische autoriteiten 
wilden hem desondanks het land uitzetten, omdat het bewijs zou ontbreken. De minister van 
Immigratie, Alex Hawke, kan de Serviër na zijn gewonnen rechtszaak op basis van zijn 
persoonlijke bevoegdheid alsnog het land uitzetten. Het is onduidelijk of Hawke daarvan 
gebruik gaat maken. 

In Melbourne zijn al dagenlang supporters van Novak Djokovic op de been om toegang voor 
de tennisser op te eisen. Nadat de rechter bepaalde dat de Servische nummer 1 van de wereld 
alsnog Australië in mag vierde men dat op straat, de feestvreugde liep echter zodanig uit de 
hand, dat de politie pepperspray inzette. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Chaos in Melbourne: politie zet traangas in om Djokovic-fans terug te 
dringen 

Het ziet er nog steeds naar uit dat Novak Djokovic ‘gewoon’ zal kunnen deelnemen aan de 
Australian Open, maar dat wil niet zeggen dat de rust in Melbourne helemaal teruggekeerd 
is. De politie moest alle zeilen bijzetten om opdringerige fans van de Serviër op afstand te 
houden. 
De rechtszaak in Melbourne trok wereldwijd aandacht en een grote groep supporters van 
Djokovic had zich zelfs verzameld bij het rechtsgebouw. Zij reageerden aanvankelijk met grote 
vreugde op het bericht dat hun held in het gelijk was gesteld, maar de sfeer werd grimmig 
toen duidelijk werd dat de tennisser mogelijk alsnog het land moet verlaten. De politie moest 
met pepperspray ingrijpen toen een groep fans een auto bestormde waarin ze meende Djokovic 
te zien zitten. 

De Servische fans omsingelden de wagen bijna een halfuur lang om hun steun aan Djokovic 
te betuigen (‘Free Nole!’) en kregen het daarbij snel aan de stok met de politie. Die zette 
traangas in, wat tot erg rumoerige situaties leidde. 

‘Novak heeft laten zien dat hij een groot man is’, zei Djokovic’ broer Djordje op de Servische 
televisie. ‘Hij heeft doorzettingsvermogen getoond en heeft een groot vertrouwen in zichzelf.’  

Djordje Djokovic bekende dat de familie thuis in Servië ‘een slapeloze nacht’ had 
doorgebracht. Rechter Antony Kelly oordeelde dat het visum van Djokovic onterecht was 
ingetrokken en besliste dat de tennisser onmiddellijk het detentiehotel waar hij verbleef mag 
verlaten. Hij mag wat de rechter betreft meedoen aan de Australian Open.  

Nog altijd verkeert Djokovic in onzekerheid. Hij heeft weliswaar zijn rechtszaak gewonnen, 
maar de Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, heeft echter de bevoegdheid om 
Djokovic alsnog het land uit te laten zetten en denkt daar nu over na. ‘Novak overlegt met zijn 
advocaten over hoe het verder moet. Hij bekijkt alle opties. Dit was een grote nederlaag voor 
de Australische regering en daar hebben ze het moeilijk mee.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 
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ATP noemt zaak Djokovic ‘schadelijk voor sport’ 

Tennisorganisatie ATP noemt de rel rond Novak Djokovic ‘op alle fronten’ schadelijk voor de 
sport. Wegens problemen met zijn visum mocht de nummer 1 van de wereld aanvankelijk 
Australië niet in en werd hij ondergebracht in een zogenoemd quarantainehotel. Inmiddels 
heeft de rechter besloten dat de Serviër alsnog het land in mag en kan deelnemen aan de 
Australian Open.  

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december 
opgelopen besmetting wel het land in te mogen. ‘De verwarring die is ontstaan onderstreept 
de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip’, zei ATP. ‘Van 
alle partijen. Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling 
had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet 
in de toekomst voorkomen worden.’  

‘Ook voor het welzijn van de speler en zijn voorbereiding op het toernooi is dit uitermate 
onwenselijk’, vervolgde de organisatie, die zegt niet direct partij te zijn in dit soort zaken. ‘Maar 
we hebben wel voortdurend in contact gestaan met de Australische tennisbond om bij te 
dragen aan een oplossing.’ 

In Melbourne zijn al dagenlang supporters van Novak Djokovic op de been om toegang voor 
de tennisser op te eisen. Nadat de rechter bepaalde dat de Servische nummer 1 van de wereld 
alsnog Australië in mag vierde men dat op straat, de feestvreugde liep echter zodanig uit de 
hand, dat de politie pepperspray inzette. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Novak Djokovic staat in Melbourne op de tennisbaan, maar houdt ‘leugen’ 
hem alsnog van Australian Open? 

Novak Djokovic is aan het trainen geslagen voor de Australian Open die over zes dagen begint. 
Djokovic werd eerst gespot in een sportschool, waar hij een warming-up deed. Daarna begaf 
hij zich naar een van de tennisbanen.  

Of Djokovic volgende week ook daadwerkelijk in actie kan komen in Melbourne is nog altijd 
de vraag. Bijna 24 uur na de uitspraak om het visum van de Serviër terug te geven, heeft 
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Australisch minister van Immigratie Alex Hawke nog steeds geen beslissing genomen over het 
al dan niet terugdraaien van die uitspraak. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid 
om dat te kunnen doen.   

Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke ‘goed nadenkt over de 
zaak’. Waarschijnlijk neemt de minister pas in de loop van deze week een besluit. ’Aangezien 
de zaak nog steeds loopt, is het om juridische redenen niet gepast om uitspraken te doen’, 
klonk het via een woordvoerder. 

De Australische autoriteiten trokken vorige week bij aankomst van Djokovic in Melbourne zijn 
visum in, omdat de Servische tennisser niet zou kunnen bewijzen waarom hij een medische 
vrijstelling had gekregen om zonder coronavaccin het land in te komen. Australië wilde de 
nummer 1 van de wereld het land uitzetten, maar Djokovic wist dat via een rechtszaak te 
voorkomen. Een rechter bepaalde maandag dat de 34-jarige Serviër aan de regels heeft 
voldaan en in Australië mag blijven. Djokovic kon zodoende het quarantainehotel verlaten 
waarin hij een aantal dagen opgesloten had gezeten en ging meteen de tennisbaan op. 

Plaatsingslijst 
De organisatie van de Australian Open heeft de plaatsingslijst bekendgemaakt, met Novak 
Djokovic op nummer 1 bij de mannen. Hij won de Australian Open vorig jaar voor de negende 
keer en is daarmee de absolute recordhouder in Melbourne. 

De loting voor de Australian Open vindt donderdag plaats. Uit de top 30 van de wereld bij de 
mannen ontbreken alleen Roger Federer en Dominic Thiem vanwege blessures. Botic van de 
Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun positie op de wereldranglijst 
rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, maar hebben geen geplaatste status. Robin 
Haase, Tim van Rijthoven en Jesper de Jong proberen via de kwalificaties de Australian Open 
te halen. 

Bij de vrouwen voert de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, de 
plaatsingslijst aan. Uit de mondiale top 10 ontbreekt Karolina Pliskova (vijfde) vanwege een 
blessure. Titelverdedigster Naomi Osaka is als dertiende geplaatst. Arantxa Rus, de nummer 
66 van de wereld, weet zich verzekerd van deelname. Richèl Hogenkamp, Indy de Vroome en 
Arianne Hartono hopen zich te kwalificeren voor het toernooi dat maandag begint. 

Volgens Australische media is de Australische federale regering bezig met een onderzoek naar 
een mogelijke leugen van Djokovic op zijn inreisformulier. Daarop zou hij zou hebben 
aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De 
Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje en Belgrado gesignaleerd. 
Mogelijk een vergissing, maar het kan hem ook opbreken, want het inreisformulier vermeldt 
dat ‘valse of misleidende informatie een serieuze misdaad is’. Djokovic riskeert zelfs een 
maximale celstraf van 12 maanden.   

In de rechtszaak bleek dat Djokovic zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, 
iets waar hij de afgelopen maanden nooit iets over wilde zeggen. Het was daarom lang 
onduidelijk of hij zou meedoen aan de Australian Open, aangezien daarop in principe alleen 
gevaccineerde tennissers welkom zijn. De Serviër kreeg een medische vrijstelling omdat hij 
eind vorig jaar, op 16 december, positief had getest op het coronavirus.  

Uit foto’s op sociale media valt echter op te maken dat Djokovic in de dagen erna een paar 
keer in de openbaarheid verscheen en niet in quarantaine zat. De familie van Djokovic wilde 
maandag op een persconferentie niet reageren op vragen daarover. Zelf heeft de mondiale 
nummer 1 alleen nog via zijn social media gereageerd. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Novak Djokovic moet blijven vrezen na ’leugen’: Australische minister 
denkt na over intrekken visum 

De Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, onderzoekt of hij het visum voor Novak 
Djokovic moet intrekken. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid om dat te kunnen 
doen. Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke ‘goed nadenkt over 
de zaak’. Waarschijnlijk neemt de minister pas in de loop van deze week een besluit. 
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De Australische autoriteiten trokken vorige week bij aankomst van Djokovic in Melbourne zijn 
visum in, omdat de Servische tennisser niet zou kunnen bewijzen waarom hij een medische 
vrijstelling had gekregen om zonder coronavaccin het land in te komen. Australië wilde de 
nummer 1 van de wereld het land uitzetten, maar Djokovic wist dat via een rechtszaak te 
voorkomen. 

Een rechter bepaalde maandag dat de 34-jarige Serviër aan de regels heeft voldaan en in 
Australië mag blijven. Djokovic kon zodoende het quarantainehotel verlaten waarin hij een 
aantal dagen opgesloten had gezeten en ging meteen de tennisbaan op. 

Hij is ondertussen wel weer aan het trainen geslagen. Djokovic werd eerst gespot in een 
sportschool, waar hij een warming-up deed. Daarna begaf hij zich naar een van de 
tennisbanen. 

Volgens Australische media heeft de toptennisser, recordkampioen op de Australian Open met 
negen titels, bij het invullen van de inreisformulieren mogelijk „misleidende informatie’ 
gegeven. Djokovic zou hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar 
Melbourne niet had gereisd. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje 
en Belgrado gesignaleerd. Op het geven van valse of misleidende informatie staat een straf in 
Australië. 

In de rechtszaak bleek dat Djokovic zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, 
iets waar hij de afgelopen maanden nooit iets over wilde zeggen. Het was daarom lang 
onduidelijk of hij zou meedoen aan de Australian Open, aangezien daarop in principe alleen 
gevaccineerde tennissers welkom zijn. De Serviër kreeg een medische vrijstelling omdat hij 
eind vorig jaar, op 16 december, positief had getest op het coronavirus. 

Uit foto’s op sociale media valt echter op te maken dat Djokovic in de dagen erna een paar 
keer in de openbaarheid verscheen en niet in quarantaine zat. De familie van Djokovic wilde 
maandag op een persconferentie niet reageren op vragen daarover. Zelf heeft de mondiale 
nummer 1 alleen nog via sociale media gereageerd. Bron: De Telegraaf, 11 januari 2022. 

Novak Djokovic reageert: ’Ik wil blijven en strijden op Australian Open’ 

Novak Djokovic is vastberaden na zijn gewonnen rechtszaak in Melbourne over de geldigheid 
van zijn visum. 

„Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de annulering van mijn visum ongedaan heeft 
gemaakt’, laat de nummer 1 van de wereld in een eerste reactie op zijn social media weten. 
„Ondanks alles wat er is gebeurd, wil ik blijven en proberen te strijden op de Australian Open. 
Daar blijf ik op gefocust.’ 

Djokovic: „Ik ben hierheen gevlogen om te spelen in één van de belangrijkste toernooien die 
we hebben, voor geweldige fans. Voor nu kan ik niet meer zeggen dan bedankt voor de steun 
die ik heb gekregen om dit alles te doorstaan en voor alle aanmoedigingen om sterk te blijven.’ 

Volgens zijn broer Djordje Djokovic, die samen met familieleden in Servië een persconferentie 
gaf, is zijn veelbesproken tennisbroer alweer in training gegaan. „Novak is vrij. Een paar 
minuten geleden heeft hij getraind op een tennisbaan. Hij is in de afgelopen jaren op 
verschillende manieren neergezet, maar hij heeft altijd de vrijheid in het maken van keuzes 
ondersteund.’ 

Volgens Djordje Djokovic waren het ook voor zijn familie heel zware dagen nadat de 
twintigvoudig grandslamkampioen vorige week woensdag op het vliegveld van Melbourne de 
toegang tot Australië was geweigerd. „Als familie was dit een zeer moeilijke zaak, we waren 
heel emotioneel over mijn broer. Het is heel lastig om Novak te verdedigen en tegelijkertijd 
niemand te beledigen. Wij vechten voor rechtvaardigheid en de rechtsstaat.’ 
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Volgens zijn moeder Dijana Djokovic heeft haar zoon zijn grootste overwinning behaald in zijn 
carrière. „Dit is een grotere triomf dan welk grandslam dan ook’, zei ze. „Hij heeft niets 
verkeerds gedaan, hij heeft geen Australische wetten overtreden. Maar hij is wel onderworpen 
aan intimidatie. Hij heeft gevochten tegen het systeem en tegen de regering, omdat hij het 
recht had om in Australië te zijn.’ 

Volgens Dijana Djokovic is haar zoon „gefolterd’ in „dat zogenaamde hotel’, waarmee ze doelde 
op het complex van de Australische immigratiedienst waar haar zoon sinds donderdag werd 
vastgehouden. Vader Srdjan Djokovic betoogde dat zijn zoon tijdens zijn detentie geen 
toestemming had om contacten te onderhouden met vrienden, teamleden of advocaten. „Zijn 
mensenrechten zijn hem afgenomen.’ 

De familie weigerde vragen te beantwoorden over de positieve coronatest die Djokovic op 16 
december volgens de ingediende visumdocumenten had afgeleverd. Daarna verscheen hij nog 
diverse keren in Servië in het openbaar. De familie Djokovic brak de persconferentie abrupt 
af en nam afscheid met een vaderlandslievend lied, dat arm in arm werd meegezongen. 

Volgens Djokovic kreeg hij van de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, een medische 
vrijstelling omdat hij recent het coronavirus heeft doorgemaakt. De Australische autoriteiten 
wilden hem desondanks het land uitzetten, omdat het bewijs zou ontbreken. De minister van 
Immigratie, Alex Hawke, kan de Serviër na zijn gewonnen rechtszaak op basis van zijn 
persoonlijke bevoegdheid alsnog het land uitzetten. Het is onduidelijk of Hawke daarvan 
gebruik gaat maken. 

Hoewel Djokovic bijna vijf dagen opgesloten heeft gezeten in een hotelkamer in Melbourne, 
rekent bondsarts Babette Pluim van de Nederlandse tennisbond KNLTB op de Australian 
Open op een scherpe, fitte en vooral getergde Serviër. „Na vijf dagen ben je niet ineens je 
conditie kwijt. Het is voor Djokovic wel een heel onrustige voorbereiding op de Australian 
Open. Maar als hij zich ergens druk om maakt, geeft hem dat meestal mentale kracht’, zegt 
Pluim. 

Na een dagenlange opsluiting in een hotel tussen asielzoekers die net als hem Australië in 
willen, stond Djokovic maandag in de Australische avond dan eindelijk met een racket in zijn 
handen in een verder lege Rod Laver Arena. Eerder op de dag had de nummer 1 van de wereld 
de rechtszaak gewonnen die hij had aangespannen tegen het besluit van de Australische 
autoriteiten om zijn visum in te trekken. Het lijkt erop dat Djokovic nu met een medische 
vrijstelling toch mag meedoen aan de Australian Open, al kan de minister van Immigratie dat 
persoonlijk nog verhinderen. 

De 34-jarige Serviër, die jaagt op zijn 21e grandslamtitel, stond enkele uren na zijn ’vrijlating’ 
op de tennisbaan. „Heel wat tennissers hebben dit afgelopen jaar meegemaakt: in quarantaine 
moeten en niet normaal kunnen trainen’, zegt Pluim. Ze verwijst naar Botic van de 
Zandschulp, die vorig jaar bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine moest. Hij 
had in het vliegtuig gezeten met iemand die positief testte op het coronavirus. Na twee weken 
in zijn hotelkamer was Van de Zandschulp in de eerste ronde van de Australian Open kansloos 
tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. 

„In een hotelkamer kan je in ieder geval nog springen, opdrukken en fysieke oefeningen doen’, 
zegt sportarts Pluim. „Maar het verschilt per persoon hoe je uit zo’n situatie komt. Als je alleen 
in quarantaine bent geweest als ’close contact’ en zelf geen Covid hebt gehad, dan heb je daar 
niet zoveel last van. Djokovic is ook niet ziek. Een paar dagen zonder training maakt dan niet 
zo veel uit. Hij zal wel zo snel mogelijk de baan op willen om ritme op te doen. Het is de vraag 
wat dit hele gebeuren mentaal met hem doet. Maar het mentale aspect is juist de kracht van 
Djokovic.’ Bron: De Telegraaf, 10 januari 2022. 
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NBA-ster Kyrie Irving loopt 14 miljoen euro mis door besluit zich niet te 
laten vaccineren 
 

 
 
Brooklyn Nets guard Kyrie wil een stem zijn voor alle mensen die hun baan verloren zijn door 
verplichte vaccinatie. @ AP 
 
Het nieuwe NBA-seizoen start zonder topbasketballer Kyrie Irving. Hij laat zich niet vaccineren 
en mag nu niet spelen. Dat kost hem 14 miljoen euro.  
 
De Brooklyn Nets trappen in de nacht van dinsdag op woensdag het 75ste seizoen van de 
Amerikaanse profcompetitie NBA af tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks. Het team uit 
New York moet het echter doen zonder een van zijn sterspelers, de 29-jarige spelverdeler Kyrie 
Irving. Hij heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. 
 
Irving mag daardoor van de stad New York geen thuiswedstrijden spelen. Burgemeester Bill 
de Blasio schrijft voor dat professionele atleten ten minste één dosis van het vaccin moeten 
hebben gehad om in New York te mogen spelen. Opvallend in de coronaregels van New York 
is dat niet-gevaccineerde spelers van uitspelende teams wel mogen komen spelen. Een andere 
ster uit de NBA die ook niet gevaccineerd is, Bradley Beal van de Washington Wizards, zou 
dus wel bij de Nets op bezoek mogen komen. 
 
Kyrie Irving zou in theorie ook uitwedstrijden mogen spelen, maar Sean Marks, algemeen 
directeur van de Brooklyn Nets, liet weten dat Irving dit seizoen helemaal niet in actie komt 
zolang hij niet gevaccineerd is. Hij mag ook niet trainen. Marks: ‘Kyrie heeft een keuze 
gemaakt en die respecteren wij, maar wij staan geen enkel lid van ons team toe om slechts 
gedeeltelijk beschikbaar te zijn. Ons doel om kampioen te worden is niet veranderd, en daarom 
moeten alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant opstaan.’ 
 
Irving, die in 2019 naar de Brooklyn Nets kwam, is een van de drie supersterren van het team. 
De andere twee, Kevin Durant en James Harden, zijn wel gevaccineerd, en mogen dit seizoen 
dus gewoon spelen. De Nets waren voor het wegvallen van Irving topfavoriet voor het 
kampioenschap, maar het is de vraag of ze dit nog steeds zijn. 
 
De absentie van Irving raakt het team vooral sportief, maar het besluit heeft ook grote 
financiële gevolgen voor hemzelf. Van de 82 wedstrijden in het reguliere seizoen mist hij 
sowieso 41 thuiswedstrijden, plus twee uitwedstrijden tegen de New York Knicks. Irving 
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verliest hierdoor 380.000 dollar (327.000 euro) per wedstrijd, waardoor hij dit seizoen 16,3 
miljoen dollar (14 miljoen euro) aan salaris misloopt. Voor de uitwedstrijden krijgt hij wel 
salaris, ook al speelt hij niet. Overigens heeft Irving alleen al aan salaris inmiddels zo’n 130 
miljoen euro verdiend in zijn carrière. 
 
Twee jaar geleden baarde Irving al opzien door in een podcast te verklaren dat hij denkt dat 
de aarde plat is. Op Instagram reageerde hij woensdag voor het eerst op de nieuwe controverse 
rond zijn persoon. ‘Dit gaat over mijn leven en mijn keuzes’, zei hij. In de video zei hij een stem 
te willen zijn voor alle mensen die hun baan hebben verloren door verplichte vaccinaties. ‘Ik 
heb één lichaam gekregen. En dan gaat iemand anders mij vertellen wat ik met mijn lichaam 
moet doen? Dit alles gaat om wat er nu in de wereld gebeurt. Dit is belangrijker dan basketbal.’ 
 
Van alle NBA-spelers in de VS is 96 procent gevaccineerd. In steden met vergelijkbare regels 
als New York, zoals San Francisco en Los Angeles, zijn alle spelers van de thuisploeg wel 
gevaccineerd. Ongevaccineerde spelers van uitspelende ploegen mogen wel komen spelen in 
deze steden, zij het onder voorwaarden. Bron: Trouw, 18 oktober 2021. 
 
Ouderen blijven drie maanden na boostervaccinatie goed beschermd 
tegen ziekenhuisopname bij besmetting met Omikron 
 
Ouderen blijven drie maanden na hun boostervaccinatie goed beschermd tegen een 
ziekenhuisopname bij een besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus. Dat meldt 
de Britse gezondheidsdienst UKHSA. Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat 65-
plussers ongeveer voor negentig procent beschermd blijven. 
 
Drie maanden na volledige vaccinatie is de bescherming tegen ernstige ziekte afgenomen tot 
ongeveer zeventig procent en na zes maanden is dat 50 procent. De bescherming tegen milde 
symptomen was na drie maanden minder hoog, ongeveer dertig procent. 

Het onderzoeksresultaat is volgens de voorzitter van het Britse vaccinatiecomité, Wei Shen 
Lim, 'bemoedigend' en benadrukt de waarde van boosters. Het is volgens het comité 
nu niet nodig om mensen een tweede booster te geven, iets wat Israël al wel aanbiedt aan 
risicogroepen. De prioriteit ligt bij het toedienen van een eerste boostershot en het vaccineren 
van mensen die nog geen enkele prik hebben gehad, aldus de leden. 

Bij deze Britse studie is alleen gekeken naar mensen van 65 jaar en ouder. Deze kwetsbaren 
kregen in het Verenigd Koninkrijk als een van de eerste groepen een oppepprik, toen de 
boostercampagne halverwege september werd uitgerold. Van de Britse bevolking vanaf 12 jaar 
is bijna 83 procent volledig ingeënt, 61 procent heeft een booster gehad. Bron: AD, 7 januari 
2022. 

Argentinië verbreekt record na record 

Argentinië verbreekt record na record. Al tijden loopt het aantal besmettingen op. Vandaag 
telt het Zuid-Amerikaanse land maar liefst 110.533 besmettingen. In de afgelopen 24 uur 
stierven 42 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. 

Vooralsnog lijkt de Argentijnse regering niet over nieuwe maatregelen te willen nadenken. Het 
land zit middenin in de zomervakantie en de economie is keihard getroffen door de pandemie. 
Met name de komst van internationale toeristen en het binnenlandse toerisme moeten nu veel 
geld in het laatje brengen. 

Procentueel gezien ligt het aantal besmettingen vandaag opvallend hoog. Bijna 60 procent van 
de testen zijn positief. Op de ic-afdelingen is ruim 37 procent van de bedden momenteel bezet. 
Argentinië is hard getroffen: het land kent bijna 118.000 doden als gevolg van Covid-19. 

Qua vaccinaties scoort het land behoorlijk goed. Bijna driekwart van de Argentijnen is 
inmiddels twee keer gevaccineerd en ook het boosteren komt aardig op gang. Bron: AD, 7 
januari 2022. 
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Eloise Van Oranje  © Brunopress/Patrick Van Emst 

Gravin Eloise ‘in quarantaine’ na besmetting huisgenoot 

Gravin Eloise Van Oranje (19) zit momenteel in quarantaine omdat een huisgenootje besmet 
is met het coronavirus. Op Instagram liet ze vandaag weten dat ze een ‘quarantaine-wandeling’ 
aan het maken was. 

‘Ik ben niet positief, huisgenoot wel!’ schreef ze in haar Instagram Stories. De gravin woont 
met twee vriendinnen in een appartement in Amsterdam, waar ze vorig jaar begon aan de 
hotelschool. 

Als een huisgenoot besmet is met het coronavirus, moet je volgens de regels van de 
Rijksoverheid in quarantaine, ook als je volledig gevaccineerd bent of eerder corona hebt 
gehad. Daar hoort in principe bij dat je thuis moet blijven. Wat Eloise precies bedoelde met 
een ‘quarantaine-wandeling’, is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een klein ommetje in de 
buurt, gezien de foto’s die ze deelde. 

In september vorig jaar was er even ophef rondom de woning van Eloise in Amsterdam. Op 
sociale media werd beweerd dat ze een woning had gekocht. Daarbij werd een link gelegd met 
de overspannen huizenmarkt en ‘voordelen’ van het lid zijn van de koninklijke familie.  

Dat gerucht hielp de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien snel de 
wereld uit. ‘Met ‘eigen plekje’ bedoel ik dat ik een appartementje heb met twee leuke 
vriendinnen en niet meer op de campus zit’, zei ze toen. Bron: AD, 7 januari 2022. 
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Deel van het centrum van Urk. © Foto Freddy Schinkel  
 
Gemeente Urk trekt coronateugels aan: ‘Winkels zijn op relatief grote 
schaal geopend’ 
 
Door de lockdown mogen winkels niet open van de overheid, maar op Urk geven veel winkeliers 
daar geen gehoor aan. Dat schrijft burgemeester Cees van den Bos in een brief aan 
ondernemers in het vissersdorp. De gemeente is van plan om de komende weken streng te 
gaan handhaven.  
 
In de brief aan winkeliers zegt de gemeente dat wethouder Nathanaël Middelkoop en 
burgemeester Van den Bos de afgelopen weken sinds de start van de lockdown op 19 
december persoonlijk bij winkeliers zijn langsgegaan. 
 
‘We kunnen ons goed voorstellen dat de maatregelen enige gewenning vragen. Daarom hebben 
we de afgelopen weken de situatie eerst rustig bezien en verbeteringen afgewacht’, staat in de 
brief, die ondertekend is door Van den Bos en deze week is verstuurd.  
 
Maar het beeld dat hij en wethouder Middelkoop door de bezoekjes aan niet-essentiële winkels 
kreeg, stemde ze niet tevreden. ‘Het beeld dat wij na de ingang van de nieuwe maatregelen 
hebben gekregen stelt ons niet gerust. We zien dat winkels op relatief grote schaal open zijn 
en dat het click & collect-systeem bij een beperkt aantal winkeliers van toepassing is.’ Bij een 
click & collect-systeem mogen spullen buiten opgehaald worden. Het is niet bekend hoeveel 
winkels precies wel open zijn gegaan. 
 
De gemeente Urk meldt de komende weken strenger te handhaven. Dat heeft de gemeente 
voorheen naar eigen zeggen alleen gedaan als er een verzoek voor handhaving bij de gemeente 
binnenkwam. De komende weken komen er vaker boa’s langs bij winkels op Urk. Wie regels 
overtreedt, krijgt een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. Bij een volgende overtreding 
volgt daadwerkelijk een boete.  
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Er is geen andere keuze dan strenger handhaven, meldt de gemeente in de brief aan 
ondernemers. ‘Het gaat om regelgeving waar heel Nederland zich aan moet houden. Maar we 
handhaven ook strenger om een eventuele nieuwe golf aan coronabesmettingen te voorkomen 
en uit solidariteit tegenover andere ondernemers die zich wel aan de regels houden. Ook wij 
hadden liever gezien dat het niet nodig zou zijn, maar helaas.’ Bron: De Stentor, 7 januari 
2022. 
 

 
 
Bij boekwinkels kunnen alleen nog bestellingen afgehaald worden © ANP 
 
Boekwinkels pleiten in open brief voor heropening: ‘Verdere lockdown is 
funest’ 
 
Boekwinkels moeten als ‘essentiële’ winkels worden aangemerkt, zodat ze de deuren snel weer 
kunnen openen. Die dringende oproep doet Audax, het concern achter onder meer Bruna en 
Ako, aan het kabinet. De open brief verschijnt morgen in enkele landelijke dagbladen. 
 
De noodkreet van Audax komt enkele dagen voordat het kabinet een besluit neemt over 
versoepeling van de maatregelen of verlenging van de huidige lockdown. Directeur Hubert de 
Leeuw wijst het kabinet erop dat in België, Duitsland en Frankrijk kranten, tijdschriften en 
boeken wél als ‘essentieel’ worden beschouwd. ’In Nederland is dit helaas niet zo. Een verdere 
verlenging van de lockdown is funest voor winkels die lectuur verkopen. Bij velen is de druk 
op overleving al ongekend hoog.’ 
 
Die druk is volgens De Leeuw ook groot bij de uitgeverijen en distributeurs. In de praktijk 
worden de bladen en boeken verkocht door winkels met een beperkt aanbod van voornamelijk 
commercieel interessante titels. ’Door het sluiten van de lectuurhandel komt het aanbieden 
van een breed en gevarieerd titelaanbod in gevaar. De gevolgen voor veel en vooral kleine titels 
en uitgeverijen zijn binnenkort onomkeerbaar.’ 
 
De onvrede bij andere ondernemers over de verplichte coronasluiting van niet-essentiële 
winkels en andere diensten lijkt toe te nemen. Veel branches dringen bij het kabinet aan op 
heropening.  
 
De brancheorganisatie van zonnestudio’s benadrukt dat mensen bij hen toch altijd in hun 
eentje zonnen, in een afgesloten cabine. Van een besmettingsrisico zou dus geen sprake zijn. 
De VNSWB, de vereniging voor sauna- en wellnessbedrijven, claimt dat saunabezoek juist zou 
kunnen helpen bij het fitter maken van mensen. 
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Vanuit de horeca en detailhandel waren er eerder deze week ook betogen voor een heropening. 
Er werd ook boos gereageerd na opmerkingen vanuit het Outbreak Management Team (OMT) 
dat het mogelijk nog te vroeg zou zijn voor echte versoepelingen van het coronabeleid. 
 

 
Jeffrey van Mourik past een paar schoenen bij zijn zoon Joas vanachter corona-beschermend 
glas © Pim Ras Fotografie  

Schoenenwinkel Van Mourik uit Sliedrecht heeft zelfs al aangekondigd op 15 januari hoe dan 
ook open te gaan voor winkelen op afspraak. Volgens eigenaar Jeffrey van Mourik is de 
onvrede bij ondernemers inmiddels ‘enorm.’ Maar niet iedere ondernemer durft een statement 
te maken, zegt hij. Veel winkeliers zouden bang zijn voor negatieve reacties van klanten.  

Van Mourik weet dat iedere ondernemer die hij spreekt stiekem nog wel eens klanten 
ontvangt. Dat stiekeme is hij zat. ‘En als de politie mijn winkel na een aantal keer 
waarschuwen straks weer wil sluiten, dan gaan we over op plan B.’  

Het midden- en kleinbedrijf staat niet alleen in de roep om meer perspectief. De gemeente 
Veenendaal heeft al een open brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Daarin vraagt de 
gemeente of hij bij de coronamaatregelen rekening houdt met de belangen van ondernemers 
uit de niet-essentiële sector. ‘Uit de gesprekken met deze ondernemers blijkt dat velen maar 
nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden’, geeft burgemeester Gert-Jan Kats aan. 
Bron: AD, 7 januari 2022. 

Corona in de Blue Band Bajes: alle gedetineerden in quarantaine 

Alle 230 gedetineerden van Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem zijn in quarantaine gegaan 
vanwege een uitbraak van corona. De maatregel was nodig nadat zes gedetineerden deze week 
positief op corona waren getest. Zij hebben lichte tot milde klachten. 

Quarantaine in de PI houdt in dat de gevangenen geen arbeid mogen verrichten. Voor dat 
werk moeten zij zich namelijk verplaatsen in de Blue Band Bajes, zoals de PI Arnhem wel 
wordt genoemd. Ook mogen zij geen bezoek ontvangen. Omdat corona op verschillende 
afdelingen is uitgebroken, geldt de quarantaineplicht voor de hele gevangenis.   
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Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben de gedetineerden over 
het algemeen begrip voor de situatie. Zij mogen wel luchten, bellen met thuis en is er ruimte 
voor verzorging.  

Dinsdag zullen de gedetineerden opnieuw worden getest. Het is de tweede keer dat er corona 
is uitgebroken in de PI Arnhem. In februari vorig jaar raakten in de Arnhemse bajes 37 
gedetineerden besmet. Bron: DG, 7 januari 2022. 
 
In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 63.292 nieuwe coronabesmettingen 
gemeld en 181 coronadoden 

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 63.292 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 
het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Ook werden 181 doden gemeld als gevolg van Covid-
19, blijkt uit cijfers van het ministerie van Gezondheid.  

Het dagelijkse gemiddelde aantal nieuwe besmettingen over de laatste zeven dagen steeg naar 
23.338, het hoogste sinds 24 september (32.038). In vergelijking met twee weken geleden is 
de stijging zelfs 639 procent. 

Volgens gezondheidsdeskundigen is de stijging van het aantal besmettingsgevallen 
grotendeels toe te schrijven aan de Omikron-variant.  

In het grootste land van Zuid-Amerika zijn sinds het begin van de pandemie ruim 22,4 miljoen 
mensen besmet en bijna 620.000 doden gevallen door het coronavirus. Alleen in de Verenigde 
Staten (857.000) overleden meer mensen als gevolg van Covid-19. Wat het aantal 
besmettingen betreft heeft Brazilië alleen India (35 miljoen) en de VS (60 miljoen) voor zich. 
Bron: AD, 8 januari 2022.  

Franse spoorwegmaatschappij SNCF gaat tien procent van TGV's en 20 
procent van  intercities schrappen 

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF gaat vanaf volgende week tien procent van haar 
TGV's en twintig procent van haar intercities schrappen. Dat heeft een woordvoerder vrijdag 
aangekondigd. De maatregel komt na een daling van het aantal reserveringen ten gevolge van 
de coronacrisis. 

‘Rekening houdend met een daling van de reserveringen van zo'n dertig procent sinds het 
begin van het jaar, wordt het transportplan van de TGV's aangepast om negentig procent van 
het voorziene aanbod te garanderen. Voor de intercities is dat tachtig procent’, aldus de 
woordvoerder. 

Alle nachttreinen worden gegarandeerd, maar de aanpassing van het aanbod zal forser zijn 
voor de internationale TGV's, en in het bijzonder voor de Eurostar. 

Reizigers wier trein geschrapt wordt, zullen worden geïnformeerd en kunnen hun ticket 
omruilen of hun geld terugkrijgen. Bron: AD, 8 januari 2022.  

Zo moeten leerlingen en leerkrachten maandag weer veilig naar school 
kunnen  

Maandag gaan de basis- en middelbare scholen en buitenschoolse opvang weer open. Het 
OMT denkt dat het aantal besmettingen hierdoor weer zal oplopen, maar verwacht dat de 
druk op de ziekenhuizen beperkt blijft. De deskundigen vinden de heropening daarom 
verantwoord. Dit is hoe het onderwijs weer veilig open kan. 

Voor de kerstvakantie testten relatief veel kinderen positief op het coronavirus. Samen met de 
opkomst van de Omikron-variant was dit voor het demissionaire kabinet een reden om de 
kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. 

Volgens het kabinet heeft het meeste onderwijspersoneel inmiddels de kans gehad om een 
boosterprik te halen. Daardoor moet het voor medewerkers veilig zijn om weer op school les 
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te geven. Volgens onderwijsbonden was het beter geweest als leerkrachten - net als 
zorgmedewerkers - eerder een boosterprik hadden kunnen halen. 

In het mbo en het hoger onderwijs blijven de lessen voorlopig online. Het kabinet beslist op 
14 januari of dit zo blijft. 

De coronaregels zijn nog hetzelfde als voor de kerstvakantie. Dit betekent dat leerlingen met 
coronaklachten of een milde verkoudheid moeten thuisblijven en een test bij een GGD moeten 
ondergaan. Daarbij krijgen zowel leerlingen als leerkrachten het dringende advies om twee 
keer per week een zelftest te doen. 

Op middelbare scholen moet iedereen tijdens het lopen een mondkapje dragen. Op 
basisscholen geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje alleen voor het 
onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8. 

Onderling moeten medewerkers 1,5 meter afstand houden. Leerlingen hoeven dit niet te doen. 
Ook krijgen leerlingen het advies om zoveel mogelijk alleen naar school te komen. Ouders 
mogen niet mee de school in. Verder is het de bedoeling dat scholen in de gangen looproutes 
hebben. Daarnaast moeten klassen elkaar zoveel mogelijk mijden door bijvoorbeeld om de 
beurt pauze te houden.  

Bij een coronabesmetting hoeft niet de hele klas standaard in quarantaine. Bij uitbraken met 
meerdere besmettingen kan een GGD er alsnog voor kiezen klassen naar huis te sturen of in 
uiterste gevallen een hele school te sluiten.  

Het kabinet en het OMT hameren erop dat scholen goed moeten ventileren. Veel verse lucht 
in de klas voorkomt namelijk de verspreiding van het coronavirus via piepkleine druppeltjes 
(aerosolen). Toch bleek uit onderzoek in november dat een kwart van de scholen niet voldeed 
aan de ventilatieregels. Een optie is dan om de luchtroosters in de klas heel de dag open te 
zetten. Af en toe kan ook een raam open worden opengezet. 

Tot slot is het vanaf half januari ook voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar mogelijk om 
zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In het coronabeleid zijn geen consequenties 
verbonden aan de vaccinatiestatus van kinderen. Zo hoeven kinderen onder de twaalf ook 
straks geen QR-code te laten zien als ze bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of restaurant 
gaan. Bron: NU.nl, 7 januari 2022. 

Van Ranst: 'Omikron-golf gaat snelste golf zijn' 

Het aantal coronabesmettingen schoot woensdag naar een recordhoogte. Volgens het RIVM 
werden er in totaal 24.590 nieuwe besmettingen gemeld. Een groot deel van deze besmettingen 
zou die van de Omikron-variant zijn. Volgens de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst is de 
Omikron-golf de snelste golf die we gaan krijgen. Bron: De Telegraaf, 7 januari 2022. 

Zwangere vrouw verliest baby nadat zij het ziekenhuis niet in mocht 
vanwege oude coronatest 

Een vrouw mocht het ziekenhuis in de Chinese stad Xi’an niet in omdat haar negatieve 
coronatest vier uur te oud was. De vrouw werd vervolgens aan haar lot overgelaten. Na twee 
uur mocht ze alsnog het ziekenhuis in, maar de hulp kwam te laat: door een miskraam verloor 
ze haar baby. 

Terwijl de vrouw op straat aan het wachten was, heeft haar man alles gefilmd. Op de beelden 
is te zien hoe de vrouw hevig aan het bloeden is. De video ging viraal op het Chinese 
socialmediaplatform Weibo. 

De gezondheidscommissie startte een onderzoek naar aanleiding van de video en kwam tot de 
conclusie dat de baby is gestorven door nalatigheid. Twee leidinggevenden van het ziekenhuis 
zijn ontslagen en een manager is geschorst. Het Gaoxin-ziekenhuis moet van de 
gezondheidscommissie zijn excuses aanbieden voor het incident. 

De stad met 13 miljoen inwoners ging vorige maand in een strenge lockdown. Inwoners 
worden verzocht om hun ramen dicht te houden en geen oppervlaktes van gebouwen of 
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planten op straat aan te raken. Ook is autorijden in de meeste gevallen niet toegestaan, tenzij 
mensen bijvoorbeeld de weg op moeten voor virusbestrijding. Ook moeten inwoners de 
autoriteiten of hun werkgever om toestemming vragen als ze de stad willen verlaten. 

Per huishouden mag één persoon eens in de drie dagen boodschappen doen; hierdoor is 
voedseltekort een groot probleem geworden. 

China vreest dat er besmettingen onopgemerkt blijven, waardoor het virus uiteindelijk op 
meer plekken in het land kan opduiken. De overheid hoopt de uitbraak de kop in te kunnen 
drukken voordat de Olympische Winterspelen in februari van start gaan in Beijing. Bron: De 
Telegraaf, 7 januari 2022.  

Influencers bouwen feestje in vliegtuig, nu wil niemand hen nog 
terugvliegen 

Een grote groep Canadese influencers zit vast in Mexico. Nadat de groep op de heenvlucht het 
toestel feestend op stelten zette, wil nu geen enkele maatschappij ze nog terugvliegen naar 
Canada. Zelfs de Canadese premier Justin Trudeau spreekt schande van het gedrag van de 
groep en noemt hen 'een stel idioten.' 

 

Tijdens de vlucht, speciaal voor hen gecharterd door een jonge ondernemer, werd er volop 
gedanst, gedronken en gerookt en zeker geen afstand gehouden of mondkapjes gedragen. 
Inmiddels hebben al zeker dertig van hen corona opgelopen.  

Wat precies het doel van de reis was, is nog onduidelijk. Maar de beelden gaan inmiddels de 
wereld over en iedereen spreekt er schande van.  

De Canadese luchtvaartautoriteit onderzoekt de zaak, premier Trudeau vindt hun gedrag 'een 
klap in het gezicht van alle Canadezen die zich wel aan de coronaregels houden.' 

De luchtvaartmaatschappij die hen richting Mexico vloog, weigert hen nu terug te vliegen uit 
veiligheidsoverwegingen. Ook twee andere maatschappijen hebben al geweigerd. Een 
luchtvaartveiligheidsdeskundige van de universiteit van Montreal geeft de maatschappijen 
groot gelijk. Bron: RTL Nieuws, 7 januari 2022. 

Vijftien Belgische artsen geschorst vanwege antivax-uitspraken 

Vijftien Belgische artsen zijn in 2021 bestraft vanwege uitspraken tegen het coronavaccin. Het 
gaat om schorsingen die uiteenlopen van maand tot twee jaar. In Nederland zijn er geen 
schorsingen. Wel zijn er 50 brieven gestuurd om artsen op de vingers te tikken voor het 
verspreiden van foute informatie over corona. 
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Begin vorig jaar stuurde de Belgische Orde der Artsen een brief rond. Daarin stond dat het 
'krachtig stelling zou nemen tegen de verspreiding van informatie die niet in overeenstemming 
is met de huidige stand van de wetenschap.' 

De artsen die nu zijn geschorst spraken zich uit tegen het vaccin, of spoorden patiënten aan 
zich niet te laten vaccineren, schrijft het Belgische weekblad Le Vif. Drie artsen kregen een 
schorsing van twee jaar opgelegd. De meerderheid van de gesanctioneerde artsen kwam uit 
Vlaanderen. 

De schorsing werd opgelegd nadat er een klacht tegen de artsen was ingediend. De klachten 
kwamen in de helft van het geval van collega-artsen, de andere helft van patiënten. De artsen 
kunnen in beroep gaan tegen hun schorsing. 

Huisarts Clo Cornelissen uit Tongeren moest vorig jaar voor de tuchtcommissie van de Orde 
verschijnen. In de praktijk van de arts hing een affiche dat ze niet in de voorgeschreven 
coronamaatregelen gelooft. Ook op sociale media deelt de arts deze berichten. 

In een brief aan de Orde laat ze weten dat ze zich niet kan verdedigen. ‘Ik ben schuldig,’ schrijft 
ze. Of de huisarts deel uit maakt van de vijftien artsen die bestraft zijn, is niet duidelijk. Het 
lukte RTL Nieuws niet meteen om haar te bereiken voor een reactie. Volgens haar voicemail 
is ze op vakantie. 

Ook in Nederland mogen artsen geen desinformatie verspreiden over corona en vaccineren. 
‘Daar handhaven we ook op’, zegt Margreeth Fernhout van Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. De inspectie kreeg meer dan 200 meldingen de afgelopen tijd en stuurde vijftig brieven 
aan artsen om ze op de vingers te tikken. 

Eén keer heeft de inspectie een arts een boete gegeven van 3000 euro. De arts in kwestie 
schreef een middel voor dat niet voor corona is bedoeld. Het ging om Ivermectine, een 
ontwormingsmiddel, dat onder meer bij paarden wordt gebruikt. 

De inspectie kan ook een zaak voorleggen aan de tuchtrechter. ‘Dat doen we als we denken 
dat de arts ook in de toekomst een risico vormt,’ zegt Fernhout. Op dit moment ligt een zaak 
bij de rechter. Over de inhoud van de zaak wil de inspectie niets zeggen, omdat de zitting nog 
niet zo ver is. Bron: RTL Nieuws, 7 januari 2022. 

Minder ambulances en kortere isolatie: zo gaat het met Omikron in 
Europa 

De besmettingscijfers gaan door het dak. Vandaag en gisteren kwamen er in Nederland bijna 
25.000 positieve gevallen bij. Een record. Maar we zijn lang niet het enige land met 
besmettingsrecords. Overal in Europa zorgt Omikron voor torenhoge cijfers. In sommige 
landen wordt de situatie in de ziekenhuizen ook steeds kritieker. Wij nemen een kijkje bij onze 
buurlanden. 

Maar voor we dat doen, eerst even hoe het ook alweer in Nederland zit. We zitten nu dus op 
25.000 nieuwe besmettingen per dag. Naar verhouding zijn dat 100 besmettingen per 100.000 
inwoners. 

Dat klinkt vooralsnog niet extreem slecht. Die 100 is wel eens een stuk hoger geweest. Maar 
ja, Omikron. Het aantal besmettingen kan binnen enkele dagen zomaar verdubbelen. En dan 
zit Nederland zelfs nog in een lockdown, waarmee wij het strengste land van Europa zijn.  

Dan het buitenland, te beginnen met onze zuiderburen. De besmettingscijfers zijn daar hoger 
dan bij ons. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt rond 121. 

De vraag is of het bij die 121 blijft. Waarschijnlijk niet. Afgelopen maandag werden er in België 
meer dan 27.000 besmettingen geregistreerd, een hoger dagrecord dan bij ons. De 
verwachting is dat volgende week al 50.000 Belgen per dag positief testen op het coronavirus. 

Ook anders dan bij ons: de ziekenhuiscijfers. Bij ons dalen die, maar bij de Belgen is er al een 
lichte stijging te zijn. De bezetting op de Belgische ic's neemt nog wel af.  
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Ondanks alles gaan de Belgen de test- en quarantaineregels volgende week versoepelen. De 
quarantaineperiode wordt in veel gevallen verkort en een zelftest zal vaker voldoen om niet in 
quarantaine te hoeven of er juist uit te komen. De reden: de druk op de teststraten wordt te 
groot en te veel bedrijven komen in de problemen door positief geteste werknemers.   

De cijfers in Frankrijk rijzen de pan uit. Gisteren werden meer dan 332.000 besmettingen 
geregistreerd. Het land verpulvert het ene na het andere record. Ook omgerekend naar 
inwoneraantal zijn er maar weinig Europese landen met meer besmettingen dan Frankrijk. 

Ook in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek. Het totale aantal mensen dat daar nu ligt, is 
op het hoogste niveau sinds vorig jaar mei. 

Een lockdown komt er niet. In plaats daarvan wil Frankrijk focussen op vaccineren. President 
Macron zei gisteren in een interview met een Franse krant dat hij het leven van 
ongevaccineerden zuur wil maken. Ondanks dat de vaccinatiegraad in Frankrijk hoog is. Hij 
kreeg dan ook bakken kritiek over zich heen. 

Het ziet ernaar uit dat Frankrijk een 2G-beleid gaat hanteren. Ongevaccineerden zijn dan niet 
meer welkom in bijvoorbeeld de horeca of het openbaar vervoer voor langere afstanden.  

De Britten hebben eigenlijk de hele coronacrisis al hoge cijfers. Maar nu zijn ze wel heel hoog. 
218.000 nieuwe besmettingen op een dag erbij. Omgerekend naar inwoneraantal net iets 
minder dan Frankrijk. 

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Sterker nog, stijgt snel. Volgens  de BBC verdubbelt 
het aantal nieuwe ziekenhuisopnames elke negen dagen. Dat komt vooral doordat Omikron 
zich aan de overkant van de Noordzee al lijkt te verspreiden naar oudere en zwakkere mensen. 

Een aantal Engelse ziekenhuizen heeft al aangegeven andere zorg uit te moeten stellen. De 
BBC meldt dat hulpdiensten in één regio aan mensen vragen zelf naar het ziekenhuis te rijden 
als een vriend of familielid een hartaanval heeft gehad. Ambulances hebben het namelijk te 
druk met corona. 

Hoog, hoger, hoogst. Dat is het geval in Denemarken. Het land met zo’n 11,5 miljoen inwoners 
minder dan Nederland, registreerde gisteren wel meer besmettingen: 28.283. Een Deens 
record. En naar verhouding een stuk meer dan landen als Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Er zijn wel een aantal Deense mitsen en maren. Want het land heeft een enorme testcapaciteit, 
waardoor veel gevallen eruit worden gevist. En daarnaast boosteren de Denen als een malle. 
Met meer dan 50 procent geboosterde inwoners, loopt het land voorop in Europa. 

Dat maakt de Denen optimistisch. Volgens de Deense RIVM zal de Omikronpiek snel worden 
bereikt en verloopt de ziekte ook nog eens milder. De verwachting is dat januari nog een 
moeilijke maand zal zijn, maar dat het normale leven in februari kan terugkeren. De druk op 
de zorg zou dan zijn afgenomen. 

Er zijn ook landen waar de cijfers nog niet sky high gaan. Duitsland bijvoorbeeld. Bijna 60.000 
besmettingen op één dag erbij is voor onze oosterburen nog geen record. Nog niet, want de 
verwachting is wel dat een record eraan zit te komen. 

De vraag is of Omikron tot problemen in de zorg leidt. De Duitse ziekenhuis- en ic-capaciteit 
is heel groot. En voor nu zijn de cijfers, met 44 besmettingen per 100.000 inwoners nog relatief 
laag. In Nederland is dat ruim het dubbele. 

Ondertussen kijkt Duitsland of de isolatieperiode voor zorgpersoneel kan worden verkort. Die 
is nu voor iedereen maar liefst 14 dagen. Het plan is om dat voor zorgpersoneel terug te 
brengen naar vijf. Met het nieuwe plan kunnen mensen die geen symptomen hebben na tien 
dagen de deur weer uit. Bron: RTL Nieuws, 7 januari 2022. 
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Omikron is 'niet onze vriend': flinke piek in ziekenhuis onvermijdelijk 

De Omikron-variant van het coronavirus verspreidt zich razendsnel door Nederland: per dag 
worden er tienduizenden nieuwe besmettingen gemeld. Van de nieuwe variant komen minder 
mensen in het ziekenhuis, maar we kunnen nog niet opgelucht ademhalen, zeggen experts. 
Zelfs code zwart in de zorg is zeker niet uitgesloten. 

In Engeland noemen ze de Omikron-variant een 'blessing in disguise', een geluk bij een 
ongeluk. De nieuwe variant is veel besmettelijker, maar de kans op een ziekenhuisopname is 
een stuk kleiner dan bij eerdere varianten. Zo zou Omikron ervoor kunnen zorgen dat de 
pandemie uitdooft, zonder dat er veel mensen in het ziekenhuis belanden of overlijden. 

In Zuid-Afrika, waar de Omikron-variant voor het eerst opdook, was de piek snel voorbij, en 
liepen de ziekenhuizen niet vol. Geeft dat hoop voor Nederland? 

Als je naar de cijfers kijkt, zou je denken van wel. Het aantal besmettingen stijgt gigantisch, 
maar in de ziekenhuisopnames is dat nog niet terug te zien. Maar zo positief blijft het beeld 
niet, verwacht immunoloog Huub Savelkoul van Wageningen University. 

‘Er spelen twee dingen tegelijk. De deltavariant wordt verdrongen door de Omikron-variant. 
Dat zie je terug aan het dalende aantal ziekenhuisopnames, de afgelopen weken. Tegelijk 
neemt het aantal besmettingen snel toe, en dat zal je binnen een aantal dagen tot een paar 
weken ook in het ziekenhuis terugzien.’ 

Volgens cijfers uit Engeland en Denemarken, waar de Omikron-variant al flink om zich heen 
grijpt, blijkt dat de kans om in het ziekenhuis terecht te komen inderdaad fors lager is. ‘Maar 
hoe klein die kans ook is, als er heel veel mensen tegelijk besmet raken praat je in absolute 
zin alsnog over veel opnames’, legt Savelkoul uit. 
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En dat zal een flinke klap zijn, vreest Savelkoul: ‘Als er elke dag tienduizenden mensen besmet 
raken, zal binnen een paar weken heel Nederland geïnfecteerd raken. De weinige mensen die 
vanwege Omikron naar het ziekenhuis moeten, komen dan wél allemaal tegelijk. Daardoor 
komt er wel degelijk een code zwart aan in de zorg.’ 

Ook volgens de Belgische viroloog Marc van Ranst is de Omikron-variant 'niet onze vriend en 
nog niet onze redding uit deze pandemie. We moeten eerst door deze Omikrongolf geraken, 
hopelijk zonder al te veel kleerscheuren.' 

Volgens een prognose van het Outbreak Management Team (OMT), die maandag is 
gepubliceerd, zullen er op het hoogtepunt van de Omikronpiek zo'n 2400 coronapatiënten in 
het ziekenhuis liggen, van wie 620 op de intensive care. Maar, schrijft het OMT: 'Deze 
voorspellingen zijn waarschijnlijk aan de optimistische kant.’ Als Omikron toch ziekmakender 
blijkt te zijn dan gedacht, dan zou die piek kunnen oplopen tot 1550 ic-bedden, meer dan er 
beschikbaar zijn. Dat betekent: code zwart. 

In Engeland is de piek in de ziekenhuizen al te zien. Het aantal opnames stijgt daar sneller 
dan ooit. In verschillende ziekenhuizen moeten operaties worden uitgesteld, of zijn er 
nauwelijks ambulances beschikbaar. Doordat zorgmedewerkers zelf ook ziek worden, loopt de 
druk nog verder op. 

Savelkoul: ‘Ziekte onder zorgpersoneel kan veel ellende veroorzaken, waardoor mensen in het 
ziekenhuis niet altijd goed behandeld kunnen worden. Het gaat dan niet alleen om 
gespecialiseerd personeel op de intensive care, maar vooral ook om de gewone 
verpleegkundigen op de verpleegafdelingen.’ 

Over een paar weken komt er dus een forse coronagolf aan. Volgende week vrijdag maakt het 
kabinet bekend of de huidige coronamaatregelen worden verlengd. Savelkoul hoopt van wel: 
‘We kunnen beter nog even vasthouden en doorbijten dan dat we over een paar weken alsnog 
alles weer moeten opschroeven.’ 

‘Dankzij de lockdown wordt de piek die eraan zit te komen iets vertraagd en minder hoog, en 
worden de ziekenhuisopnames nog een beetje gespreid’, zegt de hoogleraar. ‘Dat geldt ook voor 
de boosterprikken. Beiden helpen dus wel iets om overbelasting te voorkomen.’ 

De piek zal kort zijn, verwacht Savelkoul. ‘Daarna is bijna iedereen immuun, omdat ze een 
besmetting hebben meegemaakt of door de booster. Dan zal het virus zich veel minder kunnen 
verspreiden, en dooft het uit. In elk geval op de korte termijn is het probleem dan opgelost.’ 

Dan zou ook de lockdown weer kunnen worden opgeheven. Zijn we dan voorgoed uit de 
coronapandemie? ‘Het is de grote vraag wat er in het najaar gebeurt. Doordat er in veel landen, 
vooral in Afrika, nog nauwelijks gevaccineerd is, zou er een nieuwe variant kunnen ontstaan’, 
legt Savelkoul uit. ‘Als we geluk hebben gaat corona inderdaad richting een verkoudheid, die 
ieder jaar nog een klein piekje geeft. Maar er zou ook een variant kunnen ontstaan die toch 
weer gevaarlijker is, en waar we niet immuun voor zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 6 januari 2022. 

Aruba en Curaçao toegevoegd aan Duitse lijst hoogrisicogebieden 

Duitsland wijst Aruba en Curaçao vanwege de vele coronabesmettingen vanaf zondag aan als 
zogeheten hoogrisicogebieden. Reizigers vanaf die eilanden moeten zich voor vertrek naar 
Duitsland via het internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst vijf tot tien 
dagen in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen uploaden. 

De inreisbeperkingen gelden voor mensen die in de tien dagen voor hun aankomst in een 
hoogrisicogebied zijn geweest, al gelden er wel uitzonderingen voor grensverkeer, forenzen en 
mensen die doorreizen naar andere landen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hadden al sinds 
eind juli de status van hoogrisicogebied en het Nederlandse vasteland sinds november. In het 
Koninkrijk der Nederlanden is nu volgens de Duitse gezondheidsautoriteiten alleen Sint-
Maarten geen hoogrisicogebied. 

Duitsland eist van iedereen vanaf 12 jaar, ongeacht waar ze vandaan komen, een coronabewijs 
als ze het land inreizen. Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, maar ook een recente 
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coronatest. Reizigers zonder de juiste documenten kunnen worden beboet. Bron: RTL Nieuws, 
7 januari 2022. 

Duizenden ‘onnodige’ Lufthansa-vluchten – zijn de ‘spookvluchten’ van het 
begin van corona terug? 

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voert deze winter 18 duizend ‘onnodige’ vluchten 
uit om plekken in het vliegschema te behouden. Maar volgens de Europese luchthavenkoepel 
ACI is dat niet nodig. Zijn de ‘spookvluchten’ van het begin van de pandemie terug? Of is er 
sprake van een misverstand? 

 
Vliegtuigen van Lufthansa staan geparkeerd op Berlin-Brandenburg in juni 2020. @ Getty  
 
Hoe zat het precies met die ‘spookvluchten’? In maart 2020, toen het coronavirus zich voor 
het eerst snel begon te verspreiden in Europa, gooiden veel landen hun grenzen dicht. Alleen 
paspoorthouders konden naar huis reizen, buitenlanders (ook van binnen de EU) kwamen er 
niet in. 
 
Als gevolg daarvan kelderde de vraag naar vliegtickets, maar luchtvaartmaatschappijen 
konden niet zomaar hun vluchten annuleren. Als zij namelijk minder dan tachtig procent van 
hun vluchten uitvoeren, verliezen ze hun plekken in de vliegschema’s van luchthavens. Het 
gevolg: door heel Europa vlogen nagenoeg lege vliegtuigen om landingsrechten te behouden. 
 
De Europese Commissie reageerde snel door die use it or lose it-regel tijdelijk op te schorten. 
Daardoor konden luchtvaartmaatschappijen onrendabele vluchten zonder consequenties voor 
hun landingsrechten annuleren. Toen het internationale vliegverkeer dankzij de soepelere 
inreisrestricties weer begon toe te nemen, werd het aandeel vluchten dat maatschappijen uit 
moesten voeren stapsgewijs verhoogd naar vijfentwintig procent, en later vijftig procent. Eind 
maart wordt dit opnieuw verhoogd naar vierenzestig procent. 
 
Waarom speelt dit nu weer? Het internationale vliegverkeer heeft door de opkomst van de 
Omikron-variant een nieuwe klap gekregen. Vluchten naar zuidelijk Afrika werden op stel en 
sprong verboden, en binnen Europa wordt steeds vaker een vaccinatie- of zelfs boosterbewijs 
gevraagd. Na een goede herfst is het aantal boekingen voor de winter weer sterk afgenomen. 
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‘In het wintervliegschema moeten we daarom 33 duizend vluchten, ongeveer tien procent, 
annuleren’, aldus Lufthansa-directeur Carsten Spohr in een interview met de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vorige maand. ‘Vanwege de geringe vraag in januari hadden we aanzienlijk 
meer vluchten willen schrappen. Maar we moeten in de winter 18 duizend extra, onnodige 
vluchten maken om onze start- en landingsrechten veilig te stellen.’ Spohr wees erop dat dit 
moeilijk te rijmen is met het doel van de Europese Commissie om de uitstoot van 
broeikasgassen in 2030 met 55 procent terug te brengen. 
 
Belgische media meldden woensdag dat drieduizend van de onnodige vluchten voor de 
rekening komen van Lufthansa-dochter Brussels Airlines. De Belgische transportminister 
Georges Gilkinet vond de lege vluchten niet uit te leggen uit ecologisch en economisch 
perspectief. Hij verzocht de Europese Commissie daarom de regels weer te versoepelen. 
 
Hoe reageert de Europese Commissie? Een woordvoerder van de Commissie stelde woensdag 
dat het met de lagere eis van vijftig procent al voldoende had gereageerd op de afgenomen 
vraag. Een verdere verlaging zou bovendien onnodig inbreuk maken op de markt voor 
landingsrechten. 
 
Luchthavenkoepel ACI Europe sloot zich daarbij aan, en wees erop dat maatschappijen die 
toch onder de vijftig procent komen, hun toevlucht kunnen nemen tot een andere regeling, de 
Justified Non-Use of Slots (gerechtvaardigd niet-gebruik van rechten, JNUS). 
‘Luchtvaartmaatschappijen kunnen op elk moment aan hun vluchtcoördinatoren vragen deze 
maatregel toe te passen, waardoor ze hun slots feitelijk voor minder dan vijftig procent van de 
tijd kunnen gebruiken’, aldus ACI. 
 
Waarom maakt Lufthansa daar geen gebruik van? Volgens Lufthansa leert de ervaring dat de 
luchthavencoördinatoren de JNUS-aanvragen in elk land anders behandelen. Voor een deel 
van de 33 duizend geannuleerde vluchten maakt het dus wel degelijk gebruik van de regeling, 
voor de 18 duizend overige ‘onnodige’ vluchten ziet het bedrijf daar geen kans toe. Dat zijn 
vluchten van of naar landen waar de JNUS-aanvraag volgens Lufthansa zal worden afgewezen. 
Om welke landen dit gaat wil het bedrijf niet zeggen. 
 
De regels voor honorering van JNUS-aanvragen zijn vastgelegd door de Europese vereniging 
van luchthavencoördinatoren EUACA. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een vaccinatie- of 
testbewijs of negatief reisadvies geen reden is om een vlucht te annuleren, maar een 
quarantaineplicht of beperking van het aantal passagiers wel. 
 
Dus zijn de spookvluchten terug? Nee, Lufthansa wijst erop dat berichten in Engelstalige 
media over spookvluchten zijn gebaseerd op een vertaalfout. De 18 duizend vluchten zijn 
weliswaar ‘onnodig’ en onrendabel, maar niet leeg. Gemiddeld moet een vlucht voor zo’n zestig 
procent zijn gevuld om rendabel te zijn, deze vluchten zitten hieronder. 
 
De luchtvaartorganisatie IATA noemde het minimum van 50 procent weliswaar ‘onrealistisch’, 
maar Lufthansa en haar dochter Brussels Airlines zijn voorlopig de enige 
luchtvaartmaatschappijen die publiekelijk hebben toegegeven er moeite mee te hebben. KLM 
zegt in een reactie dat de problemen op dit moment nog niet spelen. 
 
Maar ook halfvolle vluchten hebben een buitensporige impact op het klimaat. Een vol vliegtuig 
stoot per persoon al zo’n twee tot vier keer meer CO2 uit dan dezelfde reis met de auto, bij 
halve bezetting wordt die vergelijking nog een stuk ongunstiger. Bron: De Volkskrant, 7 
januari 2022. 
 
Hoe kan het onderwijs veilig worden heropend? 
 
Maandag gaan de scholen weer open. Nu het OMT een nieuwe besmettingsgolf voorspelt door 
de heropening, leeft de vraag: hoe kan het onderwijs weer veilig van start gaan? Vier knelpunten. 
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Goede ventilatie 
 
Corona verspreidt zich ook via minuscule deeltjes in de lucht (aerosolen). Goede ventilatie 
helpt om deze verspreiding tegen te gaan. ‘Dat hebben meerdere wetenschappelijke publicaties 
aangetoond’, zegt natuurkundige Detlef Lohse, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij 
verwijst naar ‘het wonder van Staphorst.’ Het dorp, met een vaccinatiegraad van rond de 60 
procent, stond enkele maanden geleden nog te boek als een coronabrandhaard. Maar sinds 
scholen eind oktober ‘air cleaners’ in de klas hebben geplaatst, een soort ventilatiezuilen die 
de lucht zuiveren van fijnstof en aerosolen, is het aantal besmettingen onder de 
basisschooljeugd drastisch gedaald. 
 
De TU Eindhoven onderzoekt of de daling van het aantal besmettingen inderdaad kan worden 
toegeschreven aan de air cleaners. Immuniteit kan hierbij immers ook een rol hebben 
gespeeld. Ook het ministerie van Onderwijs plaatst vraagtekens bij het ‘wonder van 
Staphorst.’ Een causaal verband kan nog niet worden aangetoond, beaamt ook Lohse, ‘maar 
het is wel erg waarschijnlijk.’ 
 
Een kwart van de scholen heeft de ventilatie niet op orde, bleek onlangs uit onderzoek van 
het ministerie. Dat veel scholen het voorbeeld van Staphorst niet volgen, heeft volgens Lohse 
te maken met het prijskaartje. Een luchtfilter kost al snel 4.000 euro, een volwaardig 
ventilatiesysteem minstens het viervoudige. ‘Het Rijk vergoedt via een subsidieregeling 30 
procent’, zegt Lohse. ‘Dat is veel te weinig. Scholen zijn ondergefinancierd. Ze kunnen niet 
zomaar leraren ontslaan zodat er geld vrijkomt om luchtfilters te installeren.’ 
 
Ook Wouter Wijma, directeur van Ned Air, een bedrijf dat ventilatiesystemen aan onder meer 
scholen levert, merkt dat de kosten soms een bezwaar zijn. De subsidieregeling loopt via de 
gemeenten: waar rijkere gemeenten zoals Amsterdam het subsidiegat met eigen geld dichten, 
is dit voor veel andere gemeenten geen optie. 
 
Het plaatsen van een ventilatiesysteem is bovendien een tijdrovend proces, waar al snel 
driekwart jaar overheen gaat. ‘Er moet een aanbesteding plaatsvinden, er zijn nog andere 
stakeholders bij betrokken. Elke school is weer anders. Het zou veel sneller kunnen, als het 
integraal wordt aangepakt.’ 
 
Ondanks de geringe vraag uit Nederland heeft het bedrijf over klandizie niet te klagen: uit 
Duitsland, waar de overheid tachtig procent van de ventilatiekosten op scholen subsidieert, 
blijft de vraag toenemen. ‘Het gaat dus hartstikke goed’, zegt Wijma, ‘terwijl ik juist zo graag 
de scholen in Nederland zou voorzien.’ 
 
Kleinere klassen 
 
Het verkleinen van de klassen wordt geregeld genoemd als middel om de kwaliteit van het 
onderwijs op te krikken. Tegelijkertijd geldt het als beproefd instrument in de strijd tegen 
kansenongelijkheid. De coronapandemie voegt hier nog een argument aan toe: kleinere 
klassen zouden de kans op verspreiding van het virus verminderen. Immers: hoe meer ruimte 
er is tussen de leerlingen, hoe kleiner de kans dat het virus overspringt. 
 
Gemiddeld zitten er zo’n 23 tot 30 leerlingen in een klas. Dat klassen niet zomaar kunnen 
worden verkleind, heeft onder meer te maken met een praktisch bezwaar: het lerarentekort. 
Maar volgens Siep De Haan, wiskundedocent op een middelbare school in Utrecht, valt dit 
makkelijk te ondervangen door gelijktijdig fysiek én online onderwijs aan te bieden. ‘Het 
halveren van de klassen behoort wat mij betreft tot de structurele oplossingen in het 
onderwijs’, zegt hij. ‘Het gevaar van sociaal isolement is totaal afwezig als leerlingen om de 
dag naar school komen.’ 
 
De Haan voelt zich als zestiger onveilig voor een volle klas. Voldoende afstand houden is een 
onmogelijke exercitie. Volgens de regels hoeven leerlingen ook geen afstand tot elkaar en 
schoolmedewerkers te houden. Bovendien weet hij niet wie van zijn leerlingen wel of niet 
gevaccineerd zijn. ‘Het geeft hetzelfde effect als plaatsnemen in een vol vliegtuig’, zegt hij. 
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Geregeld denkt hij erover om te stoppen als docent, een gedachte die hij bij meer oudere 
collega’s bespeurt. ‘Toch voelt het niet goed om zo’n beslissing te nemen. Ik weet dat er veel 
tekorten zijn onder docenten, zeker bij wiskunde. Iedere dag dat ik kan blijven, is er een extra 
voor de kinderen.’ 
 
Versnelde booster 
 
Aan het begin van de pandemie stelde het RIVM nog dat kinderen veel minder besmettelijk 
waren. De laatste besmettingsgolf liet een ander beeld zien. Inmiddels gaat het OMT zelfs uit 
van een nieuwe besmettingspiek door het opengaan van de scholen. 
 
In het eerste vaccinatieprogramma kreeg onderwijspersoneel, ondanks herhaalde verzoeken, 
geen voorrang. Voor de boostercampagne drongen de onderwijsbonden en werkgevers er bij 
het ministerie van Volksgezondheid op aan onderwijspersoneel, net als zorgpersoneel, ditmaal 
wel voorrang te geven. Daar werd wederom geen gehoor aan gegeven. Leraren, zo luidde het 
argument van het ministerie, genoten gezien hun leeftijd in het algemeen voldoende 
bescherming van de eerste twee prikken. 
 
Maar in het licht van eerdere verkeerde inschattingen is de opstelling van het ministerie voor 
de PO-Raad een schop tegen het zere been. ‘Wij vinden het tijd dat het kabinet stopt met 
allerlei maatregelen en beslissingen die voor de korte termijn worden genomen’, zegt 
woordvoerder Danny Wolters. ‘In een langetermijnstrategie is ook de veiligheid van 
onderwijspersoneel van belang.’ 
 
Het ministerie van Volksgezondheid is nog niet bezig met een eventuele voorrangspositie bij 
volgende boostercampagnes, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘We zitten nu midden 
in de eerste boosterronde, waarbij we zoveel mogelijk volwassenen voor eind januari willen 
vaccineren.’ 
 
Zelftesten 
 
Een van de opvallendste coronamaatregelen die eind november werden aangekondigd, was 
het dringende advies om kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 6 tweemaal per week een 
preventieve zelftest te laten afnemen. Voorheen gold dat advies alleen voor docenten, 
middelbare scholieren en studenten. Minister Arie Slob verwees toen naar pilots van het UMC 
Utrecht, waaruit bleek dat een testbereidheid van 50 procent voldoende is om een 
besmettingsgolf te voorkomen. Volgens Slob moesten scholen zich richten op ‘maximale 
deelname’ aan het sneltesten. 
 
In het hoger onderwijs werd dat beoogde percentage bij lange na niet bereikt: minder dan 
eenderde van de studenten bestelde de gratis zelftests. De vraag is of basisschoolleerlingen 
zich wel massaal aan het advies gaan houden. 
 
Onderwijsbonden maken zich al langer zorgen over de vrijblijvendheid van de maatregel. Zo 
hoort Peter Althuizen, voorzitter van de vakbond Leraren In Actie, geregeld van collega’s dat 
leerlingen het zelftestadvies niet of nauwelijks opvolgen. ‘Waarom doen we steeds maar een 
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders? Het is een kleine moeite 
om het verplicht te stellen.’ 
 
Als het aan Althuizen ligt, worden zelftests verplicht om de schoolomgeving veiliger te maken. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een kindvriendelijke ‘lollytest’, stokjes waar basisschoolleerlingen 
om de dag dertig seconden aan moeten sabbelen en die vervolgens verzameld in een bak naar 
het laboratorium worden gestuurd. Indien corona op een van de stokjes is gedetecteerd, moet 
de hele klas in thuisisolatie. Leerlingen moeten zich dan individueel laten testen. Wie niet 
besmet is, mag weer naar school. De sabbelstokjes zouden het testen laagdrempeliger kunnen 
maken, denkt Althuizen, en dus de testbereidheid vergroten. 
 
Zodra de scholen weer opengaan, zal een eerste pilot van ‘PCR-lolly’s’ op een basisschool in 
Elburg beginnen. Mocht de uitkomst veelbelovend zijn, dan wordt de testmethode landelijk 
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uitgerold. Van Peter Althuizen mag het nog best een stapje verder. ‘We kunnen ook uitbraken 
voorkomen als kinderen na elke schoolvakantie een negatieve PCR-test moeten tonen.’ Hij 
wijst naar Israël, waar het verplicht testen van kinderen al onderdeel van het beleid is. ‘In 
Nederland zijn we te bang voor boze ouders. Terwijl ze in landen als Duitsland gewoon goede 
mondkapjes uitdelen, en geen genoegen nemen met een zelfgebreid lapje dat nauwelijks 
bescherming biedt.’ Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 

 
 
Het intense jaar van huisarts Shakib Sana: 'Ik zag patiënten naar adem 
happen en vragen om vaccin, maar dan was het te laat' 

 

Shakib Sana  @ Rijnmond 

Shakib Sana is een van de huisartsen die door corona een nationale bekendheid werd. Hij 
schuift aan bij OP1, Nieuwsuur en bij Rijnmond. Hij kreeg bezoek van demissionair minister 
Hugo De Jonge nadat hij een brandbrief stuurde waarin hij zijn zorgen deelde over de lage 
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vaccinatiegraad in achterstandswijken. Ondertussen viel zijn geboorteland, Afghanistan, in 
handen van de Taliban. Hoe kijkt hij terug op dit hectische jaar? 

Het is maandagavond, iets na zevenen. Huisarts Shakib Sana zit in de auto, van zijn praktijk 
in Delfshaven onderweg naar zijn woonplaats op ongeveer een uur rijden van Rotterdam. Hij 
heeft net een onverwachte spoedvergadering achter de rug over de boosterprik, en belt daarom 
onderweg. ‘Media te woord staan, dat komt er vaak nog even bij. Maar ik vind het wel mijn 
verantwoordelijkheid om uitleg te geven.’ 

En niet alleen aan media legt Sana (42) uit. In de tv-studio in Rotterdam ontmoette hij 
internist Robin Peeters van het Erasmus MC. Samen zetten ze een plan op om de 
informatiekloof over vaccineren te verkleinen, na zorgen over de lage vaccinatiegraad in 
achterstandswijken. Het afgelopen jaar waren de twee, met andere huisartsen, wekelijks op 
de markt te vinden om te praten over de prik. 

Daarnaast werkt hij ook aan een promotieonderzoek aan universiteit naar de effecten van 
corona op de huisartsenzorg en is hij bestuurslid van de Landelijke Huisartsenkring 
Rotterdam. En dat alles naast zijn huisartsenwerk. Wat drijft hem? 

Waarom had u een spoedvergadering met huisartsen? 

‘We voelen de hete adem van Omikron en wilden kijken of we, naast de grootschalige 
vaccinaties van de GGD, ook iets kunnen bijdragen aan het boosterprikken. Denk aan een 
inlooplocatie of het informeren van de kwetsbaren – mensen zonder DigiD, of die digibeet zijn 
– om hen te helpen een afspraak te maken. Het is een les uit de eerste vaccinatierondes: niet 
alleen grootschalig prikken, maar ook kleinschalig, fijnmazig, laagdrempelig.’ 

Maakt het u moedeloos, de nieuwe variant en de nieuwe lockdown zo met de feestdagen? 

‘Toen ik hoorde dat we waarschijnlijk weer in lockdown gingen, was ik wel even verdrietig en 
moedeloos. Maar dat zette ik eigenlijk in de loop van de dag weer om in actie. Je hebt eigenlijk 
ook geen andere keuze dan toch weer helpen, als huisarts. Het is nu zaak dat we iedereen zo 
snel mogelijk een booster geven, zo zorgen we dat we er met z'n allen uit komen.’ 

Ja, gaan we er zo uit komen? 

‘Natuurlijk kan er wellicht een nieuwe variant komen, dus zeker is dat niet. Maar ik blijf hoop 
houden. Aan de ene kant hebben we de afgelopen tijd gezien hoeveel ellende de mens kan 
veroorzaken. Maar het is ook de tijd waarin we zien hoeveel goeds de mens kan. We kunnen 
nu zoveel meer dan we eind vorig jaar konden. We weten al veel meer over die ziekte, en 
kunnen meer mensen thuis behandelen. Dat geeft mij hoop, ook voor 2022.’ 

Wat had er beter gekund in het vaccinatieproces? 

‘Vaccineren is een probleem met meerdere lagen. Deels lag het probleem in de communicatie. 
Heel lang was het beeld: we zijn er wel, na de zomer, als iedereen gevaccineerd is. Maar nu is 
het kerst geweest en zijn we er nog steeds niet. Dat maakt het lastig. Wat ik in de praktijk nog 
het meeste merk, is dat mensen zeggen: ‘dokter, ik snap het niet.’ Ze missen gewoon 
informatie en vragen bijvoorbeeld: ‘Waarom, als we al twee prikken hebben gehad, ook nog 
een derde? Moeten we ook nog een vierde? Wanneer stopt het?’ 

‘Wat ook meespeelt: voor sommige mensen is de overheid onbetrouwbaar, vanwege de 
Toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Op hen en op mensen die informatie missen, richten wij ons 
met onze informatie-acties op de markt. Want op de dokter vertrouwt negentig procent van de 
mensen nog wel, blijkt uit onderzoek. Een gesprek in een vertrouwde omgeving, de markt, 
met een vertrouwd gezicht, hun huisarts, helpt. Daarna moeten ze hun eigen keuze maken. 
Dat is ook belangrijk: wij luisteren, maar pushen niet.’ 

Waarom bent u huisarts geworden? 

‘Vroeger wilde ik piloot worden, dat blijft altijd een jongensdroom. Maar ik besloot toch voor 
dokter te gaan; ik wilde echt mensen helpen. Het mooie van huisarts zijn is dat je een klacht 
in perspectief kan plaatsen. Als huisarts bouw ik een band op met patiënten, die ik soms een 
heel leven ken. Ik behandel daardoor geen ziekte in de spreekkamer, maar een persoon. Bij 
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de ene neem ik een totaal ander besluit dan de ander, ook al hebben ze dezelfde diagnose. Er 
kan namelijk veel meer een rol spelen: leeftijd, samenstelling van het gezin of andere 
risicofactoren.’ 

 

Shakib Sana, links, met collega’s op de markt  @ Rijnmond 

U heeft dit jaar veel extra taken op zich genomen: u staat ook op de markt, vertelt over uw 
werk op tv en bedenkt strategieën voor boosterprikken. Hoeveel extra tijd kosten die taken u? 

‘Veel. Vanaf het moment dat we bedachten om op de markt te staan, staan we er wekelijks, 
op de zomervakantie en de herfstvakantie na. Nu met de lockdown kan het even niet. Dat was 
wel een aanslag op je tijd: op zaterdagen ben ik in Delfshaven. Daarnaast ondersteunden we 
collega's in andere delen van het land waar nodig, als zij de straat op gingen.’ 

Hoe houdt u het vol? 

‘Het allerbelangrijkste: het thuisfront. Mijn echtgenote is ook huisarts, dus zij snapt wat ik 
doe. Haar steun houdt me op de been. Maar ook de steun van collega’s die op belangrijke 
momenten bijspringen en hun agenda vrijmaken als dat nodig is. Daarnaast probeer ik keuzes 
te maken: hoofdzaken en bijzaken van elkaar scheiden. Anders word je tien, twintig uur per 
dag geleefd.’ 

‘En ik rust goed uit. Als ik thuis ben, ben ik thuis, en pak ik goede nachtrust. Ik neem mijn 
momenten om buiten te wandelen, en zoek contact met vrienden en familie. Zo laad ik op.’ 

Hoe kijkt u terug op 2021? 

‘Aan de ene kant ben ik tevreden. De mogelijkheden die we hadden als huisarts, benutten we. 
Er werd geluisterd naar de oproep van Robin Peeters en mij om beter te informeren. Het is 
ons gelukt om dat op de politieke agenda te zetten, Hugo De Jonge kwam langs nadat we hem 
een brief schreven over de informatiekloof. Hij gaf het startsein voor een informatiecampagne, 
ook in andere talen. Dus dat is goed. Maar we zijn er nog niet zolang informatie nog niet voor 
iedereen toegankelijk is. Daarom is een initiatief als de Twijfeltelefoon ook zo belangrijk. Daar 
kunnen mensen mee bellen als ze twijfels hebben over het vaccin.’ 

Heeft u ook moeilijke momenten gehad? 

‘Ik heb van veel mensen afscheid moeten nemen. Het meest pijnlijk is het als patiënten 
overlijden door desinformatie. Ik heb weleens patiënten gehad die naar adem happen en 
zeggen: ‘Dokter, ik wil een vaccin.’ Maar dan was het al te laat. Die momenten raken me echt. 
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Niet zozeer van: ‘man, man, man, dat is je eigen schuld’. Absoluut niet. Maar echt verdriet 
van het effect van desinformatie. Wij worden als dokter altijd – en terecht – aangesproken op 
het moment dat wij een verkeerde behandeling of verkeerde informatie aan mensen geven. 
Maar op het moment dat iemand min of meer door desinformatie op social media overlijdt, 
dan heeft dat amper gevolgen. Dat is pijnlijk.’ 

U schoof ook met enige regelmaat bij de talkshowtafels aan en neemt altijd de tijd om media 
te woord te staan. Waarom doet u dat? 

‘De eerste keer was spannend: een groep huisartsen vertegenwoordigen brengt een 
verantwoordelijkheid met zich mee. Woorden hebben betekenis en kunnen gevolgen hebben. 
Maar het is belangrijk om te doen, de noodzaak om te informeren is hoog. Ik weet het nog 
precies: mijn eerste deze pandemie op 9 april bij Rijnmond. Op 24 april met een landelijke 
oproep bij NOS. Bij RTL4 en ’s avonds bij Nieuwsuur met Robin Peeters. Dat zijn voor mij 
belangrijke data die ik – net als persoonlijk belangrijke data als de verjaardag van mijn 
kinderen en mijn huwelijksdag – niet vergeet.’ 

U komt uit Afghanistan. Het moet met de Taliban die de macht pakten in uw geboorteland, 
ook wat dat betreft een zwaar jaar zijn geweest. 

‘Dat was het zeker. Het land is nu in een klap twintig jaar terug in de tijd gezet, dat is erg 
pijnlijk. Afghanistan was een land waar de afgelopen jaren mogelijkheden waren om naar de 
universiteit te gaan en, hoe klein ook, iets voor jezelf op te bouwen. Dat dreigt nu verloren te 
gaan. Ook soldaten uit Nederland zijn daar jarenlang geweest, om te voorkomen wat nu is 
gebeurd. Erg wrang.’ 

Heeft u daar veel familie? 

‘We hebben nog een hele familie in Afghanistan. Neven, nichten, ooms en tantes. Zij maken 
nu eigenlijk hetzelfde mee als wij dik twintig jaar geleden. Toen ik zestien was vluchtte ik met 
mijn ouders naar Nederland. Dat is voor mij best wel een persoonlijk verhaal en pijnlijk, iets 
waar ik niet veel over vertel. Het raakt je als je noodgedwongen je geboorteland moet verlaten. 
Naarmate je ouder wordt, komt bij vlagen de heimwee om de hoek kijken.’ 

Hoe heeft u die eerste momenten in Nederland beleefd? 

‘Er ging een wereld voor me open. In het asielzoekerscentrum had ik veel contact met andere 
jongeren die opgegroeid waren in andere culturen en landen. Iedereen had zijn eigen verhaal, 
en ik was ook wel nieuwsgierig, als jongeman. Dus ik keek mijn ogen uit. Vanuit de 
taalscholen zijn er verschillende docenten die mij toen gemotiveerd hebben om iets van mijn 
leven te maken. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar je moet wel de kans en het vertrouwen 
krijgen. Dat is het belangrijkste. En als dat samenkomt, kan je best ver komen.’ 

Voelt 2021 ook als het jaar van de herwaardering van de huisarts? 

‘Dat geldt voor artsen in het algemeen, ook voor huisartsen. Huisartsen hebben in 2021 veel 
zorg van het ziekenhuis overgenomen. We hielden bijvoorbeeld het moeilijke gesprek over 
iemands wensen, mocht corona aankloppen, om te voorkomen dat artsen dat moeten vragen 
aan iemand die naar adem hapt. En ook nu trekken wij de handschoen aan: de immobiele 
thuiswonende wordt door de huisarts geprikt.’ 

‘Wat me wel zorgen baart: Als huisarts probeer je de toegankelijkheid in de zorg te garanderen. 
Vooral dat staat op dit moment erg onder druk. Deels ligt dat bij de overheid, maar deels ook 
bij mensen zelf. Het valt me op dat mensen weinig kennis hebben over hun eigen lichaam. Ik 
denk dat we meer vertrouwen moeten krijgen in onze gezondheid en meer moeten leren over 
ons lichaam. Zodat iedereen weet of hij of zij de huisarts moet bellen, of niet.’ 

Wat is er vanuit de overheid nodig? 

‘Voor de lange termijn zijn de fijnmazige huisartsenlocaties heel belangrijk. Als er een nieuwe 
wijk uit de grond wordt gestampt, wordt niet altijd rekening gehouden met een plek voor de 
huisarts. Dat is een gemiste kans: als de huisarts een goede locatie heeft, kunnen ze alle 
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patiënten in de wijk beter behandelen en voorlichten. Zo kunnen we een generatie opvoeden 
die gezond is.’ 

U heeft al een roman geschreven over een jongen die vlucht uit Afghanistan. Is corona ook 
een boek waard? 

Lacht. ‘Ik post momenteel weleens iets op LinkedIn. Daarmee probeer ik wat gedachten die in 
mij opkomen op papier te zetten. Soms voel ik die behoefte. We maken in deze tijd heel veel 
ontroerende, inspirerende momenten mee. Maar voor een boek moet ik zelf alles eerst even 
alles laten uitkristalliseren. Wie weet in de toekomst.’ 

Wat zijn in het nieuwe jaar uw plannen? 

‘Ik zou graag de gezondheidskloof verder verkleinen. Daarmee bedoel ik dat je 
sociaaleconomische status eigenlijk bepaalt hoeveel kwalitatief gezonde jaren je hebt. Beeld 
je maar in: als je vijftig euro te besteden hebt per week, dan is het lastig om de magen te 
vullen met gezond eten. Dan ga je toch gemakkelijker over op voeding met veel calorieën, met 
alle risico’s van dien. Dat is de nieuwe kloof die we in de toekomst zullen moeten gaan dichten. 
Door die kloof te dichten, bouwen we aan een gezonde generatie en kunnen wij een nieuwe 
pandemie veel beter aan.’ 

‘Verder wil ik vooral weer gewoon op vakantie kunnen. Het liefste even terug naar Afghanistan, 
maar dat kan niet. Dus dan droom ik van een rondreis in het thuisland van mijn vrouw: 
Turkije. Zonder QR-codes, mondkapjes en formulieren.’ 

Wat kost al deze inzet – op straat, in de praktijk tijdens de pandemie, maar ook in de media – 
u? 

‘De tijd die dit in beslag neemt, kan ik niet met mijn gezin doorbrengen. Mijn tweejarige kind 
groeit op tijdens deze pandemie en daar mis ik momenten van. Het is tijd die voorbij gaat en 
nooit meer terugkomt.’ Bron: Rijnmond, 30 december 2021. 

Amerikaanse bank Citigroup gaat werknemers in de VS die eind volgende 
week nog niet zijn gevaccineerd met onbetaald verlof sturen 
 
De Amerikaanse bank Citigroup gaat werknemers in de VS die eind volgende week nog niet 
zijn gevaccineerd met onbetaald verlof sturen en aan het eind van de maand zelfs ontslaan. 
CNN en Bloomberg melden dat op basis van ingewijden en een interne memo, al kunnen 
medewerkers wel op basis van religieuze of medische gronden een uitzondering krijgen. 
 
De bank is volgens CNN daarmee de eerste bank op Wall Street die de vaccinatieplicht 
daadwerkelijk implementeert. Andere banken als Goldman Sachs, Morgan Stanley en 
JPMorgan Chase hebben hun personeel alleen meegedeeld thuis te gaan werken als ze niet 
gevaccineerd zijn. 
 
Slechts een handvol andere grote Amerikaanse bedrijven, zoals Google en United Airlines, 
heeft ook al aangekondigd dat mensen die niet zijn ingeënt niet meer aan het werk kunnen. 
De Amerikaanse president Joe Biden wil dat bedrijven een vaccinatieplicht invoeren en heeft 
dat in principe ook wettelijk ingesteld, al wordt daarover nog een juridische strijd gevoerd. 
Bron: AD, 8 januari 2022. 

Mexico heeft groen licht gegeven voor spoedgebruik van de coronapil 
Molnupiravir  

De Mexicaanse gezondheidsautoriteit (COFEPRIS) heeft groen licht gegeven 
voor spoedgebruik van de coronapil Molnupiravir van farmaceut Merck. Dat heeft president 
Andres Manual Lopez Obrador vrijdag bekendgemaakt en werd later bevestigd door een 
verklaring van COFEPRIS. 
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Volgens de president zal de toezichthouder binnenkort ook toestemming geven voor gebruik 
van de coronapil Paxlovid van Pfizer ter behandeling van patiënten met Covid-19. Lopez 
Obrador zei ook dat hij beide medicijnen beschikbaar wil maken voor openbare ziekenhuizen. 

Mexico maakt een nieuwe toename van besmettingen door, onder meer door de Omikron-
variant. Vrijdag registreerden de medische autoriteiten 28.000 nieuwe coronabesmettingen 
en 168 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Daarmee komt het totaalaantal doden in het 
land op 300.101. Bijna 4,1 miljoen mensen in het land met bijna 130 miljoen inwoners zijn 
besmet. Bron: AD, 8 januari 2022. 

 

© EPA — Mexicanen wachten op een coronatest bij een gezondheidscentrum in de hoofdstad 
Mexico-Stad. 

GGD's houden rekening met nog twee extra vaccinatierondes in 2022 

De GGD's houden rekening met nog twee extra vaccinatierondes in 2022, zegt voorzitter André 
Rouvoet in een interview met De Telegraaf. Ook gaan ze op steeds meer plekken werken met 
‘vrije inloop’ en de wijken in om de vaccinatiegraad tijdens de huidige boostercampagne 
te verhogen. 

Rouvoet verwacht in de tweede helft van januari met boosters de wijken in te gaan: ‘Dan gaan 
we weer fijnmazig vaccineren bij achtergebleven groepen. Ook komen dan de mensen aan de 
beurt die nog geen booster konden krijgen, omdat ze kortgeleden besmet zijn geraakt. Daarna 
houden we voor dit jaar rekening met nog twee prikrondes, in pakweg mei-juni en oktober-
november.’ 

Programmadirecteur Covid-19 Jaap Eikelboom van de GGD verwacht met extra 
maatregelen de opkomst tijdens de huidige boostercampagne te verhogen, zegt hij tegen de 
krant. ‘Steeds meer locaties gaan dan met vrije inloop werken. Er komen meer prikslots vrij 
naarmate we meer mensen gehad hebben. Bij de 60-plussers schommelt de opkomst tussen 
de 80 en 95 procent. Tegelijkertijd zien we dat de opkomst van mensen onder de 40 inderdaad 
nog tegenvalt. Dat was tijdens de basiscampagne ook zichtbaar. Ze wachten over het algemeen 
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iets langer totdat het hen uitkomt, bijvoorbeeld voor de vakantie. Voor hen is die vrije inloop 
een uitkomst.’ 

Eikelboom erkent dat de GGD's zich eerder hadden kunnen voorbereiden op de 
boostercampagne. ‘We moeten inderdaad de 'responstijd' in de toekomst verkorten. Dat gaan 
we doen door bepaalde kernlocaties te selecteren waar we snel kunnen prikken als dat 
noodzakelijk is, net als 'satellietlocaties.’ En we denken aan een 'mobilisabel prik- en testleger' 
waarmee we warm contact houden, zodat we die snel kunnen oproepen als het nodig is.’ Bron: 
AD, 8 januari 2022.  

Corona leidt tot uitstel uitvaarten: wettelijke termijn van zes dagen vaak 
overschreden 

Uitvaartondernemers zijn in de coronacrisis veel tijd kwijt aan het regelen van uitstel voor 
begrafenissen en crematies die niet binnen de wettelijke termijn van zes dagen kunnen 
plaatsvinden. Ze pleiten voor versoepeling van de regels.  

In de maand december, waarin veel meer mensen overleden dan in een normaal jaar het geval 
zou zijn, haalde een aanzienlijke minderheid van de uitvaarten de wettelijke deadline van zes 
dagen na overlijden niet. Dela, de grootste uitvaartverzorger van ons land, meldt dat dat gold 
voor ongeveer een kwart van de begrafenissen en crematies, en in sommige regio's zelfs een 
derde. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Over 2 weken 1 miljoen mensen die niet naar hun werk kunnen vanwege 
corona, zegt crisis-expert Uri Rosenthal 

Een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vandaag: bijna 35.000. De ziekmeldingen gaan 
door het dak: ‘We zitten over twee weken op één miljoen mensen die niet naar hun werk 
kunnen’, zegt crisis-expert Uri Rosenthal. 

Als één miljoen mensen straks thuiszitten vanwege coronabesmettingen en quarantaines, is 
dat twintig procent van de beroepsbevolking, zegt oud-minister en oprichter van het COT 
Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement Rosenthal. 

Hoewel die één miljoen thuiszittenden nog niet is bereikt merkt werkgeversorganisatie VNO-
NCW nu al dat de bezetting bij veel bedrijven in de knel komt. Het is erger geworden sinds de 
aanscherping van de quarantainemaatregelen eind december vanwege de Omikron-variant. 

Sindsdien geldt dat mensen die nauw contact met een besmet persoon hebben gehad, en 
gevaccineerd zijn of genezen van het coronavirus, ook 10 dagen in quarantaine moeten. Eerder 
hoefden zij niet in quarantaine. 

Er wordt op dit moment naar verschillende scenario's gekeken om sectoren open te houden, 
zegt een woordvoerder van VNO-NCW, maar de werkgeversorganisatie roept het kabinet op 
om ook te kijken naar de verlichting van de quarantaineplicht. 

Zoals bijvoorbeeld in België gebeurt, waar je als je geboosterd bent niet meer in isolatie hoeft. 
en verwijzen naar België, waar je, als je geboosterd bent,  niet meer in isolatie hoeft. 

Hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University Ton Wilthagen is van mening dat er ook een 
duidelijk rol is weggelegd voor studenten en stagiairs om dit probleem op te lossen. ‘Zij zijn er 
al. Met goede begeleiding zou je ze kunnen inzetten op de werkvloer. We moeten dat gevoel 
weer even oprakelen, eerder deden we dat ook. Dat is nu een beetje weggezakt.’ 

Een andere optie is mensen terugvragen, zegt Wilthagen. ‘Mensen die al met pensioen zijn, of 
ander werk zijn gaan doen.’ De hoogleraar vermoedt daarnaast dat de personeelsproblemen 
overbrugbaar. ‘Dat het een kwestie is van een paar maanden dat je met deze piek van enorme 
onderbezetting zit.’ 
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Crisis-expert Uri Rosenthal denkt dat het inkorten van de quarantaine naar vijf dagen een 
mogelijkheid is. Dat brengt risico's met zich mee, erkent hij, ‘maar die moet je afwegen, zeker 
als het gaat om het leeglopen van vitale sectoren.’ Ook hij vindt dat we mensen uit andere 
sectoren moeten halen, of uit het buitenland. 

‘Je moet de scherpe kantjes van de regels afhalen,’ zegt Rosenthal, ‘en niet bij elke oplossing 
meteen problemen zien, zoals we hier doen. ‘In de afgelopen twee jaar hebben we te vaak 
gezien dat men nogal weifelden en twijfelden en zaken uitstelden om op zeker te spelen. Terwijl 
je in een crisissituatie risico's moet nemen om urgente situaties het hoofd te bieden.’ Bron: 
Een Vandaag, 7 januari 2022. 

 

De vaccins werken, maar nog altijd weten de verpleeghuizen niet hoe te 
moeten leven met corona 

De meest kwetsbare bewoners van Nederland wonen in de verpleeghuizen, waar covid in 2020 
voor veel sterfte zorgde. 2021 zou anders zijn, dankzij de vaccins. Was dat ook zo? 

Met verbazing bekeek Cees Hertogh eind vorig jaar de nieuwste gegevens die binnenkwamen 
vanuit de verpleeghuizen. De hoogleraar ouderengeneeskunde die verbonden is aan het 
Amsterdam UMC zag dat één op de vijf gevaccineerde verpleeghuisbewoners overleed aan 
covid. Dat was gelijk aan het percentage van de tweede golf, in november 2020 toen nog 
niemand een vaccin had ontvangen. Is er in 2021 wel iets veranderd? 

Toch wel. In 2020 leidde een vergelijkbare sterfte nog tot veel onrust binnen de langdurige 
zorg. Nu ontving Hertogh geen enkel signaal dat de sterfte weer zo hoog was. ‘Ik denk dat er 
iets van gewenning is ontstaan aan corona als ziekte die een dodelijke afloop kan hebben’, 
zegt hij. ‘De sterfte wordt een beetje geduid als: mensen sterven niet aan corona, maar met 
corona. De verklaring voor de hogere sterfte zit dan niet alleen in corona, maar in de 
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combinatie van bijkomend lijden en covid.’ Dat bijkomend lijden is bijvoorbeeld hart- en 
vaatziekten, dementie, diabetes of nierfalen. 

Als de sterfte in november dit jaar net zo hoog was als in het vaccinloze jaar ervoor, heeft 
vaccinatie dan iets toegevoegd? Onderzoekers als Hertogh denken van wel. Zo zorgt de 
deltavariant die in die maanden rondging voor ernstigere covid dan de varianten van 2020. 
Daarbij steeg het aantal mensen dat overleed op het moment dat de vaccins aan kracht 
verloren. Samen met de stijgende besmettingen in de samenleving waardoor delta het 
verpleeghuis binnensloop, zorgde die afnemende werking voor meer ziekte en sterfte. 

Het wachten is nu wat Omikron gaat doen. ‘Die variant heeft de oudere populatie nog niet 
bereikt, dus we weten niet hoe dat uitpakt. Maar als er een grote virusdruk is in de 
samenleving, zie je ook weer meer ernstige ziekte in de verpleeghuizen.’ 

Bewoners met covid waren in het begin van de pandemie op de gangen van de verpleeghuizen 
goed te horen door hun zware hoestbuien. Dat was afgelopen jaar anders. Ook koorts en een 
verlaagd zuurstofgehalte in het bloed kwamen minder voor. Verkoudheid en een gevoel van 
malaise juist weer meer. 

Tot Hertoghs spijt is er iets dat in 2021 niet veranderde; het gebrek aan een langetermijnvisie 
over hoe bewoners van verpleeghuizen moeten leven met corona. Die visie is er niet voor de 
samenleving als geheel, en niet voor de langdurige zorg. ‘Ik hoop dat we dit jaar perspectief 
ontwikkelen hoe we kunnen leven met corona. We hebben scenario’s gezien van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In een van die scenario’s verandert covid 
in een soort griep. Dan moeten we ons daar elk jaar op voorbereiden.’ 

De visie over hoe te leven met het virus in verpleeghuizen gaat over vragen als: wat doen we 
met bewoners en medewerkers die in quarantaine moeten, hoe regelen we isolatie van 
complete afdelingen en hoe gaan we om met ouderen met dementie die besmet zijn? ‘Je ziet 
best grote verschillen hoe zorgorganisaties met dat soort vragen omgaan.’ 

Die verschillen zag Hertogh tijdens onderzoek dat nog moet worden gepubliceerd. ‘Sommige 
organisaties gaven aan kwaliteit van leven te verkiezen boven veiligheid.’ Maar hier troffen we 
ook weinig kennis en expertise aan op het gebied van infectiepreventie, niet alleen binnen het 
management, maar ook onder zorgmedewerkers.’ 

Dat verraste Hertogh niet, want infectiepreventie is een ondergeschoven kindje in de 
langdurige zorg. ‘Daar tegenover troffen we ook organisaties aan die de aandacht voor de 
levenskwaliteit uitstekend weten te combineren met infectiepreventie en adequaat handelen 
bij coronabesmettingen. Die beschouw ik als goede voorbeelden die snel moeten worden 
gedeeld. Zo kunnen anderen zich beter voorbereiden op wat eventueel komen gaat.’ Bron: 
Trouw, 8 januari 2022. 

Opnieuw geen griepgolf, gevolgen na corona onduidelijk  

Tot dusver is er ook dit jaar in Nederland geen sprake van een griepgolf. Uit onderzoek van 
het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en het RIVM komt naar voren dat griep op dit 
moment nauwelijks rondgaat. . 

Volgens arts-viroloog Menno de Jong kan het zijn dat we na twee griepvrije jaren een heftiger 
epidemie krijgen, zodra de coronaregels worden losgelaten. 

De griepgolf duurt in normale jaren van eind december tot eind maart. Volgens cijfers van 
gezondheidsinstituut Nivel blijft het aantal mensen met griepachtige klachten al weken flink 
lager dan in de jaren voor corona. Nivel kijkt naar het aantal mensen per 100.000 inwoners 
dat zich meldt bij de huisarts met klachten die kunnen duiden op de griep. In de laatste week 
van 2021 meldden zich slechts zes mensen per 100.000 inwoners. Dat is ver onder de 
epidemische grens.  
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Omdat griepklachten lijken op coronaklachten en de cijfers van het Nivel dus niet alles zeggen 
over de rondgang van het griepvirus onderzoeken het Amsterdam UMC en de GGD zelf ook 
hoeveel mensen er griep bij zich dragen. Dat wordt gedaan door mensen in een 
coronateststraat te testen op influenza (griep), vertelt De Jong. De arts is ook lid van het 
Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over de coronabestrijding. ‘We 
zien in de teststraat tot dusver incidenteel een positieve grieptest voorbijkomen.’  

De verklaring voor het wegblijven van de griep ligt hem in de lockdown vanwege de 
coronapandemie. Omdat griep op eenzelfde manier wordt overgedragen als corona werken de 
maatregelen ook tegen dat virus. De kans dat alle coronaregels deze winter al worden 
losgelaten en ook het griepvirus dus weer makkelijk zal kunnen rondgaan, lijkt De Jong klein. 
Dat betekent dat we waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij nauwelijks een griep gaan 
meemaken.  

Daardoor is het volgens hem lastig te voorspellen wat er zal gebeuren zodra we wél weer terug 
gaan naar normaal. Het is in de geschiedenis zelden voorgekomen dat de griepgolf werd 
overgeslagen. ‘De vraag is wat er gebeurt met de immuniteit onder de bevolking nu er twee 
jaar geen griep rondgaat.’  

Als minder mensen met het virus in aanraking komen, kan de natuurlijke bescherming 
ertegen onder de bevolking afnemen. ‘Als je dan alles weer opengooit, kan de griep zich extra 
snel gaan verspreiden.’ Of dat dan in de zomer al zal gebeuren, of pas volgende winter is lastig 
te zeggen. ‘Dat is ook afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Als er elders wel een 
griepgolf ontstaat, kan dat makkelijk hier naartoe reizen.’  

In het Amsterdam UMC wordt momenteel onderzoek gedaan naar de afgenomen immuniteit 
tegen griep. Bron: Dagblad van het Noorden, 8 januari 2022. 

Vrouw moet zich rechter verantwoorden omdat ze haar 13-jarige zoon die 
besmet was met corona in de kofferbak van haar auto vervoerde 

Een vrouw uit Texas moet zich mogelijk voor de rechter verantwoorden 
vanwege kindermishandeling, omdat ze haar 13-jarige zoon die besmet was met corona in de 
kofferbak van haar auto vervoerde. Op die manier wilde ze voorkomen dat ze zelf besmet zou 
raken met het coronavirus, melden Amerikaanse media. 

De 41-jarige vrouw uit de regio van Houston bracht haar zoon, die al eerder positief was getest, 
met de auto naar een testlocatie voor een extra test. In de teststraat vertelde ze dat haar zoon 
in de kofferbak lag, waarop de politie werd geïnformeerd. De jongen was verder ongedeerd. 

De vrouw werkte als lerares op een middelbare school. Die heeft haar voorlopig op non-
actief gezet. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen, een record, maar dat 
kwam deels door nameldingen van een storing eerder. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record 
staat sinds 28 november. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests, gemiddeld 
22.460 per dag. Bron: AD, 8 januari 2022.  
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Topbestuurder van Hongkong heeft onderzoek ingesteld naar dertien 
overheidsfunctionarissen die een verjaardagsfeest bijwoonden 

Topbestuurder Carrie Lam van Hongkong heeft een onderzoek ingesteld naar dertien 
hooggeplaatste overheidsfunctionarissen die begin deze week 
een verjaardagsfeest bijwoonden. Van de 170 gasten testten twee achteraf positief op het 
coronavirus. Ook negentien parlementariërs van Hongkong waren op het feest aanwezig. Ze 
zitten allemaal voor drie weken in quarantaine. 

Lam zegt dat ze een grondig onderzoek heeft ingesteld om te achterhalen of de dertien 
overheidsfunctionarissen de regels hebben overtreden. Het feest vond weliswaar plaats 
voordat nieuwe, strengere coronaregels van kracht werden, maar nadat Lam de bevolking had 
opgedragen grote bijeenkomsten te vermijden om verspreiding van de Omikron-variant te 
voorkomen. 

Onder de functionarissen waren de ministers van Binnenlandse Zaken en Immigratie, het 
hoofd van de politie en de voorzitter van de commissie tegen corruptie. Zij hebben alle vier 
hun excuses aangeboden. De verjaardag die ze bijwoonden was van Witman Hung, een 
Hongkongse afgevaardigde in het Chinese parlement. 

Ingewijden melden aan de South China Morning Post dat Hung wel van een feestje houdt. De 
krant noemt hem een 'feestbeest' en een 'flamboyante persoonlijkheid', met een voorliefde voor 
grote feesten waarbij de drank rijkelijk vloeit en de karaokemuziek door de kamer schalt. 
Bron: AD, 8 januari 2022. 

Burkina Faso speelt zondag met door coronavirus 
gehavend elftal  openingswedstrijd van Afrika Cup  

Burkina Faso speelt zondag met een door het coronavirus gehavend elftal 
de openingswedstrijd van de Afrika Cup tegen gastland Kameroen. Assistent-bondscoach 
Firmin Sanou zei zaterdag in speelstad Yaoundé dat ‘vier tot vijf spelers’ en bondscoach 
Kamou Malo positief hebben getest. 

Sanou gaf aan dat het vooral om basisspelers gaat, maar noemde geen namen. Volgens lokale 
media zijn de betrokken spelers Saidou Simporé, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, 
Edmond Tapsoba en Gustavo Sangaré. Zij zouden vrijdag positief hebben getest. 

Volgens Sanou worden de betrokkenen voor de wedstrijd nog een keer getest, in de hoop op 
een negatief resultaat. Bron: AD, 8 januari 2022.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen 
dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 35 ten opzichte van een etmaal 
geleden. In totaal liggen er nu 1481 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt 
zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. In het 
buitenland liggen nog negen Nederlandse coronapatiënten op een ic, terwijl vrijdag nog tien 
Nederlanders met Covid-19 op een Duitse ic lagen. Op de verpleegafdelingen bedraagt het 
aantal mensen met Covid-19 in een ziekenhuisbed zaterdag 1076. Een dag eerder waren dat 
er nog 1107.  

Op de ic's werden, net als vrijdag, 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen, en op de 
verpleegafdelingen 149. Vrijdag waren dat er 115. 

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 coronabesmettingen ook voor een nieuwe golf 
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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. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Antwerpse ondernemers verdienen goed aan Nederlanders: ‘Waanzinnig 
en fantastisch tegelijk’ 

Ondernemers in Antwerpen hebben de afgelopen tijd goede zaken gedaan door de ‘invasie’ van 
dagjesmensen uit Nederland. De krant Het Laatste Nieuws bericht dat veel winkeliers spreken 
over 20 tot 30 procent meer omzet dan verwacht. 

Nederlanders gaan massaal in Antwerpen winkelen of dineren vanwege de lockdown in eigen 
land. Dat leverde plaatselijke ondernemers soms veel extra omzet op. Kroeguitbater Peter De 
Clerck vertelt op volle capaciteit te draaien. ‘Ik spreek over gemakkelijk dertig procent meer 
omzet, bijna vergelijkbaar met een decembermaand vóór de coronacrisis. Dat is fantastisch.’ 

Ook het terras van Rogier Jongeneelen zit bomvol. De uitbater zegt 300 procent meer omzet 
te draaien dan in een reguliere maand. ‘Op een normale dag mag je blij zijn met honderd 
couverts, nu zijn dat er wel vierhonderd. Het is waanzinnig en fantastisch tegelijk.’  

Voor kledingwinkels staan wachtrijen tot wel veertig meter lang. Winkeleigenaar Tom Michiels 
vertelt dat hij het ongekend druk heeft. Wel vindt hij de Nederlandse klanten soms maar 
onbeschoft. ‘Ze weigeren soms hun mondmasker te dragen omdat ze ‘niet goed kunnen 
ademen’, en dan denk ik: ‘Dude, ga maar terug.’ 

Toch is Michiels niet ongelukkig met wat hij een ‘invasie’ van Nederlanders noemt. Een mager 
coronajaar wordt daardoor goedgemaakt. ’Tijdens de eindejaarsperiode draaien we normaal 
3000 euro omzet per dag, dit jaar hebben we dagelijks 10.000 tot 12.000 euro omzet afgetikt. 
Mooie cijfers, bedankt daarvoor Holland.’ 

Er bestaat een goede kans dat Antwerpse ondernemers zich nog even kunnen blijven 
verheugen op Nederlandse bezoekers. Minister De Jonge temperde de verwachtingen voor al 
te snelle versoepelingen van de huidige lockdown. ‘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’, zei De Jonge na afloop van zijn laatste ministerraad als minister van 
Volksgezondheid.  

Vrijdag beslist het kabinet over de verlenging of versoepeling van de lockdown. Bron: AD, 8 
januari 2022. 

Duitsland houdt vast aan vaccinatieplicht 

De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach wil, ondanks bedenkingen van de coalitie en 
het parlement, vasthouden aan het invoeren van een vaccinatieplicht. Lauterbach spreekt 
tegen de krant Die Welt de verwachting uit dat veel ongevaccineerden zich alsnog laten 
prikken als zo'n maatregel er komt. 

De minister erkent wel dat het niet haalbaar is om 'iedereen te bereiken'. In het vraaggesprek 
weerspreekt Lauterbach dat vaccinatie minder nodig is omdat de Omikron-variant mogelijk 
minder ziekmakend is. ‘Een besmetting met Omikron maakt je niet per se immuun tegen 
de volgende virusvariant’, waarschuwt hij. 

De Duitse kanselier Olaf Scholz pleit al maanden voor een vaccinatieplicht en hoopt de 
maatregel in maart in te voeren, maar in het parlement wordt weinig vooruitgang geboekt. Het 
eerste debat erover wordt pas eind januari verwacht. Scholz zegt dat alle premiers van Duitse 
deelstaten achter zijn plan staan. 
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De kanselier krijgt echter ook tegenstand, zelfs binnen zijn regeringscoalitie. De 
liberale coalitiepartij FDP staat bijvoorbeeld niet achter de plannen. Ook gingen in de 
afgelopen tijd duizenden Duitsers de straat op om te demonstreren tegen de 
coronamaatregelen en de beoogde prikplicht. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Apeldoornse markt weer open voor bezoekers 

De markt in Apeldoorn is zaterdagmiddag vanwege drukte beperkt toegankelijk voor publiek. 
De gemeente heeft maatregelen getroffen om de drukte te kunnen spreiden. Zo worden 
bezoekers mondjesmaat de markt op gelaten. ’Twee erin, twee eruit.’ Ook roept de gemeente 
mensen op om de drukte even af te wachten en pas op een later tijdstip naar de markt te 
komen. Inmiddels is de markt weer normaal bereikbaar voor bezoekers. 

De gemeente riep mensen op om de drukte even af te wachten en pas op een later tijdstip 
naar de markt te komen. ’Als er wat minder mensen zijn en het wordt wat rustiger, dan 
kunnen er weer meer mensen de markt op’, stelt woordvoerder Nienke Stavast. 

‘Het is op dit moment te druk waardoor de afstand niet gehandhaafd kan worden’, vertelde 
Stavast rond het middaguur. ‘We hebben op de schermen ook aangegeven: het is te druk, kom 
later terug. Het is veel beter om die drukte een beetje te spreiden, maar het is gewoon te vol. 
Dus dan wordt het niet meer te houden.’ 

In eerste instantie kondigde de gemeente aan dat de markt tijdelijk helemaal dicht zou zijn 
voor nieuwe bezoekers, dat was maar van korte duur. Wel deed gemeente Apeldoorn mensen 
die voornemens zijn naar de markt te komen het dringende verzoek de drukte even af te 
wachten. 

Het is de eerste keer in de huidige lockdown dat de gemeente maatregelen moet treffen om de 
drukte in te perken. ‘We hebben het wel vorig jaar gehad, toen we de markt helemaal in de 
hekken hadden staan. Toen kon er ook een bepaald aantal mensen op.’ Bron: AD, 8 januari 
2022. 

 
Grote drukte op de markt in Apeldoorn zaterdagmiddag. De gemeente treft maatregelen om 
de drukte te spreiden omdat anders de anderhalvemeterregel niet kan worden gehandhaafd. © 
Luciano de Graaf 
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Wereldwijd zijn er sinds het uitbreken van coronapandemie 301,48 
miljoen mensen besmet geraakt 

Wereldwijd zijn er sinds het uitbreken van de coronapandemie 301,48 miljoen mensen 
besmet geraakt met het virus, blijkt uit een eigen telling van persbureau Reuters. Tot nu toe 
zijn 5.827.671 van hen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Sinds het Sars-Cov-2-virus 
eind 2019 in China opdook, is het in ruim 210 landen vastgesteld. Bron: AD, 8 januari 2022. 

In de afgelopen vier jaar is het aantal aangiftes van 
webwinkelfraude ruim verviervoudigd 

In de afgelopen vier jaar is het aantal aangiftes van webwinkelfraude ruim verviervoudigd, 
meldt het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie aan het televisieprogramma 
Kassa. Ook corona speelt daarbij een rol. 

De aangiftes zijn vooral sterk gestegen in de coronaperiode toen de fysieke winkels 
gesloten waren, met een duidelijke piek eind 2020 - begin 2021. Ook na de winkelsluitingen 
van vorige maand is er weer een stijging waarneembaar. 

Teamleider van het landelijke meldpunt, Gijs Van der Linden zegt in Kassa: ‘In 2020 en 2021 
zien we plotseling een toename van aangiftes ten aanzien van webwinkels. En we denken dat 
dit te maken heeft met corona.’ 

In 2018 lag het aantal aangiftes tegen webwinkels nog op 3935. Eind 2020 is dat al gestegen 
naar 11.947 en eind 2021 zelfs naar 17.554. Een ruime verviervoudiging. ’De winkels waren 
gesloten, mensen gingen meer online kopen, dus ook meer fraude.’ Bron: AD, 8 januari 2022. 

Cruiseonderneming Royal Caribbean heeft een aantal van zijn 
vakantieschepen uit de vaart gehaald 

Cruiseonderneming Royal Caribbean heeft een aantal van zijn vakantieschepen uit de vaart 
gehaald, vanwege de stijgende Omikroncijfers. De cruiseschepen Serenade of the Seas, Jewel 
of the Seas en Symphony of the Seas, liggen voorlopig aan de ketting. 

‘Het spijt ons de langverwachte vakanties van onze gasten te moeten annuleren’, zegt de 
rederij, die toevoegt de maatregelen te nemen uit 'een overvloed aan voorzichtigheid'. De 
terugkeer van het schip Vision of the Seas is zelfs uitgesteld tot 7 maart. 

Door de coronapandemie waren cruises meer dan een jaar stilgelegd. Cruiseschepen 
mogen sinds juni weer uitvaren en aan boord gelden coronamaatregelen. Werknemers en 
passagiers moeten bovendien gevaccineerd zijn om te mogen meevaren. 

Eerder deze week moest Royal Caribbean de cruiseboot Spectrum of the Seas al na één dag 
van een tiendaagse rondvaart terugroepen, nadat negen gasten aan boord in contact waren 
geweest met een coronageval uit Hongkong. 

De opvarenden bleken in Hongkong wel allemaal negatief, maar worden vandaag in de haven 
van de stadstaat opnieuw getest. Net na de jaarwisseling moest  cruiseschip 
AidaNova van Carnival Corporation een tocht afbreken na een uitbraak aan boord. Bron: AD, 
8 januari 2022. 

Cruiseschip dat vorige week nog in Rotterdam was breekt reis af vanwege 
coronabesmettingen 

Een reis van het cruiseschip AidaNova is voortijdig afgebroken vanwege een corona-uitbraak 
aan boord. Het schip ligt nu in Lissabon, maar was vrijdag nog in Rotterdam. Volgens Cruise 
Port Rotterdam is toen niemand van boord geweest vanwege de lockdown in Nederland. 
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De uitbraak is geconstateerd onder de medewerkers van het cruiseschip. Vanuit Lissabon zou 
de reis naar de Canarische Eilanden gaan, maar nu wacht zo'n 3000 passagiers de vlucht 
naar huis. De zieke crewleden hebben volgens de rederij lichte klachten. Zij zijn ondergebracht 
in hotels in Lissabon en zitten daar in quarantaine.  

Het gaat volgens persbureau DPA om 52 besmettingen op 1353 bemanningsleden. Het is niet 
bekend wanneer ze besmet zijn geraakt. Voorafgaand en tijdens de cruise moesten de 
opvarenden getest worden en gevaccineerd zijn. ‘De protocollen in de cruisewereld zijn 
ontzettend streng’, zegt Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam. Volgens hem was niks 
bekend over besmettingen toen het schip Rotterdam aandeed.  

In Rotterdam heeft het schip aan de Wihelminakade gelegen om de brandstof lng te bunkeren 
en een nieuwe voorraad in de slaan. Niemand, ook de bemanning niet, is toen van boord 
gegaan. Normaal gebeurt een zogenoemde technical call zonder passagiers aan boord.  

Een getrouwd stel uit Nederland aan boord baalde behoorlijk dat ze in Rotterdam niet van 
boord mochten. Ze hadden een lunch gepland op de planning staan in Hotel New York. Die 
kon niet doorgaan. Ook op bezoek bij kennissen thuis mocht niet. Bron: AD, 2 januari 2022. 

In Rusland zijn het afgelopen etmaal 16.568 personen positief getest 

In Rusland zijn het afgelopen etmaal 16.568 personen positief getest op het coronavirus. Een 
dag eerder waren dat er 16.735. Er werden daarnaast 796 overlijdens door toedoen van Covid-
19 geregistreerd. Gisteren ging het om 787 sterfgevallen. Bron: AD, 8 januari 2022. 

De winkelleegstand is vorig jaar ondanks de lockdow fors gedaald 

De winkelleegstand is vorig jaar, ondanks de lockdowns, fors gedaald. Mogelijk komt dat 
doordat veel panden zijn omgebouwd tot woningen, meldt onderzoeksbureau Locatus. Het is 
niet zo dat er sprake is van 'een opbloeiende retailsector', die juist lijdt onder de gevolgen van 
de coronapandemie en overheidsmaatregelen. 

De leegstand daalde van 7,5 procent aan het begin van 2021 naar 6,8 procent aan het eind 
van het jaar. In absolute aantallen daalde het aantal lege panden met meer dan 1750 tot ruim 
14.500. Locatus noemt dat in een toelichting 'een ongekend groot aantal'. In veel gevallen is 
niet de achterhalen wat de nieuwe functie van een pand is, 

‘Maar in de meeste gevallen lijkt dat een woning te zijn’, klinkt het. De woningnood in 
Nederland is groot en de huizenprijzen zijn enorm gestegen. Dat maakt het aantrekkelijk om 
leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen als een gemeente daar toestemming 
voor geeft. 

‘Lang was de prijs van winkelvastgoed op de meeste plekken veel hoger dan de waarde van 
een woning’, aldus Locatus. ‘Maar door de oplopende leegstand ontstond er een overaanbod 
van winkelvastgoed en zijn de prijzen voor winkelvastgoed de afgelopen jaren gedaald.’ Vooral 
in grotere steden neemt het aantal winkelpanden af. 

In steden met meer dan 100.000 inwoners neemt de hoeveelheid winkels in verhouding het 
sterkst af. Vooral buiten de winkelgebieden is bijna een kwart van de leegstaande panden 
omgebouwd. ‘Dat het juist op deze plaatsen gebeurt is ook logisch, buiten winkelgebieden is 
de waarde van winkelvastgoed sowieso lager en juist in grote steden is de meeste behoefte aan 
woningen.’, aldus het onderzoeksbureau. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Australische minister Josh Frydenberg laat via Twitter weten dat hij 
besmet is met corona 

De Australische minister van Financien, Josh Frydenberg, laat via Twitter weten dat hij 
besmet is. Hij is niet de enige politicus die corona oploopt. ‘Net als duizenden Australiërs ben 
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ik vandaag ook positief getest op Covid-19’, schrijft de geldbaas. ‘Ik heb de bekende 
symptomen en ga met mijn familie in isolatie.’ 

Frydenberg laat in het midden welke variant van het virus hij onder de leden heeft. 
Ook vicepremier Barnaby Joyce en defensieminister Peter Dutton raakten besmet en kwamen 
het virus te boven. Australië meldt vandaag een nieuw record aan dagelijkse besmettingen 
van 116.024. 

Het vorig record 78.000 was een dag oud. Van de vandaag gemelde positieve testen komen er 
bijna 100.000 uit de dichtstbevolkte deelstaten Victoria en New South Wales. Er weden de 
afgelopen dag 25 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 
de Deltapiek in oktober vorig jaar. Bron: AD, 8 januari 2022. 

In Tokio zijn vandaag 1224 positieve coronatesten gemeld 

In de Japanse hoofdstad Tokio zijn vandaag 1224 positieve coronatesten afgenomen, melden 
de gezondheidsautoriteiten. Dat is het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 11 
september vorig jaar. Het coronavirus zorgt voor een toenemend aantal infecties en het 
land voert de maatregelen op in drie regio's waar Amerikaanse legerbases zijn gevestigd. 
 
Volgens sommige ambtenaren zijn de bases deels verantwoordelijk voor de toename in het 
aantal besmettingen. De openingstijden van bars en restaurants worden daarom, met ingang 
van morgen, verkort. Persbureau Kyodo verwacht dat het aantal nieuwe besmettingen in 
Japan vandaag op 7000 uitkomt. Ook de regio's Okinawa en Hiroshima melden veel nieuwe 
coronabesmettingen. Bron: AD, 8 januari 2022. 

OMT-lid Marion Koopmans: ‘Aantallen gaan nu razendsnel steil omhoog 
en dit is nog maar het begin’ 

Als de getallen uit Engeland, Denemarken en Frankrijk gunstig zijn, zouden de maatregelen 
een tikje kunnen worden versoepeld, voorspelde een OMT-lid eerder deze week. Maar volgens 
viroloog en OMT-lid Marion Koopmans moeten we oppassen dat we niet alleen naar 
het gunstigste land kijken. ‘De aantallen gaan nu razendsnel steil omhoog en dit is nog maar 
het begin’, aldus Koopmans.  

Hoe staat het met de besmettingen? 

‘Probleem is de hoge besmettelijkheid. In Nederland gaat het aantal besmettingen nu 
razendsnel steil omhoog. Dat betekent dat de R-waarde voor Omikron een stuk hoger is. Delta 
zou met deze maatregelen echt aan het uitdoven zijn, maar Omikron heeft dat spel veranderd. 
Dat is evident. Hoe ernstig de toename wordt, hangt af van hoe de verhouding is tussen 
infectie en opname. We weten dat het verloop bij Omikron iets gunstiger is, maar nog steeds 
kunnen mensen ernstig ziek worden. We moeten serieus rekening houden met een flinke golf 
opnames. Dat loopt eigenlijk - met alle slagen om de arm - zoals je zou verwachten op basis 
van de modellen. We zien nu een hele steile toename, maar dat is echt nog maar het begin. 
Eind januari of begin februari gaat dat pieken.’ Bron: AD, 8 januari 2022.  

Het is Nederland in 2021 op papier gelukt om 27 miljoen 
coronavaccins aan armere landen te doneren maar nog niet alle vaccins 
zijn aangekomen 

Het is Nederland in 2021 op papier gelukt om 27 miljoen coronavaccins aan armere landen 
te doneren, maar nog niet alle prikken zijn daadwerkelijk aangekomen op de bestemming. Zo 
liggen nog zo'n vier miljoen vaccins klaar, waarvan nog niet is besloten aan welk land ze 
worden gegeven, meldt NU.nl.  

Van de 27 miljoen coronaprikken zijn bijna zes miljoen direct aan landen gedoneerd. Die 
vaccins verstuurde Nederland onder meer naar Suriname, Kenia en Indonesië. De overige 
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vaccins heeft Nederland aan Covax gedoneerd. Het hulpprogramma, dat zorgt voor de 
verspreiding van coronaprikken in arme landen. 

Covax heeft al zeventien miljoen Nederlandse doses gekregen. Daarvan zijn nu ruim dertien 
miljoen naar negen verschillende landen verscheept. Die andere vier miljoen prikken heeft 
Nederland op papier al gedoneerd aan Covax, maar moeten nog door het programma en de 
vaccinproducenten worden toegewezen aan een land. Bron: AD, 8 januari 2022.  

De Filipijnen melden vandaag 26.458 coronabesmettingen 

Het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid maakt vandaag melding van het 
recordaantal van 26.458 nieuw vastgestelde coronabesmettingen. Het vorige dagrecord van 
26.303 dateert van 11 september vorig jaar. In het Aziatische land zijn tot nu toe 2,93 
miljoen mensen besmet geraakt met het virus. Het dodental stijgt vandaag met 265 naar 
52.000. Bron: AD, 8 januari 2022. 

In Oostenrijk is ophef ontstaan over een foto van Oostenrijkse 
bondskanselier met vrienden in een skihut 

In Oostenrijk is ophef ontstaan over een foto van de Oostenrijkse bondskanselier met 
vrienden in een skihut, terwijl een week later bij hem sprake was van een coronabesmetting. 

Op de foto staat Karl Nehammer samen met acht skivrienden afgebeeld, dicht op elkaar en 
zonder mondkapjes. De foto is op 29 december genomen in een skihut in Katschberg 
(Karinthië) en is via sociale media verspreid. 

Het verband tussen de besmetting en het gemoedelijk samenzijn wordt zowel door Nehammer 
zelf als door een regeringswoordvoerder met kracht tegengesproken. Zo voldeden zijn 
skivrienden aan de 2G-regel en waren zij getest en gevaccineerd.  

De regeringsleider zei vandaag tegen radiozender ÖRF dat de infectie zich afgelopen week 
openbaarde en dat hij er geen last van heeft, mede dankzij een herhalingsvaccinatie. Volgens 
een verklaring is Nehammer woensdag nog negatief getest, maar bleek een dag later dat een 
lid van zijn beveiligingsteam positief had getest. Gisteren bleek dat de bondskanselier door 
hem was aangestoken. Bron: AD, 8 januari 2022.  

Jeffrey (41) is het zat stiekem klanten zijn schoenenzaak in te 
smokkelen: ‘Wij gaan open’ 

Stiekem klanten je winkel in smokkelen. En met lede ogen aanzien hoe Belgische ondernemers 
profiteren van de Nederlandse lockdown. Schoenenzaakeigenaar Jeffrey van Mourik (41) is 
het hélemaal zat. ‘Ik doe er gewoon niet meer aan mee. Als de lockdown verlengd wordt, gaat 
mijn schoenenzaak open. Zo simpel is het.’ 

De Sliedrechtse winkelier heeft geen goed woord over voor de huidige coronamaatregelen. 
‘Natúúrlijk snap ik ook dat een winkel niet volledig open kan met het huidige aantal 
coronabesmettingen. Maar compleet dicht? Wat een onzin.’ Gedoseerd opengaan kan prima 
én is bovendien veilig genoeg, vindt Van Mourik. ‘Zoals wij het gaan doen? Een stuk minder 
risico op besmettingen dan in de gemiddelde supermarkt, hoor!’ Bron: AD, 8 januari 2022.  

In Vlaanderen is de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen op gang 
gekomen 

In Vlaanderen is de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen op gang gekomen. De meeste 
vaccinatiecentra zijn begonnen met het inenten van de leeftijdsgroep van 5-11 jaar. Die 
kinderen kunnen volgens Belgische media onder meer terecht bij 
een 'kindervaccinatiedorp' in de dierentuin van Antwerpen. 
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In het Nederlandstalige deel van België waren sommige centra al begonnen met het inenten 
van jonge kinderen. Dat gebeurt op locaties die kindvriendelijk worden gemaakt. In de Zoo 
Antwerpen zijn hokjes versierd met afbeeldingen van dieren. Kinderen hoeven naderhand geen 
kwartier te wachten in een stoel, maar mogen wandelen in een vlindertuin en apenverblijf. 
Bron: AD, 8 januari 2022.  

‘Prik? Ik heb zelfs niks gevoeld!’: kindvriendelijke vaccinatie in de ZOO 
mist zijn doel niet 

De stad Antwerpen is zaterdag begonnen met het vaccineren van vijf- tot elfjarigen in de ZOO 
aan het Astridplein. Met de keuze voor deze locatie werd maximaal ingezet op een zo 
aangenaam mogelijke ervaring voor de kinderen. En dat lukte wonderwel: geen huilende 
kinderen of gestresseerde ouders. ‘Ik moet maandag weer naar school, maar na deze prik voel 
ik me toch veiliger!’ 

Ze waren primeurs in de koekenstad, de 1.123 kinderen die zich vandaag met het Pfizer-
vaccin lieten vaccineren. Van 10 uur tot 13 uur liepen ze geflankeerd door hun mama’s, 
papa’s, oma’s en opa’s om vol moed de spectaculaire Marmeren Zaal aan de inkom van de 
ZOO te betreden voor hun prik. Superheldin Louise (5) en haar broertje Ferre uit Borgerhout 
lijken alvast geen schrik te hebben: ‘Ferre wordt morgen twee jaar dus die gaat doen alsof hij 
een prikje krijgt’, gniffelt Louise. ‘Ik vind het wel wat spannend, maar gelukkig zijn mama en 
papa erbij.’  

 

Louise (5) kwam verkleed als superheldin: ‘Vandaag zijn zij de kleine superhelden, toch?’ © 
Klaas De Scheirder 

Voor mama Elke is de vaccinatie van haar dochter belangrijk: ‘Toen we de uitnodiging kregen 
hebben mijn man en ik niet getwijfeld om er op in te gaan. We spreken hier over een dodelijk 
virus, en we willen zo ons steentje bijdragen om het aantal varianten te beperken.’ Ook Louises 
medische geschiedenis speelde een rol: ‘Als kind heeft ze longproblemen gehad. Elke kans die 
we krijgen om ziektes te beperken, nemen we. Het is niet haar eerste vaccinatie, dus we zien 
geen reden in om het niet te laten doen. We zien het als een gezellig familie-uitstapje met het 
gezin in de ZOO.’ Met een glimlach van oor tot oor wandelt de superheldin binnen wanneer 
we verklappen dat ze na de prik échte aapjes zal zien.  
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Er zijn natuurlijk wel een aantal gestresseerde kindjes gepasseerd, maar zoals afgesproken 
kunnen die even tot rust komen in de chill-outzone onder begeleiding van een kinderpsycho-
loge, aldus spoedarts Jan Stroobants. 

Vijfjarige Kjenta uit de Antwerpse wijk Zurenborg heeft haar lievelingsknuffel, haar mama 
Jasmin én haar opa mee. ‘Toen we het haar vroegen, was ze meteen enthousiast’, zegt Jasmin. 
‘Ook voor het gezin is het belangrijk dat ze haar prik krijgt. Door al die quarantaines en extra 
vakantie lopen de kinderen achter op school en moeten wij een manier vinden om thuis te 
blijven. We hopen dat de vaccinatie dit allemaal gaat beperken.’ 

Ook Dwayne (6) zette vandaag zijn stoerste beentje voor en kroop bij mama Cassandra op 
schoot tijdens zijn prik: ‘We hebben hem goed voorbereid. Binnen kreeg hij even schrik, maar 
nadat de vaccinator een babbeltje met hem sloeg is dat meteen weggegaan.’ Cassandra nam 
de beslissing na enig overleg met haar gezinsleden: ‘We hebben even getwijfeld aangezien er 
nog niet veel studies rond vaccinatie bij kinderen zijn. Maar als baby heeft hij wat 
longproblemen ervaren, en dus was de keuze om het wel te laten doen snel gemaakt.’ Dwayne 
laat ook weten dat hij het leuk vond dat hij met een laserlichtje naar de apen op het doek kon 
wijzen: ‘Ik heb de prik niet eens gevoeld! En ik ben blij dat ik maandag weer naar school mag.’ 

Spoedarts en coördinator Jan Stroobants is verheugd met de blije gezichten van zowel ouders 
als kinderen: ‘Het gaat eigenlijk veel vlotter dan verwacht. Er zijn natuurlijk wel een aantal 
gestresseerde kindjes gepasseerd, maar zoals afgesproken kunnen die even tot rust komen in 
de chill-outzone onder begeleiding van een kinderpsychologe. We hebben nog geen zicht op 
de afzeggingen vandaag, maar diegene die dit weekend langskomen zijn ouders die echt achter 
het vaccin staan en via het boekingssysteem van de stad gereserveerd hebben. Dankzij onze 
kindvriendelijke — en niet kinderachtige — aanpak, verloopt de dag al vanaf het begin goed. 
Ik ben een gelukkig mens.’  

Morgen wordt er weer geprikt en zijn er 2.490 kinderen aan de beurt: ‘Maar we hebben 
gemerkt dat we het tempo nog kunnen opdrijven, waardoor we nog extra tijdsloten zullen 
openzetten.’ Bron: HLN, 8 januari 2022.  

 

Dwayne (6) en mama Cassandra: ‘Ik heb de prik niet eens gevoeld!’ © Klaas De Scheirder  
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Italië heeft het afgelopen etmaal 197,552 nieuwe besmettingen gemeld 

Italië heeft het afgelopen etmaal 197,552 nieuwe besmettingen gemeld. Het dodental is 
opgelopen met 184. In totaal zijn er in het land 138.881 mensen overleden aan corona sinds 
de uitbraak van de pandemie. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen, een record, maar dat 
kwam deels door nameldingen van een storing eerder.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record 
staat sinds 28 november. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests, gemiddeld 
22.460 per dag.  

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.  

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een zaterdag is dat 
het laagste aantal sinds 16 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Dat kan al eerder gebeurd zijn. Bron: AD, 8 januari 
2022. 

Coronaspook hangt alweer in volle omvang boven Afrika Cup 

De Afrika Cup begint zondagmiddag om 17.00 in Stade Paul Biya als gastland Kameroen en 
Burkina Faso het toernooi openen. Maar het coronaspook is inmiddels in volle omvang 
in Yaoundé neergestreken. 

Burkina Faso moet met een door het coronavirus gehavend elftal aan de openingswedstrijd 
tegen Kameroen beginnen. Assistent-bondscoach Firmin Sanou zei vandaag dat ‘vier tot vijf 
spelers’ én bondscoach Kamou Malo positief hebben getest.  

Sanou gaf aan dat het vooral om basisspelers gaat, maar noemde geen namen. Volgens lokale 
media zijn de betrokken spelers Saidou Simporé, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, 
Edmond Tapsoba en Gustavo Sangaré. Zij zouden gisteren positief hebben getest. 

Zondag begint de Afrika Cup. Van een keur aan topspelers tot een omstreden toernooi tijdens 
de voortwoekerende coronapandemie. 

Volgens Sanou worden de betrokkenen voor de wedstrijd nog een keer getest, in de hoop op 
een negatief resultaat. 

Maar Burkina Faso is niet het enige land dat kampt met Covid-19. Napoli-verdediger Kalidou 
Koulibaly testte positief, zo meldde zijn Italiaanse club. Hij is met de selectie van Senegal in 
voorbereiding is op het duel van maandag met Zimbabwe. Senegal was al later naar Kameroen 
afgereisd na enkele positieve gevallen in de selectie. Dat ging om de middenvelders Pape Matar 
Sarr en Nampalys Mendy en aanvaller Mame Baba Thiam. ‘Koulibaly is gevaccineerd en heeft 
geen symptomen. Hij is in zelfisolatie, zoals het protocol voorschrijft’, meldt Napoli.  

Behalve de eerdere positieve gevallen bevestigde de Senegalese voetbalbond eerder dat ook zes 
stafleden besmet zijn. Bron: AD, 8 januari 2022. 
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Alles wat je moet weten over de Afrika Cup 

Zondag begint in Kameroen de Afrika Cup. De komende weken kun je een keur aan topspelers 
voorbij zien komen, terwijl ook de eredivisie ruim is vertegenwoordigd. Maar het toernooi is 
ook omstreden. Ingepland midden in de overvolle mondiale voetbalagenda tijdens de 
voortwoekerende coronapandemie. Deze site legt uit waar en op wie je moet letten.  

Eredivisie: Het deelnemersveld bestaat uit 24 landenploegen, die over zes groepen van vier 
teams zijn verdeeld. 

Groepsfase: 9 tot en met 20 januari 

• Groep A: Burkina Faso, Ethiopië, Kaapverdië, Kameroen 
• Groep B: Guinee, Malawi, Senegal, Zimbabwe 
• Groep C: Gabon, Ghana, Komoren, Marokko 
• Groep D: Egypte, Guinee-Bissau, Nigeria, Soedan 
• Groep E: Algerije, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Sierra Leone 
• Groep F: Gambia, Mali, Mauritanië, Tunesië 

Achtste finales: 23 t/m 26 januari 
Kwartfinales: 29 en 30 januari 
Halve finales: 2 en 3 februari 
Troostfinale en finale: 6 februari 

De eredivisie is opvallend ruim vertegenwoordigd in de selecties van de 24 landen die actief 
zijn op het toernooi. Sébastien Haller (Ajax) en Ibrahim Sangaré (PSV) doen met Ivoorkust een 
gooi naar de titel, terwijl Andre Onana (Ajax) het doel verdedigt van gastland Kameroen. 
Maduka Okoye, die Sparta heeft verruild voor Watford, maar het seizoen op Het Kasteel wel 
afmaakt, doet dat voor Nigeria. 

Er zijn ook minder bekende namen die zich op het fraaie continentale podium kunnen laten 
zien. Saïd Bakari (RKC) en Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles) komen uit voor de Comoren 
en ook een club als Cambuur is met twee spelers goed vertegenwoordigd. Issa Kallon (Sierra 
Leone) en David Sambissa (Gabon) willen als Afrikaanse kampioenen terugkeren naar 
Friesland. 

Nog fraaier is het verhaal van Amro Abbas, die het met Soedan opneemt tegen Liverpool-ster 
Mo Salah. Abbas speelt bij AVV Columbia uit Apeldoorn (zondag eerste klasse). En Kilian 
Nikiema uit Voorschoten dan, vijf jaar geleden nog linksbuiten van Voorschoten ’97. Nu is hij 
de doelman van Burkina Faso. In 2019 maakte hij als 16-jarige zijn debuut. Bron: AD, 8 
januari 2022. 

 

Vlnr: Yves Bissouma , Mohamed Salah, Riyad Mahrez. © AFP, Reuters, EPA 
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In vele Duitse steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen 
het coronabeleid  

In vele Duitse steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid van 
de regering. De grootste manifestatie vond plaats in Hamburg, waar volgens de politie 
circa 16.000 mensen de straat opgingen. Ook in onder meer Maagdenburg, Freiburg, 
Ansbach, Regensburg en Schwerin werd geprotesteerd. 

In Hamburg was de opkomst veel groter dan de 11.000 demonstranten die aanvankelijk 
werden verwacht. Zij marcheerden achter een groot spandoek met het opschrift 'Genoeg! 
Handen af van onze kinderen'. 

Oproepen een mondkapje te dragen en afstand te bewaren, werden bij tal van demonstraties 
niet gehonoreerd. Wel bleven de demonstraties verschoond van rellen. 

In de stad Minden, tussen Osnabrück en Hannover, gingen echter ook ongeveer 2500 mensen 
de straat op om tegen deze 'dwarsdenkers' te demonstreren. Zij uitten hun ongenoegen over 
de corona-ontkenners, antivaxers en rechtsradicalen. 'Ja tegen vrijheid van meningsuiting en 
saamhorigheid - resoluut nee tegen haat, bedreigingen en geweld', stond op een poster. Ook 
in Erfurt waren duizend demonstranten op de been om hun steun aan de coronamaatregelen 
te onderstrepen. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Legobeeld André Hazes keert terug op de Dam 
 
Het legobeeld van André Hazes dat rond de jaarwisseling was verdwenen op de Dam, is weer 
teruggebracht door De Geitefok, een oudejaarsvereniging van het Friese dorp Oldeberkoop. 
 
Het levensgrote legobeeld verdween in de nacht van maandag op dinsdag. Op de lege plek 
werd een briefje aangetroffen met de tekst: ‘Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd 
voor een ander optreden.’ Later bleek dat het beeld in Oldeberkoop stond. De Geitefok wil naar 
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eigen zeggen met de stunt aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna 
twee jaar in zijn greep houdt. 
 
De vereniging plaatste vanmiddag een foto op Facebook waaruit blijkt dat het beeld weer op 
de Dam staat. Won Yip, horecaondernemer en mede-initiatiefnemer van het legobeeld, is hier 
ook bij aanwezig. 
 

 

De levensgrote legoversie van André Hazes op de Dam staat er weer. © ANP 
 
Het beeld stond sinds vorig jaar zomer op de Dam en werd gemaakt door Streetart Frankey, 
onder andere bekend door zijn wekelijkse streetartpagina in Het Parool. Het is een initiatief 
van Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van de overleden zanger. 
 
Het is niet de eerste keer dat de look-a-like de pineut is. In de zomer van vorig jaar werd zijn 
hoofd, zes dagen na plaatsing, in stukken geslagen en gestolen. Daarop besloot de ontwerper 
om het beeld helemaal weg te halen en te vervangen voor een nieuw ‘hufterproff’ beeld. Het 
nieuwe beeld werd gemaakt van steviger beton en was volgens Rachel Hazes zelfs de Rolls-
Royce onder de beelden. Bron: AD, 8 januari 2022. 
 
Mascha Feoktistova en dochtertje (1) testen positief op corona 
 
Slecht nieuws voor YouTuber Mascha Feoktistova (35) en haar dochtertje Mila (1). De twee 
hebben allebei het coronavirus. Dat laat de influencer vandaag weten op haar Instagram 
Story. 
Mascha denkt een vermoeden te hebben waar zij en Mila het virus hebben opgelopen: ‘We 
hebben het bijna zeker via de kinderopvang, omdat daar iemand positief getest was’, schrijft 
ze op Instagram. 
 
Ze vervolgt: ‘Ik heb dinsdag mijn booster gehad en ben daar toen behoorlijk ziek van geworden. 
Daaromheen heb ik steeds preventief zelftests gedaan en die waren constant negatief. Op 
donderdag was mijn koorts voorbij, maar toen begon Mila koortsig te worden. Toen we haar 
gingen testen was ze vrijwel gelijk positief. Vrijdagochtend met het hele gezin getest en nu ben 
ik ook positief.’ 
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Ook waarschuwt de YouTuber direct haar volgers : ‘Wat ik graag wil delen is dat ik zojuist een 
test thuis heb gedaan en die is wederom negatief, terwijl ik bij de GGD positief ben getest. Zo 
vertekend kan het dus zijn, laat je bij twijfel altijd testen bij de GGD.’ Bron: AD, 8 januari 
2022. 
 

 

@ ANP Mascha Feoktistova 

 

De animo om horeca te kopen is er in coronatijd niet minder op geworden 

Ondanks de pandemie werden er vorig jaar een kwart minder horecazaken aangeboden dan 
in precoronajaar 2019. De animo om te kopen is er niet minder op geworden, merkt 
horecamakelaar Adhoc. 

Voor horecaondernemer Beau Artist (30) was het een kans die hij en zijn compagnon niet 
konden laten lopen. Ze kregen een belletje dat in hun stad Leiden ‘Vooraf en Toe’ te koop 
stond en of zij interesse hadden om de horecazaak over te nemen. Bron: AD, 8 januari 2022. 
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Horecaondernemer Beau Artist heeft restaurant Vooraf en Toe overgenomen. Tijdens de 
verplichte sluiting vanwege de coronamaatregelen vindt hij dit het moment voor een nieuwe 
start en ingrijpende verbouwing. © Marlies Wessels 

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest 
tegen coronamaatregelen 

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de 
coronamaatregelen. In Bussum is een aantal winkels ‘open’, klanten kunnen er terecht voor 
een kopje koffie, als ludiek protest. In de binnenstad van Sittard zijn zaterdag meerdere 
winkels open, die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moeten zijn. In etalages hangen 
posters met de tekst: ‘Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!’. Ook in Roermond laten winkels 
klanten binnen. 

Jo Bormans, eigenaar van Bormans Modeschoenen in Sittard, ging zaterdag om 09.30 uur 
open. ’Het water staat ons tot over de lippen. In Belgische winkels hebben ze een omzet van 
meer dan dertig procent door de Nederlanders. Die zijn we hier kwijt. Dat is onaanvaardbaar.’ 

In de plaats Urk zijn de afgelopen dagen ook al winkels open. Daarop zijn nog geen 
boetes uitgedeeld, zo zegt een woordvoerster van de gemeente zaterdag. Wel krijgen winkeliers 
een waarschuwing omdat ‘geconstateerd werd dat veel winkels open zijn’. Ze zijn gewezen op 
de mogelijkheid van bestellen en ophalen en worden gevraagd deze optie te gebruiken. ‘We 
hopen dat dat voldoende is’, aldus de zegsvrouw. Bron: AD, 8 januari 2022. 

Winkels open uit protest tegen lockdown: ‘Verwachten niet dat we dicht 
moeten blijven’ 

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de 
coronamaatregelen. Jan Meerman, directeur van winkeliersorganisatie INretail, verwacht dat 
er hoop aan de horizon gloort. Winkels zullen, met beperkingen, open kunnen, denkt hij. En 
dat is nodig: ‘Je ziet de onmacht van ondernemers.’  
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‘Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!’ prijkt in de etalage van diverse winkels die vandaag in 
weerwil van de lockdown hun deuren geopend hebben. Op sommige plekken bieden zij klanten 
een kopje koffie, als ludiek protest tegen de maatregelen. Steeds meer winkels weigeren zich 
nog te voegen naar de lockdown. In enkele gemeentes wordt opgetreden, anderen houden het 
vooralsnog bij een waarschuwing.  

‘Het is niet zozeer een ‘laten we burgerlijk ongehoorzaam zijn’, maar meer een ‘kijk, er kan 
heel veel’. We willen laten zien dat het veilig kan’, licht Meerman de acties toe. ‘De consument 
en burger geven ook aan: wij willen ons leven terug. Mits de veiligheid geregeld is. En dat 
kunnen wij.’ 

 
Schoenenzaakeigenaar Jeffrey van Mourik (41) is een van de ondernemers die het helemaal 
zat is. Als de lockdown verlengd wordt, gaat zijn schoenenzaak open, zegt hij. © Privéarchief  

Ondernemers willen wat volgens hem iedereen wil, stelt Meerman: terug naar het oude 
normaal. ‘We willen onze vrijheid terug’, zegt hij.  

Sommige winkeliers nemen zich voor om bij een verlenging van de lockdown de deuren alsnog 
open te gooien. Zullen meer zaken de trend volgen? Meerman verwacht dat dat meevalt. ‘Ik 
zie ondernemers dat nog niet in grote aantallen doen. Maar: ze staan te popelen om open te 
gaan. In het buitenland kan het wel, ze zien dat mensen daar nu komen. Dat is een extra 
argument.’ 

Meerman is evenwel optimistisch: hij verwacht dat het na 14 januari anders zal zijn. Dat is 
de datum waarop de huidige maatregelen eindigen - hamvraag is of ze verlengd worden, of 
niet. ‘Wij verwachten totaal niet dat we dicht moeten blijven. We verwachten dat het kabinet 
de goede afweging maakt.’ 

Daarbij ziet Meerman ruimte voor aanvullende maatregelen zoals een maximum aantal 
klanten per winkel. ‘Dan organiseren we dat. We willen kijken wat kán, niet wat niet kan.’ 
Ook het werken met tijdsloten, zoals eerder gebeurde, is een mogelijkheid. ‘Dat is in ieder 
geval beter dan dit. Click en collect is niet de oplossing.’ Bron: AD, 8 januari 2022.  

Kinderen vaccineren: 'Informeer je goed, corona is niet altijd onschuldig' 

Over anderhalve week krijgen ruim een miljoen gezinnen een brief met de uitnodiging om hun 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar oud te laten vaccineren tegen het coronavirus. Waarom 
zou je jonge, gezonde kinderen laten inenten? 

Het is een afweging die niet voor iedereen even simpel is. De Gezondheidsraad en artsen 
stellen dat het vaccin veilig is voor kinderen. Tegelijkertijd is er een aanname dat corona voor 
jonge kinderen niets meer is dan een verkoudheid. 



79 
 

In de meeste gevallen is dat inderdaad zo. Maar, anders dan bij een 'gewone' verkoudheid 
betekent corona wel degelijk een risico - hoe zeldzaam ook - voor kinderen. Dat is een heftige 
ontstekingsreactie, waarbij het afweersysteem van een kind overdreven reageert op het virus 
en organen als hart, nieren, longen en hersenen aanvalt. 

MIS-C heet deze aandoening, wat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. 
Naar schatting hebben ongeveer 200 kinderen in Nederland MIS-C gehad. Ongeveer de helft 
van hen kwam op de intensive care terecht. Geen van hen is overleden door de heftige 
ontsteking. 

Petra Rijsdijk uit Zwijndrecht en haar toen 3-jarige dochter Vayenna werden een jaar geleden 
overvallen door MIS-C. Op het eerste gezicht leek het erop dat de verder kerngezonde Vayenna 
alweer af was van haar griepklachten na een corona-infectie. 

Maar na een paar klachtenvrije dagen werd Rijsdijk midden in de nacht wakker. ‘Door de 
geluiden die ze maakte leek het alsof ze zou stikken. Ze had allemaal vlekjes op haar gezicht. 
En ze had 41,7 graden koorts. Haar ogen draaiden weg in haar hoofd. Gelukkig was de 
ambulance er razendsnel.’ 

Een jaar later is Vayenna nog steeds niet van MIS-C af. ‘Ze hoeft maar met een snottebel van 
een ander in aanraking te komen en haar afweersysteem slaat op hol’, vertelt haar moeder: 

Dat MIS-C kinderen ernstig ziek maakt, staat volgens kinderarts-immunoloog Emmeline 
Buddingh van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden buiten kijf. ‘Maar dat een 
kind een jaar later herhaaldelijk moet worden opgenomen vanwege MIS-C is uitzonderlijk. 
Doorgaans knappen kinderen na behandeling op.’ 

Buddingh is de hoofdonderzoeker van een landelijk onderzoek om MIS-C beter te begrijpen. 
Zij benadrukt dat het een zeldzame aandoening is. Ongeveer 1 op de 5000 kinderen met een 
corona-infectie krijgt te maken met een ontstekingsreactie. Toch is het een risico dat ouders 
zouden moeten meewegen in hun beslissing of ze hun kind willen vaccineren, aldus de 
kinderarts. 

‘Ik heb er vertrouwen in dat ouders dat op een goede manier kunnen. En dan is belangrijk om 
te beseffen dat we weten dat het vaccin heel veilig is bij deze groep kinderen. Als je kijkt naar 
gegevens uit Amerika, waar kinderen al worden gevaccineerd, lijkt het vaccin zelfs veiliger 
voor jonge kinderen dan bij tieners, qua hoeveelheid bijwerkingen.’ 

Vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum coördineert Emmeline Buddingh een landelijk 
onderzoek naar de vraag waarom kinderen toch met acute coronaklachten te maken krijgen 
of na een ogenschijnlijk milde infectie MIS-C oplopen. 

Ongeveer 350 kinderen met ernstige coronaklachten worden onderzocht, 120 van hen hadden 
MIS-C. ‘Belangrijkste doel is om te begrijpen waarom sommige kinderen heel ziek worden van 
corona. Dat willen we echt weten, want de meeste kinderen hebben nauwelijks last na een 
infectie. Misschien dat het met genetische aanleg te maken heeft dat de één meer vatbaar is 
dan de ander. Daarom willen we nu ook genetisch onderzoek bij deze kinderen doen om 
antwoorden te vinden.’ 

Zelf is Buddingh ook moeder van een jong kind en zij kiest wel voor een vaccinatie. ‘Ik vind de 
nadelen van een vaccinatie, zoals een prik en de mogelijkheid op bijwerkingen, heel beperkt. 
En de mogelijke voordelen, zoals het nog kleiner maken van de kans op MIS-C, vind ik 
daartegen opwegen.’ 

Een van de mogelijke nadelen bij vaccinatie is myocarditis - een ontsteking van de hartspier. 
Het risico daarop acht de Gezondheidsraad zeer klein, kleiner dan de kans op MIS-C. 
Internationaal zijn er ook nog geen gevallen van myocarditis geconstateerd na vaccinatie bij 
kinderen van 5 tot 11, zegt de Gezondheidsraad. In onder meer de VS, Canada en Israël zijn 
al miljoenen kinderen uit die leeftijdsgroep ingeënt. 
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Rijsdijk is ondanks deze heldere risicoafweging én de lijdensweg van haar dochter, niet 
uitgesproken voor een vaccinatieverplichting van kleine kinderen. ‘Dat is echt een keuze voor 
de ouders. Maar alsjeblieft, informeer je grondig over wat corona met je kinderen kan doen 
want het is niet altijd onschuldig, zoals wij hebben ervaren.’ 

Los van de acute MIS-C-klachten van vorig jaar heeft Vayenna ook langdurige coronaklachten, 
waardoor ze nauwelijks energie heeft. Rijsdijk, die via groepen op sociale media steeds meer 
ouders treft die hetzelfde bij hun kinderen zien, heeft het vermoeden dat die langdurige 
klachten vaker bij kinderen voorkomen dan nu wordt aangenomen. 

‘Ik weet niet wanneer Vayenna weer beter wordt. Er is nog zoveel onbekend. En dat maakt het 
eng, maar ook vermoeiend, want je ziet het einde niet.’ Bron: NOS, 8 januari 2022. 

Kinderartsen oneens over vaccineren van kinderen onder twaalf jaar 

Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen corona moeten kunnen krijgen. 
Dat zeggen zowel de Vereniging van Jeugdartsen (AJN) als verschillende kinderartsen 
tegen Nieuwsuur. Diverse kinderartsen wijzen op de voordelen van vaccinatie, ook bij gezonde 
jonge kinderen. Daarin wijken deze kinderartsen af van het standpunt van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

In Nederland kunnen kinderen onder de 12 jaar geen vaccin krijgen, maar verschillende 
kinderartsen willen dus dat dit wel mogelijk wordt. 

Károly Illy, voorzitter van die vereniging, stelde onlangs in een opiniestuk in Trouw en ook in 
het Nederlandse Dagblad dat hij het oneens is met het pleidooi om jonge, gezonde kinderen 
te vaccineren. Het zou ‘belastend’ voor hen zijn en geen ‘meerwaarde’ hebben stelt hij. Volgens 
Illy zou de NVK dit hebben geconcludeerd ‘na overleg met alle deskundigen van onze 
vereniging’. De NVK plaatste zijn opiniestuk op de website. 

Maar een belangrijke expertisegroep binnen de NVK, die gaat over ethiek en recht, zegt 
tegen Nieuwsuur dat zij intern juist heeft gewezen op de voordelen van het vaccineren voor 
deze kinderen. Kinderarts Martine de Vries vindt het jammer dat de inbreng van haar 
expertisegroep niet is weergegeven in het gepubliceerde NVK-standpunt: ‘Juist omdat we die 
bijdrage zo uitgebreid hebben geleverd.’ 

De Vries noemt het standpunt van de NVK nu veel te eenzijdig, omdat het alleen maar uitgaat 
van het individuele voordeel van het kind. Volgens haar gaat het bij vaccins juist altijd vooral 
over het maatschappelijk belang. Kleine kinderen worden misschien niet vaak ernstig ziek, 
zegt ze, maar kunnen wel andere mensen besmetten. ‘Daarmee kunnen ze de epidemie voor 
een deel in stand houden. Dat kan weer tot een lockdown leiden en ook tot het sluiten van 
scholen. Dat komt uiteindelijk dan weer bij de kinderen zelf terug, maar óók bij de hele 
samenleving.’ 

Raquel Abrahams, jeugdarts en vicevoorzitter van de AJN vindt dat niet 
alleen kwetsbare kinderen een prik moeten kunnen krijgen, maar álle kinderen. ‘Het 
Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het vaccin voor de groep van 5 tot 11 jaar 
goedgekeurd, dus waarom geven we die keuze niet?’ Abrahams ziet verschillende ouders die 
hun kinderen willen vaccineren. ‘Soms om anderen te beschermen, maar ook omdat ze zich 
toch bijvoorbeeld zorgen maken over wat long covid kan doen met jonge kinderen.’ 

Ook een aantal andere kinderartsen zeggen tegen Nieuwsuur dat zij vóór het vaccineren van 
kinderen zijn, en daarmee niet achter het huidige standpunt van hun vereniging staan. Maar 
in het openbaar afwijken van de NVK-lijn ligt gevoelig. 

‘De persvoorlichting heeft alle kinderartsen van ons ziekenhuis laten weten dat we niet zomaar 
over dit onderwerp mogen spreken in de media’, zegt een kinderarts van een ziekenhuis in 
Zuid-Holland. ‘Men wil niet dat er iets anders wordt verkondigd dan wat de NVK uitdraagt. Ik 
vind dat moeilijk, omdat ik me echt niet kan vinden in het huidige NVK-standpunt.’ 
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Een andere kinderarts uit Noord-Brabant zegt dat hij het juist een goed idee vindt om deze 
kinderen te vaccineren. Hij zegt aanvankelijk een interview met Nieuwsuur op camera toe, 
maar trekt zich na overleg met de persvoorlichting van zijn ziekenhuis en Illy zelf, toch terug. 

Illy zegt vandaag tegen Nieuwsuur dat hij inmiddels vindt dat ouders van gezonde jonge 
kinderen de keuzevrijheid moeten krijgen om hun kind te laten vaccineren. Ook zegt hij bezig 
te zijn met een nieuw stuk voor de leden van de NVK, waarin hij zal wijzen op de voordelen 
van vaccinatie, zoals ingebracht door de expertisegroep. 

Hij benadrukt het belangrijk te vinden dat artsen zich kunnen uitspreken, ook als dat tegen 
de officiële NVK-lijn ingaat. In Oostenrijk, de Verenigde Staten, China en Israël worden 
kinderen van 5-11 jaar al ingeënt. De Europese medicijnautoriteit (EMA) heeft het Pfizer-
vaccin voor deze groep ook al goedgekeurd. 

Tot vorige week stond op de website van de NVK een stuk met de kop: 'NVK: Standpunt: Het 
coronavirus en kinderen'. Daarin stond dat het zeldzaam is dat kinderen corona overdragen 
op volwassenen, of onderling. Toen Nieuwsuur navraag deed naar dit standpunt zei de 
organisatie dat het document per ongeluk nog op de site stond en verwijderde het stuk. 

Hoe de vereniging dan wel over de rol van kinderen in de verspreiding van corona denkt is 
onduidelijk, want daar geeft de vereniging geen antwoord op. ‘Dit betreft een verouderd 
document. Wij werken op dit moment aan een update van de versie’, laat een woordvoerder 
weten. 

Illy zegt telefonisch dat kinderen in ieder geval zeker een rol spelen in de verspreiding, en dat 
dat niet zeldzaam is. Hoe groot de rol precies is, kan hij niet zeggen; in ieder geval wel kleiner 
dan die van volwassenen. De vereniging komt later terug op de vraag waar het eerdere 
standpunt dat het zeldzaam zou zijn dat kinderen corona verspreiden op was gebaseerd. Bron: 
NOSD, 6 december 2021. 

Vaccineren van kinderen start eind januari, honderdduizenden vaccins 
liggen klaar 

Vanaf eind januari kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronavaccinatie krijgen, 
meldt het RIVM. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief met een telefoonnummer 
dat ze kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Er worden ongeveer 1,3 miljoen 
brieven verstuurd. 

Het RIVM zegt tegen de NOS dat de eerste 258.000 vaccins speciaal voor kinderen deze week 
al zijn geleverd. Het gaat om het mrna-vaccin van Pfizer-BioNtech met een derde van de 
hoeveelheid werkzame stof. Het vaccin wordt geleverd in een flacon met oranje dopje. Bij de 
Pfizer-vaccins voor volwassenen zit er een paars dopje op de flacons. 

Er komen wekelijks nieuwe leveringen naar Nederland die eind januari goed moeten zijn voor 
ruim 1 miljoen geleverde kinderdoses. Voor de beste bescherming zijn twee prikken van het 
vaccin nodig, met een tussenperiode van 8 weken. 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft het coronavaccin van Pfizer-
BioNtech toegelaten voor gebruik bij kinderen in Nederland en wijst voor de werkzaamheid 
van het vaccin op een studie bij 2000 kinderen. Daaruit bleek dat vaccinatie voor 90 procent 
beschermde tegen ziek worden als gevolg van corona. 

Een corona-infectie bij kinderen verloopt meestal mild, maar het vaccineren van kinderen kan 
volgens het RIVM helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De Gezondheidsraad 
noemt het vaccineren van kinderen vooral belangrijk om de ernstige, maar zeer zeldzame 
ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. De Raad noemt het vaccin veilig voor kinderen, maar 
zegt dat de keuze bij de ouders ligt. 
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Het vaccineren van kinderen gebeurt straks bij speciale priklijnen op bestaande GGD-locaties. 
Hier werken mensen die zijn getraind om kinderen te vaccineren. In iedere regio komt een 
aantal locaties speciaal voor kinderen. 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een hoog medisch risico kunnen al sinds half december 
een coronavaccinatie krijgen. De periode tussen twee prikken is bij die groep slechts vier 
weken, omdat wordt aangenomen dat de eerste doses niet goed genoeg werkt. Volgens GGD 
GHOR Nederland is de opkomst bij deze groep vooralsnog niet hoog. Bron: NOS, 7 januari 
2022.  

De staat New York heeft zaterdag een recordaantal van 90.132 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld 

De Amerikaanse staat New York heeft zaterdag een recordaantal van 90.132 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. Daarmee is het aantal besmettingen sinds het begin van de 
pandemie de vier miljoen gepasseerd. De afgelopen 24 uur zijn 154 coronadoden 
geregistreerd, een van de hoogste dagelijkse aantallen in bijna een jaar. In de ziekenhuizen 
liggen nu 11.843 patiënten met Covid-19. 

New York is de vierde staat in de Verenigde Staten die de grens van vier miljoen passeert, na 
Californië, Texas en Florida. Bron: AD, 9 januari 2022. 

De politie heeft een einde gemaakt aan een feestje op een partyboot in 
Spaarndam 

De politie heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een voorgenomen feestje op 
een partyboot in het Noord-Hollandse Spaarndam. Er zijn negentien feestgangers bekeurd. 
Op de boot vonden agenten ook vele fusten bier en 82 liter lachgas. 

De politie kwam het feestje, dat tot 04.00 uur zou duren, op het spoor via sociale media. In 
de omgeving van de opstapplaats, langs de Zijkanaal C-weg, werd rond 22.00 uur een sloep 
gevonden waarmee bezoekers naar de partyboot zouden worden gebracht. Die voer op 
Zijkanaal C. Aan boord bleken volgens de politie negentien mensen aanwezig te zijn en die 
hebben allemaal een bon gekregen. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Farmaceut Moderna heeft 2,7 miljoen vaccins gedoneerd aan Mexico  

De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft zaterdag 2,7 miljoen doses vaccins aan Mexico 
gedoneerd.  

Mexicaanse ambtenaren namen de donatie in ontvangst op een vliegveld in Toluca, ten westen 
van Mexico-Stad, en zeiden dat de doses zullen worden ingezet om leraren te vaccineren. In 
april en mei van vorig jaar kregen meer dan 2,7 miljoen docenten al een vaccinatie, maar in 
veel gevallen ging het om slechts één prik met het Chinese Cansino vaccin. De Mexicaanse 
minister van Onderwijs Delfina Gómez zegt dankbaar te zijn voor de vaccins, die 'ongetwijfeld 
meer jongens, meisjes en jongeren zullen helpen om met meer veiligheid en zelfvertrouwen 
naar school te gaan.'  

De donatie van Moderna kwam vlak nadat Mexico 300.000 coronadoden had gerapporteerd. 
Het werkelijk aantal doden in het land ligt volgens experts hoogstwaarschijnlijk een stuk 
hoger, omdat er naar verhouding zeer weinig getest wordt. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Ruim 100.000 demonstranten tegen Frans coronabeleid 

Meer dan 100.000 mensen hebben zaterdag in diverse Franse steden deelgenomen aan de 
protesten tegen het coronabeleid van de regering van president Emmanuel Macron. Alleen al 
in Parijs gingen 18.000 mensen de straat op, meldde omroep France Info op basis van 
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informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij relletjes in de Franse hoofdstad 
raakten tien politieagenten gewond en werden 34 mensen gearresteerd. 

In het hele land, zoals in Bordeaux en Marseille, waren er demonstraties, die meer mensen 
op de been brachten dan in de voorgaande weken. De politie moest op sommige plaatsen 
optreden. De protesten richtten zich op de voorgenomen drastische beperkingen voor 
ongevaccineerden. Zij zullen binnenkort geen toegang meer hebben tot bioscopen, bars, 
restaurants of openbaar vervoer over langere afstanden. 

De protesten werden mede aangewakkerd door uitspraken van Macron. Het staatshoofd 
vertelde vorige week aan de krant Le Parisien dat hij landgenoten die niet gevaccineerd zijn 
tot het eind het leven zuur te maken. ‘Dat is de strategie.’ Dat leverde hem zware kritiek op 
van de oppositie en uit de samenleving. 

Het aantal Covid-besmettingen groeit in Frankrijk onverminderd door, met zaterdag 303.669 
nieuwe gevallen die de autoriteiten de afgelopen 24 uur hebben geregistreerd. 

De ziekte heeft sinds het begin van de epidemie in het voorjaar van 2020 aan ten minste 
125.349 Fransen het leven gekost. Zaterdag werden 143 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. 
In totaal heeft 79 procent van de Franse bevolking een injectie gekregen en is 77,1 procent 
volledig gevaccineerd. Inmiddels hebben meer dan 28,2 miljoen mensen ook een boosterprik 
gekregen. Bron: De Telegraaf, 8 januari 2022. 

Veel Vlaamse kinderen kunnen worden ingeënt, maar niet op school 

De meeste vaccinatiecentra in Vlaanderen beginnen vanaf zaterdag met het vaccineren van 
de leeftijdsgroep van 5-11 jaar tegen het coronavirus. Daar hebben drie op de vier kinderen 
al een uitnodiging voor gekregen, bericht de VRT. Een plan om kinderen in Kortrijk op school 
te vaccineren, gaat volgens de omroep niet door. 

In het Nederlandstalige deel van België waren sommige centra al begonnen met het inenten 
van jonge kinderen. Dat gebeurt op locaties die kindvriendelijk worden gemaakt. 

Zo kunnen kinderen vanaf zaterdag worden ingeënt in een 'kindervaccinatiedorp' in de 
dierentuin van Antwerpen. Daar zijn hokjes versierd met afbeeldingen van dieren. Kinderen 
hoeven naderhand geen kwartier te wachten in een stoel, maar mogen wandelen in een 
vlindertuin en apenverblijf. 

Er lag ook een plan om mobiele vaccinatieteams in Kortrijk naar scholen te sturen, maar dat 
haalde het niet. Dat had te maken met zorgen over mogelijke discussies met ouders. Die 
kunnen wel met hun kind naar een vaccinatiecentrum, maar bij een prik op school kunnen 
ze zelf niet aanwezig zijn. 

In Nederland kunnen niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar vanaf eind deze maand 
worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen dinsdag 18 en zaterdag 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. Bron: De Telegraaf, 8 januari 
2022.  

Recordaantal doden in Australische staat New South Wales 

De dichtstbevolkte staat van Australië, New South Wales, heeft zaterdag een recordaantal van 
zestien coronadoden geregistreerd. Nooit eerder stierven zoveel mensen aan Covid-19 in de 
staat waar een derde van de 25 miljoen Australiërs woont. In de afgelopen 24 uur telden de 
autoriteiten 30.062 nieuwe besmettingen. 

In de op een na grootste staat, Victoria, waar deze maand de Australian Open wordt gespeeld 
waren 44.155 nieuwe coronabesmettingen en vier doden. Volgens de Australische 
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televisiezender ABC gaat het land zondag naar verwachting door de grens van 1 miljoen 
besmettingen. 

Australië is van plan maandag te beginnen met het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 
11 jaar. Volgens de regering zijn er voldoende vaccins aanwezig om ieder kind van een prik te 
voorzien. Op dit moment is ruim 90 procent van de bevolking boven de 16 jaar ingeënt. Bron: 
Het Parool, 9 januari 2022.  

Kleine opkomst voor studentendemonstratie op de Dam 

Tientallen mensen verzamelden zich zaterdagmiddag op het hoekje van de Dam om 
te demonstreren tegen het coronabeleid. ‘We zijn het zat,’ klonk het aan het begin van de 
demonstratie georganiseerd door Studenten voor Open Onderwijs en De Bovenwijsbond. Ze 
willen fysiek onderwijs en niet verantwoordelijk gemaakt of gehouden worden voor de 
besmettingen of coronadoden.  

‘Het is niet jouw schuld als iemand overlijdt aan corona,’ zei Sara Dol tijdens haar speech. 
Dol vroeg zich ook hardop af of de QR-codes later niet misbruikt gaan worden. Volgens de 
organisatoren heeft het beleid schadelijke gevolgen voor jongeren en speelt de overheid ‘een 
achterbaks spel’. Bij de demo waren niet louter studenten aanwezig. Ook ouderen met gele 
paraplu’s en telefoons in de hand ‘om alles te filmen’ en Nederland in Verzet-oprichter Michel 
Reijinga waren aanwezig. Bron: Het Parool, 9 januari 2022. 

 

Ramon Van Flymen - Studenten voor Open Onderwijs en De Bovenwijsbond demonstreren op 
de Dam tegen het coronabeleid.  
 
28.003 positieve coronatests, gemiddelde naar recordhoogte 
 
Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen, een record, maar dat 
kwam deels door nameldingen van een storing eerder. 
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In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve tests. Dat komt neer 
op gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag, het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record 
staat sinds 28 november. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests, gemiddeld 
22.460 per dag.  
 
Het totaal over de afgelopen zeven dagen ligt ruim 70 procent hoger dan de som van de week 
ervoor. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 18 juli. 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. Het kabinet besluit komende week of de bestaande maatregelen 
moeten worden verlengd.  
 
In Amsterdam werden 2539 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Rotterdam registreerde 
er 1575, Den Haag 1079, Utrecht 843 en Zaanstad 513. Ameland, Roozendaal en Vlieland 
meldden elk één positieve test. 
 
Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 
acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een zaterdag is dat het 
laagste aantal sinds 16 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze 
in de afgelopen dag zijn gestorven, registratie kan soms een tijdje duren. Bovendien is het niet 
verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden, dus in werkelijkheid kunnen meer 
mensen zijn gestorven.  
 
In de afgelopen week zijn 122 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim zeventien per dag. Dat is 
het laagste niveau sinds 3 november. Bron: Het Parool, 8 januari 2022.   
 
Nog steeds afname aantal coronapatiënten in ziekenhuizen 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen 
dat met covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 35 ten opzichte van een etmaal 
geleden. In totaal liggen er nu 1481 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt 
zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. In het 
buitenland liggen nog negen Nederlandse coronapatiënten op een ic, terwijl vrijdag nog tien 
Nederlanders met covid-19 op een Duitse ic lagen. Op de verpleegafdelingen bedraagt het 
aantal mensen met covid-19 in een ziekenhuisbed zaterdag 1076. Een dag eerder waren dat 
er nog 1107. 

Op de ic’s werden, net als vrijdag, 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen, en op de 
verpleegafdelingen 149. Vrijdag waren dat er 115. 

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 coronabesmettingen 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. Bron: Het Parool, 8 januari 2022.  

Meerdere winkels open uit protest tegen coronamaatregelen 

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de 
coronamaatregelen. In Bussum is een aantal winkels 'open', klanten kunnen er terecht voor 
een kopje koffie, als ludiek protest. In de binnenstad van Sittard zijn zaterdag meerdere 
winkels open, die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moeten zijn. En ook in Roermond 
laten winkels klanten binnen. 
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Jo Bormans, eigenaar van Bormans Modeschoenen in Sittard, ging zaterdag om 09.30 uur 
open. 'Het water staat ons tot over de lippen,' stelt hij. 'In Belgische winkels hebben ze een 
omzet van meer dan 30 procent door de Nederlanders. Die zijn we hier kwijt. Dat is 
onaanvaardbaar.’ 

In Bussum zijn er zaterdagmiddag winkels open en daar kan een kopje koffie worden 
gedronken. 'Het is een stil protest omdat we heel graag open willen,' zegt eigenaar Kim Bakker 
van boetiek By Loft in Bussum tegen NPO Radio 1.  

Op Urk zijn de afgelopen dagen ook al winkels open. Daarop zijn nog geen boetes uitgedeeld, 
zo zegt een woordvoerster van de gemeente zaterdag. Wel krijgen winkeliers een waarschuwing 
omdat 'geconstateerd werd dat veel winkels open zijn.' Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 

Omikronpatiënten in Amsterdam minder vaak opgenomen 

Patiënten met Omikron die zich melden bij de Eerste Hulp van het Amsterdam 
UMC hoefden minder vaak in het ziekenhuis te worden opgenomen, dan patiënten met een 
andere coronavariant. Dat blijkt uit een klein eerste onderzoek van het ziekenhuis en de 
GGD.  

Van 34 patiënten die met coronaklachten in de periode 31 december tot 6 januari aankwamen 
bij de eerste hulp van het ziekenhuis is het virus geanalyseerd door het Argos Consortium. De 
helft van deze groep bleek Omikron te hebben. Van deze 17 personen hoefden slechts 4 
patiënten te worden opgenomen in het ziekenhuis.  

Bij elf andere patiënten werd geen Omikron vastgesteld en ging het waarschijnlijk om 
de deltavariant. Zij moesten allemaal in het ziekenhuis worden opgenomen. Van zes patiënten 
kon niet goed worden vastgesteld om welke variant het ging, onder meer omdat er niet genoeg 
virusdeeltjes waren. Van hen moesten er evengoed drie worden opgenomen in het ziekenhuis. 

De onderzoekers noemen de eerste resultaten bemoedigend, maar waarschuwen dat er op 
basis van de gegevens nog geen conclusies kunnen worden getrokken. De komende week 
wordt het onderzoek voortgezet. Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 

Onvrede bij ondernemers over coronasluiting neemt toe 

De onvrede bij ondernemers over de verplichte coronasluiting van niet-essentiële winkels en 
andere diensten lijkt toe te nemen. Veel branches, van zonnestudio's tot boekwinkels, dringen 
bij het kabinet aan op heropening. Schoenenwinkel Van Mourik uit Sliedrecht heeft zelfs al 
aangekondigd op 15 januari hoe dan ook open te gaan voor winkelen op afspraak. 

Vanuit de horeca en detailhandel waren er eerder deze week ook betogen voor een 
heropening. Er werd ook boos gereageerd na opmerkingen vanuit het Outbreak Management 
Team (OMT) dat het mogelijk nog te vroeg zou zijn voor echte versoepelingen van het 
coronabeleid. Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 

Weinig demonstranten bij protest op Museumplein 

Op het derde protest deze week tegen de coronamaatregelen, vrijdagavond op het 
Museumplein, zijn maximaal vijftig demonstranten afgekomen. Ze hebben zich verzameld 
onder het Van Gogh Museum om hun stem te laten horen tegen de geldende 
coronamaatregelen.  

Door de kleine toestroom aan demonstranten is er ook weinig politie aanwezig op het 
plein. Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 
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@ Het Parool. - Het protest tegen de coronamaatregelen vrijdagavond op het Museumplein. 

Nog nooit zoveel positieve tests op 1 dag in Amsterdam 

In Amsterdam zijn 3683 positieve tests genoteerd. Nog nooit had een gemeente in één dag tijd 
zo veel nieuwe gevallen. Ook stijgt het aantal positieve testen sneller in Amsterdam dam om 
de rest van Nederland. Afgezet tegen het aantal inwoners testten in stadsdeel Zuidoost de 
meeste Amsterdammers positief op corona. In Noord was dit aantal naar verhouding juist het 
laagst. 

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. 

Ook het gemiddelde stijgt snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 150.409 
nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december. 

Weekcijfers Amsterdam: Omikron nu goed voor 95 procent besmettingen. Bron: Het Parool, 8 
januari 2022. 

Afgelopen dag 34.954 meldingen van positieve coronatests, hoogste 
aantal ooit 

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. 

Ook het gemiddelde stijgt snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 150.409 
nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december.  
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Het totaal over de afgelopen week ligt zo'n 63 procent hoger dan de som over de zeven dagen 
ervoor. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 18 juli. 

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 24 
mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste 
aantal sinds 5 november. 

In de afgelopen week zijn 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n twintig per dag. Ook dat is 
het laagste niveau sinds 5 november.  Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 

 

@ ANP  

Bibliotheken overspoeld met vragen over prikafspraak en toegangsbewijs 

De bibliotheken krijgen veel mensen over de vloer die vragen hebben over het maken van een 
afspraak voor een boosterprik of het coronatoegangsbewijs. Het zijn vaak mensen die er bij 
drukte niet doorheen komen op het afsprakennummer van de GGD, zegt directeur van de 
Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) Klaas Gravesteijn. Ook weten mensen niet altijd hoe 
ze online een prikafspraak moeten maken. In de bieb kunnen ze daar hulp bij krijgen. 

Volgens Gravesteijn was er met name na de laatste coronapersconferentie van demissionair 
premier Mark Rutte en coronaminister Hugo De Jonge vorige maand een flinke toestroom in 
de bieb. De Jonge zei toen dat mensen die niet handig zijn met de computer in de bieb 
terechtkunnen.  

‘Dat gaf in de eerste week wel een enorme extra aanloop’, zegt Gravesteijn. ‘Zeker na die 
uitspraak moesten mensen soms echt wel even wachten. Dat was in het begin wel even 
schakelen. We hadden die aankondiging niet helemaal verwacht. Een dag eerder zou wel fijn 
zijn geweest.’ Bron: Het Parool, 8 januari 2022. 
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FC Utrecht zegt oefenduels af om risico's op corona te vermijden 

Voetbalclub FC Utrecht heeft de oefenwedstrijden tegen Willem II (vrijdag) en sc Heerenveen 
(zaterdag) afgezegd. De Utrechters willen in aanloop naar de herstart van de eredivisie 
alle risico’s op coronabesmettingen vermijden.  

FC Utrecht besloot om dezelfde reden al af te zien van een trainingskamp in eigen land en 
zich op het eigen trainingsveld voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. FC Utrecht hervat 
de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Ajax.  

Heerenveen zegt op zoek te gaan naar een nieuwe tegenstander, Willem II heeft besloten 
onderling te oefenen. Eerder zag Willem II al SC Cambuur als tegenstander afhaken, waarna 
Utrecht snel als vervanger werd gevonden. Bron: Het Parool, 7 januari 2022. 

Werkgevers hebben tot en met zondag om een definitieve berekening aan 
te vragen van loonsteun 

Werkgevers hebben tot en met zondag om een definitieve berekening aan te vragen van de 
loonsteun waarop ze tussen maart en eind mei 2020 recht hadden wegens de coronacrisis. 
Dit najaar hadden zo'n 9500 werkgevers een eerdere deadline gemist. Uitkeringsinstantie 
UWV gaf ze tot 9 januari nog een kans. 

De overheid zette na de invoering van de eerste lockdown wegens het coronavirus het eerste 
loket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op. Werkgevers 
kregen loonkosten vergoed als ze veel inkomsten misliepen door de pandemie, maar dit was 
een voorschot op basis van het geschatte omzetverlies. Nu moeten ze een definitieve 
berekening aanvragen van de steun waarop ze recht hadden voor de periode van maart tot en 
met mei 2020. 

Het UWV, dat de uitkering van de steun regelt, wil dat ondernemers bij hun aanvraag onder 
andere aangeven wat het exacte omzetverlies was. Ook wil de instantie van sommige 
ondernemers een accountantsverklaring hebben. Als werkgevers de definitieve berekening 
helemaal niet aanvragen, wordt de steun voor de betreffende periode teruggezet naar nul. Het 
voorschot moet dan helemaal worden terugbetaald. 

In de periode van maart tot en met mei vorig jaar ontvingen in totaal 139.500 werkgevers 
ondersteuning in de loonkosten via de NOW. Zij kregen in totaal ruim 7,9 miljard euro aan 
voorschotten. Het UWV kon nog niet zeggen hoeveel aanvragen al binnen waren van de 9500 
werkgevers die de eerste deadline, op 31 oktober, hadden gemist. Hoeveel van hen alsnog een 
aanvraag deden wordt waarschijnlijk in de loop van volgende week bekend. 

Het UWV blijft dit weekend bereikbaar voor ondernemers met vragen. In de aanloop naar de 
deadline was het volgens een woordvoerder drukker dan normaal met telefoontjes over de 
NOW-berekening. Daarbij speelde ook mee dat de uitvoeringsinstantie herinneringsbrieven 
had gestuurd en zelf werkgevers opbelde. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is opnieuw fors gestegen 

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is opnieuw fors gestegen. Het Robert Koch 
Institut registreerde binnen 24 uur 36.552 nieuwe gevallen. Dat zijn bijna driemaal zoveel als 
vorige zondag (12.515).  De zogenoemde zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen 
per 100.000 inwoners in een week) steeg van 335,9 (vorige dag) naar 362,7.  

Het Duitse RIVM registreerde zondag ook 77 nieuwe sterfgevallen die gerelateerd zijn aan het 
coronavirus.  

De hospitalisatie-index (het aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen per 100.000 
inwoners in een week) bedraagt 3,15. Dat is de stand van vrijdag omdat dit cijfer in het 
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weekend niet wordt bijgewerkt. Deze index en het weekcijfer van het aantal nieuwe 
besmettingen bepalen of de zestien deelstaten strengere coronamaatregelen moeten treffen.  

Inmiddels zijn 59,7 miljoen mensen in Duitsland volledig gevaccineerd (71,8%) en hebben 
minstens 35,1 miljoen personen een oppep-prik gekregen (42,3%). Bron: AD, 9 januari 2022. 

New South Wales heeft zaterdag een recordaantal van zestien 
coronadoden geregistreerd 

De dichtstbevolkte staat van Australië, New South Wales, heeft zaterdag een recordaantal van 
zestien coronadoden geregistreerd. Nooit eerder stierven zoveel mensen aan Covid-19 in de 
staat waar een derde van de 25 miljoen Australiërs woont. In de afgelopen 24 uur telden de 
autoriteiten 30.062 nieuwe besmettingen. 

In de op een na grootste staat, Victoria, waar deze maand de Australian Open wordt gespeeld, 
waren 44.155 nieuwe coronabesmettingen en vier doden. Volgens de Australische 
televisiezender ABC ligt het land op schema om zondag door de grens van één miljoen 
besmettingen te gaan. 

Australië is van plan maandag te beginnen met het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 
11 jaar. Volgens de regering zijn er voldoende vaccins aanwezig om ieder kind van een prik te 
voorzien. Op dit moment is ruim negentig procent van de bevolking boven de 16 jaar ingeënt. 
Bron: AD, 9 januari 2022. 

Brusselse politie heeft vanmiddag opgetreden tegen personen die wilden 
rellen na protestmars 

De Brusselse politie heeft vanmiddag opgetreden tegen enkele personen die wilden rellen na 
de protestmars 'Samen voor Vrijheid', waarin duizenden mensen door de straten van Brussel 
trokken om hun onvrede te uiten over het Belgische coronabeleid. Er zijn meerdere 
demonstranten opgepakt, maar het is nog onduidelijk om hoeveel arrestaties het precies gaat. 

De betogers trokken relatief rustig door Brussel, maar de situatie dreigde even uit de hand te 
lopen toen relschoppers nadrukkelijk de confrontatie met de politie opzochten. Er werden 
projectielen gegooid en enkele kerstbomen en struiken in brand gestoken. Toen organisator 
Ezra Armakye probeerde de gemoederen te bedaren, werd hij door de relschoppers uitgejouwd 
en weggejaagd. Na het politieoptreden keerde de rust spoedig terug. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Intiemere uitvaarten door corona: ‘Veel mensen vinden kleinschaligheid 
achteraf heel fijn’ 

Het is een trend die de coronacrisis wel eens zou kunnen gaan overleven: de intieme uitvaart. 
‘Als er veel mensen op een crematie zijn, kun je je als nabestaande toch wat bekeken voelen. 
Die druk of ballast was er nu niet.’ 

Het fijnst vond Jos Peeters het voor zijn vader Pierre van 92. Een ‘dienstbare man’ die volgens 
Jos meestal vooral bezig is met anderen. Of die het wel naar hun zin hebben, of hij nog iets 
kan betekenen. Voor hem was het dus even wennen, de gedachte dat de uitvaart van zijn 
vrouw Truus eind december alleen met zijn twee kinderen, hun partners en zijn vijf 
kleinkinderen was. ‘Maar toen de dienst erop zat, zei hij: ‘Misschien is het gezien de 
gelegenheid niet helemaal op zijn plaats, maar ik zou toch graag even een applausje willen 
voor hoe mooi dit was.’ Bron: AD, 9 januari 2022.  
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Sigrid Kaag doet aangifte tegen Willem Engel na online verspreiden van 
haar adres 

D66-leider Sigrid Kaag gaat aangifte doen tegen corona-activist Willem Engel, omdat die 
vanmiddag haar privéadres heeft gepubliceerd op Twitter. Dat laat een woordvoerder van de 
partij desgevraagd weten. Volgens Engel liggen deze adresgegevens allang op straat.  

Engel, die ruim 14.000 volgers heeft op Twitter, schreef tegen enen vanmiddag: ‘Nog even 
over Sigrid Kaag: het is wellicht privé, bij voorbaat excuus. Gezien de terrorismefinanciering 
en de banden met de Open Society Foundation die ook in sommige landen als een 
terroristische organisatie wordt gezien, willen wij weten op wie zijn naam deze woning staat.’ 

Bij de tekst staat een plaatje met een verzoek om informatie uit het Kadaster, waarbij de 
postcode en het huisnummer van Sigrid Kaag worden vermeld. Deze informatie is niet 
onzichtbaar gemaakt, tot woede van tientallen online lezers. ‘Gerapporteerd, idioot’, klinkt 
het. En: ‘Kijkt het OM mee?’ 

Onmiddellijk daarna stuurde Engel vanmiddag een bericht waarin hij stelt dat dit ‘op geen 
enkele manier een oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging is'. ‘Wij zijn de nette 
mensen. Het gaat hier om transparantie van iemand die minister van Financiën wordt. Zijn 
er geldstromen met buitenlandse organisaties die chantabel zouden maken? Graag openheid.’ 
De adresgegevens van Kaag zijn echter niet verwijderd.  

Dit was misschien te voorkomen geweest als ik de gegevens had geblurd, dus dat zal ik de 
volgende keer doen, aldus Willem Engel. 

Openbaarmaking van de adresgegevens van Kaag is juist nu saillant, omdat eerder deze week 
al een bedreigende situatie ontstond bij het huis van de D66-leider. Een bekende 
coronademonstrant werd in het centrum van Den Haag opgepakt, nadat hij een fakkeltocht 
hield richting de woning van Kaag. Ook belde de man - die eerder Hugo De Jonge lastigviel - 
aan en riep door de brievenbus dat hij met Kaag wilde praten. Het hele incident werd gefilmd 
en op sociale media geplaatst. 

Engel laat telefonisch weten het ‘typisch’ te vinden dat de discussie nu alleen maar gaat over 
de gepubliceerde adresgegevens van Kaag. ‘Dit was misschien te voorkomen geweest als ik de 
gegevens had geblurd, dus dat zal ik de volgende keer doen.’ De activist zegt ook nog da de 
positieve coronatest waardoor Kaag nu thuis zit, ‘bullshit’ en ‘oplichting’ is aangezien ze geen 
ziekteklachten zou hebben. 

Verder benadrukt Engel dat hij de Kadaster-informatie niet zelf heeft opgevraagd, maar 
toegestuurd heeft gekregen. Vervolgens bleek dat het dossier van Kaag afgeschermd is. ‘Dat 
is onwenselijk bij iemand die minister van Financiën wordt.’ Over het fakkelverhaal zegt de 
activist: ‘Ze is niet bedreigd, ze heeft de situatie als bedreigend ervaren. Al vond ik het wel een 
hele domme eenmansactie. Ik zou waarschijnlijk ook de politie hebben gebeld.’ 

Een woordvoerder van D66 zegt in reactie op de openbaarmaking van de adresgegevens van 
Kaag: ‘Je kunt melden dat er aangifte zal worden gedaan.’ Engel zelf stelt dat iedereen sinds 
het filmpje van eerder deze week al weet waar Sigrid Kaag woont, dus dat van een schending 
van de privacy helemaal geen sprake meer is. Daarnaast zou ze tijdens een documentaire die 
een tijdje geleden werd uitgezonden op de publieke omroep al ‘uitgebreid in en rond haar huis 
lopen en daar trots over vertellen’. ‘Er is helemaal geen geheim.’ 

Inmiddels heeft Twitter aan Engel laten weten dat enkele functies van zijn account twaalf uur 
lang zijn ingeperkt. Ook is het omstreden bericht verwijderd van de online dienst. Bron: AD, 
9 januari 2022. 
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Sigrid Kaag test positief op corona en is morgen niet fysiek bij beëdiging 
nieuw kabinet 

D66-leider Sigrid Kaag is positief getest op corona. Daardoor zal ze morgen niet fysiek bij de 
beëdiging van het nieuwe kabinet zijn, laat ze weten op Twitter.  

Kaag wordt, omdat ze in quarantaine zit, morgen digitaal beëdigd tot minister van Financiën. 
Ook zal ze aansluitend niet op het bordes van Paleis Noordeinde staan voor de traditionele 
bordesscène. 

De D66'er voelt zich verder naar eigen zeggen goed. ‘Het is een iets andere start dan ik had 
gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag’, laat ze weten. 

De bordesscène gaat maandag door, maar dan zonder Kaag, bevestigt de 
Rijksvoorlichtingsdienst. De D66-leider wordt niet alleen minister van Financiën, maar ook 
eerste vicepremier. Die staat traditiegetrouw direct aan de linkerkant van de koning op de 
bordesfoto. Later maandag zal ze digitaal de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV 
bijwonen. 

Kaag zat al sinds begin deze week in quarantaine omdat iemand in haar ‘zeer nabije omgeving’ 
besmet bleek te zijn met corona. ‘Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren.’ Ze 
was gisteren ook niet aanwezig bij de eerste vergadering van de ministersploeg: dit zogeheten 
‘constituerend beraad’ woonde ze digitaal bij. Voor zover bekend is ze dus niet in de buurt 
geweest van andere beoogde ministers. Bron: AD, 9 januari 2022. 
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Update RIVM 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 32.581 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het op 
een na hoogste aantal ooit. 

Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, het record aantal tot 
nu toe. Dat kwam deels door nameldingen van een storing eerder, waardoor niet alle 
bevestigde besmettingen goed werden geregistreerd. Op zaterdag telde het RIVM iets meer dan 
28.000 nieuwe gevallen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 177.730 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record 
is van zaterdag, een dag eerder. Toen waren er in zeven dagen tijd gemiddeld 23.232 positieve 
tests per dag. 

De snelle stijging van het aantal coronabesmettingen 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. Het 
kabinet besluit komende week of de bestaande maatregelen moeten worden verlengd of 
uitgebreid. 

In Amsterdam werden 2484 nieuwe coronagevallen genoteerd. Rotterdam registreerde er 
1809, Den Haag 1733, Utrecht 929 en Groningen 602. 

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In het afgelopen etmaal kreeg het RIVM bericht 
dat zeven mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu 
is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven, het kan soms even 
duren voordat een sterfgeval wordt doorgegeven. Bovendien is het niet verplicht om te melden 
dat een coronapatiënt is overleden, dus in werkelijkheid kunnen meer mensen zijn gestorven. 

In de afgelopen week zijn 123 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 17 per dag. Dat is het 
laagste niveau sinds 3 november. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen 
dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 11 ten opzichte van een etmaal 
geleden. Er liggen momenteel 1470 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt 
uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Van hen worden er 397 verzorgd op een intensive care, tegenover 405 gisteren. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 1073 coronapatiënten, 3 minder dan vrijdag. 

Op de ic's werden 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zaterdag waren dat er 16. Op de 
verpleegafdelingen werden 107 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen, tegenover 149 op 
zaterdag. Bron: AD, 9 januari 2022.  

Op Museumplein in Amsterdam zijn een paar honderd betogers 
samengekomen 

Op het Museumplein in Amsterdam zijn een paar honderd mensen samengekomen om te 
betogen tegen de coronamaatregelen. De sfeer is gemoedelijk. Er is geen politie te zien op het 
plein. 

Vorige week zondag stroomde het Museumplein vol met duizenden mensen die kwamen 'koffie 
drinken'. Die demonstratie was niet toegestaan. Toen de betogers weigerden het plein te 
verlaten, trad de mobiele eenheid van de politie op. Er werden dertig mensen aangehouden. 
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De afgelopen week waren er op verschillende plaatsen ook kleinere demonstraties van de 
actiegroep Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen. Bron: AD, 9 januari 2022. 

 

Het coronavirus houdt het Zweedse koningshuis flink in zijn greep 

Het coronavirus houdt het Zweedse koningshuis flink in zijn greep. Na koning Carl Gustaf, 
koningin Silvia en kroonprinses Victoria is ook prins Daniël positief getest, heeft het hof 
zondag  bekendgemaakt. 

De 48-jarige prins is volledig ingeënt en heeft milde symptomen. Hij maakt het volgens het 
koningshuis goed. 

Zaterdag werd bekend dat Daniëls vrouw Victoria (44) corona had opgelopen. De twee zitten 
samen met hun kinderen in quarantaine in Slot Haga, waar het gezin woont. 

Het koningshuis meldde dinsdag dat koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) besmet 
zijn. Alle zieken hebben milde symptomen. Bron: AD, 9 januari 2022.  

H.K.H. Prins Daniel har testat positivt för covid-19 

I dag har H.K.H. Prins Daniel testat positivt för covid-19. 

Prinsen, som är fullvaccinerad, har mycket lindriga symptom och mår bra. 

I går testade även Kronprinsessan positivt för covid-19. I enlighet med gällande 
förhållningsregler är hela Kronprinsessfamiljen redan i karantän hemma på Haga slott. 

DD.KK.HH. Kronprinsessans och Prins Daniels officiella program justeras med anledning av 
smittan. Bron: Kongaahuset.se, 9 januari 2022. 
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Morgen opent sportschool Cardio Fitness Beverwijk de deuren voor 
zorgpersoneel 

Morgen opent sportschool Cardio Fitness Beverwijk de deuren voor zorgpersoneel. Dit besluit 
van eigenaren Debbie Keskin en Dick Vrij volgt na een bericht over de uitzonderingsregel die 
de interne sportschool in het Erasmus MC volgt, een besluit van aankomend minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers.  

Hoe er precies op het initiatief gereageerd gaat worden weet Keskin niet. ’Normaal gesproken 
bespreken we onze initiatieven met de gemeente, maar dat hebben we nu niet gedaan’, vertelt 
ze aan NH Nieuws. ‘Het is misschien niet de goede volgorde, maar we kopiëren wat Ernst 
Kuipers doet. De praktijk moet de consequenties uitwijzen.’ Bron: AD, 9 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. 

Beverwijkse sportschool opent maandag de deuren voor zorgpersoneel 

Sportschool Cardio Fitness Beverwijk opent vanaf aanstaande maandag de sportschool voor 
zorgpersoneel. Debbie Keskin van de sportschool kwam op het idee door aankomend minister 
van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die de sportschool in het Erasmus MC open houdt voor 
zorgpersoneel. Er zou sprake zijn van een uitzonderingsregel, maar deze is bij de branche niet 
bekend.  

 

Foto van vorig jaar mei, toen sporters buiten konden trainen. @ Fred Segaar/NH Nieuws 
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‘De lockdown frustreert veel ondernemers en als je dan zulke berichten langs ziet komen over 
Ernst Kuipers dan verrast dat ons positief’, vertelt Debbie aan NH Nieuws over het bericht in 
het Algemeen Dagblad. ‘Maar we vragen ons wel af waarom wij dan dicht zijn.’ Daarom 
kwamen ze bij de sportschool op het idee om met strenge regels open te gaan voor 
zorgpersoneel.  
 
De sporters zijn, zolang de lockdown nog duurt, gratis welkom in de ochtend en de avond. ‘We 
willen juist dat de zorg goed en gezond hier doorheen gaat’, zegt Debbie over de lockdown. 
‘Hoe beter het met hun gaat hoe beter zij het aan kunnen.’ Ze wil graag iets doen voor het 
zorgpersoneel. ‘We kunnen wel klappen zoals twee jaar geleden, maar dat leverde niet zoveel 
op voor ze.’ 
 
Debbie weet nog niet hoeveel sporters er maandag voor de deur staan, maar ze denkt dat er 
wel vraag naar is. ‘Ik denk dat mensen snakken naar een stukje sporten. Even eruit zijn en 
een andere omgeving.’ Sporten heeft volgens Debbie ook een positieve uitwerking op de geest 
en ze denkt dat mensen dat nu wel kunnen gebruiken. Ook maakt ze zich zorgen over hoeveel 
mensen er met corona op de intensive care belanden met overgewicht. Ze vindt sportscholen 
daarom heel belangrijk. ‘Mensen zitten in de lockdown ook meer, Netflixen meer en eten 
slecht.’ 
 
De sportschool gaat open voor zorgpersoneel die een bewijs hebben dat ze in de zorg werken 
en een coronapas kunnen laten zien. ‘Personeel controleert bij de deur de QR-code en het 
identiteitsbewijs’, vertelt Debbie. ‘Zorgpersoneel heeft vaak een badge met hun naam erop, 
dus die wordt dan ook gevraagd.’ Verder wordt er anderhalve meter afstand gehouden en 
mogen er maximaal 100 mensen komen sporten. Eigen leden van de sportschool zijn, tenzij 
ze in de zorg werken, niet welkom.  
 
Wat de sportschool gaat doen, mag volgens de coronaregels niet. Toch hoopt Debbie dat de 
gemeente positief reageert. ‘Normaal gesproken bespreken we onze initiatieven met de 
gemeente, maar dat hebben we nu niet gedaan. Het is misschien niet de goede volgorde.’ Ze 
hoopt dat de gemeente de opening positief opvat. ‘We kopiëren wat Ernst Kuipers doet. De 
praktijk moet de consequenties uitwijzen.’ Bron: NH Nieuws, 8 januari 2022.  
 
China laat in aanloop naar Olympische Spelen in hoog tempo hele 
bevolking van Tianjin testen 

China laat in aanloop naar de Olympische Spelen in hoog tempo de hele bevolking van de stad 
Tianjin testen op het coronavirus. De circa 15 miljoen inwoners tellende metropool ligt in de 
buurt van hoofdstad Beijing, waar het internationale sportevenement volgende maand wordt 
gehouden.  

In Tianjin zijn volgens Chinese media zeker twee personen besmet met de Omikron-
variant van het coronavirus. Die variant had in China voor zover bekend nog geen voet aan 
de grond gekregen. De miljoenenstad wordt door de krant Global Times omschreven als de 
eerste plek op het Chinese vasteland waar de strijd met Omikron wordt aangegaan. 

China probeert verspreiding van het coronavirus nog tot nul terug te brengen, iets wat veel 
andere landen al hebben opgegeven. De Chinese autoriteiten reageren op uitbraken door 
lokaal strenge lockdowns in te voeren en op grote schaal inwoners te testen. 

De autoriteiten in Tianjin hebben inwoners geadviseerd om de stad voorlopig niet zonder 
goede reden te verlaten, maar van een lockdown lijkt nog geen sprake te zijn. Inwoners vrezen 
daar wel voor en zouden in sommige gevallen aan het hamsteren zijn geslagen. Ze halen uit 
voorzorg extra levensmiddelen in huis. Bron: AD, 9 januari 2022.  
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Vayenna met haar moeder. © Jeffrey Groeneweg 
 
Vayenna (4) werd doodziek na coronabesmetting: ‘Mama, jij was toen aan 
het huilen he?’ 
 
Vayenna is 4 jaar, balanceerde met haar coronabesmetting even op het randje van de dood 
en kampt na bijna een jaar nog steeds met heftige klachten. 
 
Voor de meeste kinderen is een coronabesmetting vrij onschuldig. Maar niet voor allemaal. 
Haar moeder Petra wil andere ouders waarschuwen: ‘Let goed op je kind na een besmetting. 
En wacht niet te lang met actie ondernemen.’ Bron: AD, 9 januari 2022. 
 
De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) kan zijn belofte niet meer 
nakomen 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) kan zijn belofte om uiterlijk in maart een 
vaccinatieplicht in te voeren, niet meer nakomen. Dat meldt Der Tagesspiegel op basis van 
bronnen in kabinetskringen. Oorzaak van de vertraging zijn het tijdschema van het federale 
parlement (Bondsdag) en dat van de deelstaten (Bondsraad) alsook ingewikkelde juridische 
vraagstukken en de toegenomen behoefte aan advies bij de coalitiepartijen. 

Scholz zei eind november op tv dat een algemene vaccinatieplicht ’vanaf begin februari, 
uiterlijk begin maart’ voor iedereen in Duitsland zou moeten gelden. Volgens de huidige 
planning vindt het  eerste, oriënterende debat over de maatregel waarschijnlijk op 26 of 27 
januari plaats in de Bondsdag. Vanwege carnaval is er in februari maar één week om te 
vergaderen, zodat het federale parlement op zijn vroegst in de week van 14 maart kan 
beslissen.  

De Bondsraad, die het besluit daarna moet goedkeuren, komt pas op 8 april opnieuw bijeen, 
waardoor de invoering van de vaccinatieplicht pas dan definitief kan worden goedgekeurd. 
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Dit betekent dat de vaccinatieplicht zonder speciale zittingen op zijn vroegst begin mei in 
werking kan treden. Als daarnaast ook nog een centraal vaccinatieregister met gegevens van 
alle gevaccineerde personen moet worden opgericht om de vaccinatieplicht te kunnen 
handhaven, zou de vaccinatieplicht pas in juni in werking kunnen treden. Bron: AD, 9 januari 
2022. 

Stel aangehouden op Schiphol wegens overlast in vliegtuig 

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 30-jarige man en een 22-jarige vrouw 
aangehouden, omdat ze in een vliegtuig van Barcelona naar Amsterdam overlast hadden 
veroorzaakt en de veiligheid aan boord in gevaar hadden gebracht. 

De twee Nederlanders, die zaterdag werden aangehouden, weigerden een mondkapje te dragen 
en negeerden de instructies van de bemanning. Ook gedroegen ze zich agressief tegenover de 
crew, zegt een woordvoerder van de marechaussee zondag. De twee moeten ieder een boete 
van 300 euro betalen. Bron: AD, 9 januari 2022. 

In België zijn tijdens pandemie nog nooit zoveel kinderen met  
covidbesmetting in ziekenhuis beland 

Tijdens de pandemie zijn nog nooit zoveel kinderen met een covidbesmetting in het ziekenhuis 
in België beland. De leeftijdsgroep tussen 0 en 5 jaar maakte vorige week 8,4 procent van het 
aantal ziekenhuisopnames uit. Reden voor paniek is er volgens de bekende viroloog Steven 
Van Gucht niet. ‘Het virus circuleert meer dan ooit, en kinderen zijn niet gevaccineerd: dat 
verklaart alles. Bovendien zijn ernstige complicaties zeer uitzonderlijk.’ 

Experts in het buitenland opperen dat de Omikron-variant kinderen mogelijk zieker zou 
maken dan de vorige varianten, maar dat gelooft Steven Van Gucht niet. ‘Ik heb daar nog geen 
enkel bewijs van gezien. Het is redelijk eenvoudig: het virus heeft nog nooit zo hard 
gecirculeerd als nu, en het treft vooral niet-gevaccineerden. Dat het aantal kinderen in het 
ziekenhuis dan stijgt, is logisch. We stellen ook geen ander ziektebeeld vast in vergelijking met 
vorige golven. De meesten blijven een paar dagen op observatie, vooral vanwege hoge 
koorts. Sommige kinderen worden ook opgenomen met een andere ziekte dan covid, maar 
blijken besmet te zijn en belanden op die manier ook in de coronastatistieken. Complicaties 
zijn nog altijd heel uitzonderlijk.’ Bron: AD, 9 januari 2022. 

Clive Dix: Britse regering moet streep zetten door massale 
vaccinatieprogramma 

De Britse regering moet een streep zetten door het massale vaccinprogramma als alle 
kwetsbare ouderen een boosterprik hebben gehad. Dat bepleit Clive Dix, de voormalige 
voorzitter van de Britse vaccin-taskforce, in een interview met The Guardian. Volgens Dix 
moet er zo snel mogelijk een andere visie komen op het coronabeleid. ‘De massale 
bevolkingsvaccinatie in het Verenigd Koninkrijk zou moeten stoppen.’ 

Dix, die tot april voorzitter was van de vaccin-taskforce, roept regeringsfunctionarissen op om 
met een nieuwe strategie te komen en corona meer als een endemisch virus te behandelen, 
zoals de griep. De regering-Johnson moet leren omgaan met de ziekte in plaats van zich te 
concentreren op het stoppen van de verspreiding van het virus, aldus Dix. 

Hij vindt daarnaast dat ministers dringend onderzoek naar Covid-immuniteit moeten 
steunen. Dit zou volgens hem kunnen helpen bij het fabriceren van vaccins die specifiek 
bedoeld zijn voor bepaalde varianten. ‘We moeten nu de ziekte beheersen, niet de verspreiding 
van virussen. Dus het stoppen van de progressie naar een ernstige ziekte bij kwetsbare 
groepen is het toekomstige doel.’ 

Dix zegt dat hij de huidige boostervaccinatie steunt, maar er is volgens hem een nieuwe 
gerichte strategie nodig zodat de Britten het coronavirus kunnen controleren als een 
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endemisch virus. ‘Ten eerste moeten we overwegen wanneer we stoppen met testen en 
individuen in isolatie stoppen als ze zich niet goed voelen, en ze weer aan het werk laten gaan 
als ze zich er klaar voor voelen. Zo doen we dat ook tijdens een ernstig griepseizoen.’ 

De Britten begonnen in december 2020 met vaccineren. Inmiddels is bijna 83 procent van de 
bevolking vanaf 12 jaar volledig ingeënt, 60 procent heeft ook een boosterprik gehad. Ondanks 
de vele vaccinaties worstelt het VK met een stijging van het aantal coronabesmettingen, 
veroorzaakt door de Omikron-variant. Onder de opgenomen coronapatiënten zijn 
ongevaccineerden oververtegenwoordigd. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Ajax werkt na moeizame zoektocht naar serieuze sparringpartner 
onderling oefenduel af 

Ajax heeft zondag op de Toekomst een onderling oefenduel afgewerkt. Dat was het gevolg van 
het afgelaste oefenduel met Hajduk Split in Algarve van gisteren, en de moeizame zoektocht 
naar een serieuze sparringpartner daarna. 

De nummer 2 van de eredivisie staakte vorige week het trainingskamp in Portugal halverwege 
als gevolg van een viertal besmettingen, die woensdagmorgen aan het licht waren gekomen. 
Dezelfde avond vlogen staf en selectie van Ajax halsoverkop terug. De vier positief geteste 
Ajacieden werden later, tegen de regels in, teruggevlogen naar Nederland. 

Of het bij dat kwartet aan coronagevallen is gebleven en of zij in quarantaine verblijven, is 
niet duidelijk. Ajax laat, zoals eigenlijk al sinds de uitbraak van het virus het geval is, weinig 
los over coronabesmettingen binnen de club. 

De spelers van Ajax waren donderdag vrij en trainden een dag later in Amsterdam. De 
titelhouder hervat op zondag 16 januari de eredivisie met een uitduel bij FC Utrecht. Een week 
later, na het bekerduel met de amateurs van Excelsior Maassluis, staat de kraker tegen 
koploper PSV op de rol. Bron: AD, 9 januari 2022.  

Er is mogelijk een nieuwe variant van het coronavirus gevonden 
op Cyprus 

Er is mogelijk een nieuwe variant van het coronavirus gevonden op Cyprus, meldt een 
plaatselijke onderzoeker aan Bloomberg. Het zou gaan om een variant die 
bepaalde eigenschappen van Delta en Omikron combineert. 

‘Er zijn op dit moment co-infecties van Omikron en Delta, en we vonden deze variant die een 
combinatie is van beide’, legt ontdekker Leondios Kostrikis, professor biologische 
wetenschappen aan de universiteit van Cyprus, uit. 

Tot nu toe zouden er 25 gevallen van de ‘Deltakron’-variant gevonden zijn, aldus Kostrikis. 

‘We zullen in de toekomst zien of deze variant meer ziekmakend of besmettelijk is’, klinkt het. 
Hij voegt er wel aan toe dat hij zelf de kans groot acht dat deze variant ook weer gedomineerd 
zal worden door Omikron. 

Volgens Bloomberg is informatie over de mogelijk nieuwe variant afgelopen vrijdag 
doorgestuurd naar GISAID, de internationale databank die coronavarianten in kaart brengt. 
Bron: AD, 9 januari 2022. 

Mogelijk nieuwe coronavariant gevonden op Cyprus: combinatie van 
Delta en Omikron: Deltakron 

Op Cyprus is een nieuwe coronavariant vastgesteld. Het zou gaan om een combinatie van de 
Delta- en de Omikron-variant. Het Pasteurinstituut in Frankrijk zal de variant nu verder 
onderzoeken.  
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Op Cyprus hebben wetenschappers mogelijk een nieuwe coronavariant ontdekt. Ze 
omschrijven die als de ‘Deltakronvariant’. Het zou gaan om een variant die ‘de genetische 
signatuur van Omikron en het genoom van delta’ heeft. ‘We hebben een stam gevonden die 
een combinatie van deze twee is,’ verklaarde Leondios Kostrikis, professor in de biologie aan 
de Universiteit van Cyprus, meldde persbureau Bloomberg.  

Volgens de Cypriotische krant Cyprus Mail zijn 25 gevallen vastgesteld, waarvan 11 bij 
mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op 7 januari werden de 
monsters naar het Pasteurinstituut in Frankrijk gestuurd, dat officiële gegevens over het 
coronavirus uitwisselt.  

Volgens de Cyprus Times voegde de arts hieraan toe dat ‘de frequentie van de mutaties hoger 
was bij degenen die in het ziekenhuis lagen, hetgeen kan leiden tot het idee dat er een verband 
bestaat tussen Deltrakron en ziekenhuisopnames’. ‘We zullen in de toekomst zien of deze stam 
pathologischer of besmettelijker is en of die de overhand zal krijgen,’ voegde hij eraan toe. (sgg) 
Bron: Nieuwsblad.be, 9 januari 2022.  

Wie al besmet was, is lang niet immuun: zoveel kans heb je om tweede 
keer corona te krijgen  

Een nieuwe studie van de UK Health Security Agency, zeg maar het Britse Sciensano, toont 
aan dat wie eerder al corona kreeg, nog maar weinig beschermd is tegen Omikron. Belgische 
experts leggen uit: ‘We zien hier hetzelfde. De antistoffen herkennen de nieuwe variant minder 
goed.’  

Dit meldt Nieuwsblad. Wie al eerder besmet is met een variant van het coronavirus, is nog 
niet goed beschermd tegen de Omikron-variant. Waar in eerdere onderzoeken bleek dat een 
eerdere infectie 85 procent beschermt tegen een nieuwe besmetting, is dat voor Omikron 
slechts 19 procent. Wie dus eerder ziek werd, is niet immuun. Bron: Nieuwsblad.be, 9 januari 
2022. 

Enkele sportscholen zijn van plan om de deuren te openen voor 
zorgmedewerkers 

Enkele sportscholen, zoals PerformFit in Duivendrecht en Cardio Fitness Beverwijk, zijn van 
plan om maandag de deuren te openen voor zorgmedewerkers. Dit na berichten in de media 
dat de interne fitnessruimte van het Erasmus MC in Rotterdam gedurende de lockdown open 
is voor zorgpersoneel. 

‘Een mooi initiatief, ik sluit me hierbij aan’, zegt sportschooleigenaar Sander Jansen van 
PerformFit. ‘Dan kunnen we meewerken om mensen weer gezond en weerbaar te maken tegen 
Covid-19’. Alleen mensen die in de zorg werken kunnen in zijn school terecht onder strenge 
voorwaarden. Zo mogen er maximaal veertien mensen in de sportruimte, waar er normaal 28 
sporters terechtkunnen. Ook moeten ze zich van tevoren opgeven voor een bepaalde tijd. 

Wegens de lockdown zijn de sportscholen sinds 19 december gesloten. Jansen: ‘Alle kans dat 
de boa's of politie morgen komen om de mensen naar huis te sturen, maar dan ga ik dat bij 
de gemeente aankaarten. Om te zeggen dat het bij Erasmus MC wel is toegestaan en hier niet. 
Dat is meten met twee maten. Maar hoe ik dat moet aanpakken. Geen idee’. Jansen benadrukt 
wel dat hij ‘geen protest of gedoe’ wil. 

Ook Cardio Fitness Beverwijk opent vanaf maandag de deuren voor zorgmedewerkers om 
onder strikte voorwaarden te komen sporten. De twee eigenaren van Cardio Fitness vinden 
het een goed initiatief van Erasmus MC om de zorgmedewerkers te laten sporten. Ze zien het 
als ‘een duidelijke erkenning van de sportscholen als zijnde essentieel voor onze samenleving’. 
Bron: AD, 9 januari 2022. 
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Demonstratie in Brussel tegen coronapas is zondag lange tijd rustig 
gebleven 

De demonstratie in Brussel tegen de coronapas is zondag lange tijd rustig gebleven. De mars 
trok volgens de politie zo’n vijfduizend deelnemers, terwijl organisator ‘Samen voor Vrijheid’ 
het op vijfentwintigduizend houdt. De deelnemers hielden zich rustig, maar rond 16 uur — 
toen de meeste mensen naar huis vertrokken — zochten enkele relschoppers nadrukkelijk de 
confrontatie met de politie op. Die reageerde snel en effectief, en kon de oproerkraaiers 
insluiten.  

Zeker dertig mensen zijn opgepakt, meldt de politie. Een definitieve balans volgt morgen. 
Bron: AD, 9 januari 2022. 

 

© Marc Baert 

Chaos dreigt bij heropening Italiaanse scholen 

Vanwege het sterk oplopende aantal coronabesmettingen gaan in Italië steeds meer stemmen 
op de scholen voorlopig dicht te houden. Maar de regering Draghi weet van geen wijken, 
morgen gaan de scholen gewoon open. 

Na ruim twee weken kerstvakantie gaan morgen zeker acht miljoen Italiaanse kinderen weer 
naar school. De zorgen zijn groot, met name onder schoolhoofden. Een op de drie 
ondertekende een petitie om de scholen nog minstens twee weken dicht te houden, 26.000 
docenten door het hele land zetten ook hun handtekening. De reden voor de zorgen: het grote 
aantal covidbesmettingen onder zowel leerlingen als onderwijzend personeel.  

Volgens schattingen zijn er zo’n 300.000 schoolgaande kinderen besmet en zitten ruim 20.000 
docenten thuis met corona. ‘In twee van de drie klassen waar ik vrijdag lesgaf, ontbrak een 
derde van de leerlingen’, vertelt Ines Angelillo aan de telefoon. Ze geeft les op een middelbare 
school in Brescia, in het noorden van Italië, één van de weinige steden waar vrijdag, de dag 
na Driekoningen, de scholen al open waren. ‘Een deel is besmet met het virus, een ander deel 
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is in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon.’ Ook ontbrak een deel van 
Angelillo’s collega’s vanwege corona. 

 
© AFP 

De situatie is kritiek in heel Italië. De Omikron-variant zorgt inmiddels voor zo’n 200.000 
nieuwe besmettingen per dag. Als gevolg daarvan is in de zuidelijke regio’s Sicilië en Calabrië 
een aantal gemeentes in lockdown gegaan en in Novara, helemaal in het noorden, heeft de 
burgemeester besloten de scholen voorlopig te sluiten. Een schoolhoofd in Rome schrijft aan 
de krant La Repubblica dat hij in 39 van de 56 klassen op zijn school besmette kinderen heeft. 

Naast de schoolhoofden roepen ook regionale bestuurders de regering op kinderen thuis les 
te laten volgen. In Napels en omstreken blijven de scholen tot eind januari dicht en op Sicilië 
gaan kinderen pas woensdag weer naar school, maar de regering in Rome is niet te 
vermurwen. ‘We gaan gewoon open’, zegt minister van onderwijs Patrizio Bianchi. ‘De 
besmettingen zijn gestegen toen de scholen dicht waren.’  

Het protocol is dat op lagere scholen bij twee besmettingen een klas tien dagen in quarantaine 
moet en op middelbare scholen alleen de niet-gevaccineerde scholieren. Bij één besmetting 
blijft iedereen gewoon naar school gaan. ‘De regels brengen enorm veel bureaucratie met zich 
mee, de administratie wordt overspoeld’, vertelt docente Ines Angelillo. ‘Hoewel het voor ons 
zwaar is, ben ik voorstander van onderwijs op afstand voor, op zijn minst, de komende twee 
weken.’ 

Ondanks de dreigende chaos gaan dus acht miljoen Italiaanse kinderen vandaag gewoon naar 
school. Een bijkomend probleem zijn de niet-gevaccineerde docenten. Die zijn niet meer 
welkom op de scholen. In Italië geldt sinds 15 december een vaccinatieplicht voor 
schoolpersoneel, zowel voor docenten als voor onderwijsondersteunend personeel en 
conciërges. Een andere kopzorg voor de schoolhoofden in het land. Hoewel het gaat om een 
klein percentage, naar schatting zes procent van het schoolpersoneel is niet gevaccineerd, 
zorgen ze voor nog meer gaten in de roosters. Gaten die maar met moeite gevuld kunnen 
worden. ‘Het is nu zo goed als onmogelijk vervangende docenten te vinden’, klaagt de voorzitter 
van de vereniging van schoolhoofden Antonello Giannelli. 

De filosofiedocent Davide Tuttino mag zijn collega’s op het Gullace Lyceum in Rome wél weer 
vervangen. De overtuigd ongevaccineerde leraar ging in hongerstaking uit protest tegen zijn 
schorsing. ‘De overheid veroordeelt 40.000 burgers tot de hongerdood’, is zijn overtuiging. Hij 
eist gratis coronatests voor iedereen. Maandenlang kon hij les blijven geven door zich om de 
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twee dagen te laten testen op corona, maar na de invoering van de vaccinatieplicht voor 
docenten was hij niet meer welkom op school. Toen hij zich na een week zonder te eten meldde 
bij een vaccinatiepunt vond een arts hem te zwak om in te enten. Tuttino kreeg een tijdelijke 
vaccinatieontheffing en kan dus voorlopig weer lesgeven. Bron: AD, 9 januari 2022.  

NS laat minder treinen rijden in de avond 

De Nederlandse Spoorwegen laten vanaf maandag in de avond op tien trajecten minder 
treinen rijden. Het vervoerbedrijf begint eerder met de avonddienstregeling omdat de 
reizigersaantallen teruglopen door de aangescherpte coronamaatregelen. 

Het gaat onder meer om de intercity's tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, 
Amsterdam en Sittard en de hogesnelheidslijn op het traject Amsterdam-Schiphol-
Rotterdam. Bron: Het Parool, 9 januari 2022. 

Bert Kuizenga lag in ziekenhuis met corona: ’Ik wist het even niet meer’ 

Schrijver en omroep MAX-presentator Bert Kuizenga vond het „heel beangstigend’ toen hij en 
zijn vrouw Astrid in maart 2020 met corona in het ziekenhuis terechtkwamen. Zeker toen zijn 
echtgenote ook nog eens op de intensive care belandde. ‘Ik dacht: oh god, hoe loopt dit af?’ 

 

Bert Kruizenga  Ⓒ ANP 

‘We waren de eersten zo ongeveer die naar het ziekenhuis gingen vanwege corona’, zegt 
Kuizenga in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. ‘We werden per ambulance 
afgevoerd en niemand wist nog precies wat het was’, herinnert Kuizenga zich. ‘Na één dag 
moest mijn vrouw naar de ic, dan weet je het even niet meer. Dat heb ik niet zo gauw.’ 

De herstelperiode heeft lang geduurd. ‘Als het even kan, moet je zorgen dat je nooit op de ic 
terechtkomt’, zo gaf de inmiddels 66-jarige presentator de luisteraars mee. Kuizenga is niet 
bang dat hij nog een keer besmet raakt. ‘Mijn antistoffen zijn twee keer gemeten en die waren 
heel erg hoog. Ik ben ook twee keer ingeënt en krijg deze week mijn booster.’ Bron: De 
Telegraaf, 9 januari 2022. 

Corona in Twente: bijna 1500 nieuwe besmettingen 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 1462 mensen positief getest op corona. Er waren geen 
nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondagmiddag bekendmaakte. Het gemiddelde van de 
afgelopen zeven dagen in Twente is 979,6 positieve tests per dag (vorige week 485,9).  

In die periode zijn 6857 besmettingen geregistreerd, 3456 meer dan vorige week zondag toen 
het aantal nog op 3401 stond. Zaterdag werden 1228 nieuwe besmettingen geteld. Deze 
zondag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (291), Hengelo (179) en 
Almelo (156). 
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Binnen de regio is Tubbergen met 108 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (506,7). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
deze zondag 231,4.  

Daarmee staat de regio zevende 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 133 nieuwe besmettingen gemeld: in Berkelland 
63, in Oost Gelre 42, in Winterswijk 16 en in Aalten 12. Ook in dit deel van de Achterhoek 
werden geen aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het RIVM meldt landelijk 32.581 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal, 4578 meer 
dan zaterdag. Toen werden er 28.003 positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn nu 1479 mensen met corona 
opgenomen, 11 minder dan zaterdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling.  

 Op de intensive care worden 406 patiënten (waarvan 9 in Duitsland) behandeld vanwege 
corona, 8 minder dan zaterdag. Deze cijfers zijn deze zondagmiddag door het LCPS 
(Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 09-01-2022 

- Enschede (291) 
- Hengelo (179) 
- Almelo (156) 
- Tubbergen (108) 
- Dinkelland (98) 
- Hof van Twente (97) 
- Twenterand (92) 
- Haaksbergen (84) 
- Oldenzaal (79) 
- Rijssen-Holten (66) 
- Borne (62) 
- Losser (53) 
- Wierden (51) 
- Hellendoorn (37) 
- Gemeente onbekend (9) 

Achterhoek 

- Berkelland (63) 
- Oost Gelre (42) 
- Winterswijk (16) 
- Aalten (12) 

Bron: Tubantia, 9 januari 2022. 

Na een half leven tussen de virussen weet Frank van Kuppeveld (bijna) 
alles van corona: ‘Dit gaat ons nog jaren bezighouden’ 

Frank Van Kuppeveld lobbyde met ‘zijn’ Universiteit Utrecht al heel lang voor meer geld voor 
onderzoek naar coronavirussen. De gerespecteerd onderzoeker uit Oss kreeg pas zijn zin toen 
de nood het hoogst was, met een wereld in de ban van een pandemie. In gesprek over 
vaccinatie, coronapillen, de Omikron-variant en werken in een ‘hogedrukpan’. ‘Corona gaat 
ons nog jaren bezighouden.’ 

Hij zegt het maar zoals het is. ‘Het is niet reëel om te denken dat we hier binnen afzienbare 
tijd vanaf zijn.’ Het is ergens halverwege het gesprek als Frank Van Kuppeveld dit bommetje 
gooit. Althans, voor zijn gehoor. Hij heeft het namelijk niet over maanden, maar over jaren. 
De hoogleraar moleculaire virologie uit Oss weet zelf na een half leven tussen de virussen 
bijna als geen ander hoe zo’n pandemie kan verlopen. 
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Van Kuppeveld (56) staat sinds 2012 aan het hoofd van de afdeling virologie van de faculteit 
diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Een groep die al een halve eeuw onderzoek doet 
naar coronavirussen. Daar waar ze eind 2019, toen Covid alleen nog in China rondwaarde, al 
wisten: dit gaat de hele wereld over - en snel ook. ‘We vonden het heel erg naïef dat er lange 
tijd werd gezegd dat het niet zo’n vaart zou lopen. Dat het virus mogelijk nooit naar Nederland 
zou komen.’ Zeker toen al snel bleek dat dit. 

Want dat is het grote verschil met bijvoorbeeld Sars, dat in 2002 en 2003 rondging maar 
alleen kon worden overgedragen door mensen bij wie de symptomen overduidelijk wel 
aanwezig waren. ‘Toen is het gelukt om dat virus uit te doven. Door patiënten op te sporen en 
in quarantaine te plaatsen. Met het huidige coronavirus gaat dat niet.’ 

Coronavirussen stonden tot voor kort bekend als veroorzakers van een flinke verkoudheid, 
niet virussen die de longen kapot maken en zo veel levens kosten. ‘Er was dus ook weinig 
aandacht en belangstelling voor.’ Lees vooral: geld. ‘Het is fijn dat er nu eindelijk voldoende 
geld beschikbaar komt voor meer onderzoek naar vaccins en virusremmers. Maar het is 
jammer dat het nu pas gebeurt. We pleiten al jaren voor het ontwikkelen van vaccins tegen 
virussen waarvan we weten dat die in staat zijn om pandemieën te veroorzaken.’ 

Hoe anders is het nu. Bijkans de volledige internationale wetenschap is bezig met corona. ‘Er 
zit bijna geen rem meer op. Alles kan. Grote projecten van vele miljoenen euro’s zijn geen 
uitzondering.’ Keer op keer kunnen, ook in Utrecht, meerdere nieuwe mensen worden 
aangenomen voor weer een ander onderzoek om - hopelijk - nieuwe antivirale middelen te 
vinden en te testen. 

 
Een pil tegen corona. © AP 

Zoals de coronapillen (van Pfizer en Merck), die in Europa nu al mondjesmaat (mogen) worden 
gebruikt. Die virusremmers zijn erop gericht ernstig ziekteverloop - en daarmee overlijden - te 
voorkomen. Van Kuppeveld: ‘Ze werken alleen als je er heel snel bij bent. Als je eenmaal (erg) 
ziek bent, dan hebben deze pillen nauwelijks nog effect. De grote vraag is: wie geef je ’m?’ 

Neem de pil van Pfizer. Volgens de Amerikaanse farmaceut zijn er zestien pillenslikkende 
(corona)patiënten nodig om één ziekenhuisopname te voorkomen. Je moet ’m immers thuis al 
innemen, vlak na de eerste verschijnselen. Op dat moment weet je nog niet hoe ziek je gaat 
worden en of je überhaupt naar het ziekenhuis zou moeten. Dikke kans dat je ook zonder pil 
was opgeknapt. Wegen de kosten (600 euro) en eventuele bijwerkingen daar dan tegenop? ‘Die 
pillen werken ook niet bij iedereen en zijn hoe dan ook geen vervanging van vaccins.’ 

Het is nog maar weer zo’n nieuwe ontwikkeling waarvan Van Kuppeveld op de hoogte wil zijn. 
Hij kan zich hele dagen onderdompelen in nieuwe publicaties over corona. ‘Ik had nooit 
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gedacht dat ik het nog drukker kon krijgen dan ik het al had. Toen kwam 2019. Sindsdien 
werk ik in een hogedrukpan. Het gaat zo snel. En je wil het allemaal bijhouden.’ 

Zoals de hoogleraar het zelf zegt: onderzoekers zoals hij zijn ‘een beetje joef’. Altijd met hun 
werk bezig. Dat was al zo en nu helemaal. ‘Je bent er niet helemaal bij, hè?’, gaat er ’s avonds 
tijdens het eten met zijn gezin regelmatig over tafel. ‘Het is ook zo waanzinnig druk. Op welk 
tijdstip je ook een mailtje stuurt, je krijgt bijna altijd binnen no-time antwoord. In de avonden, 
weekenden, het gaat maar door.’ 

Er gaan zo ontzettend veel misverstanden rond over vaccins. Ik wil het die mensen dolgraag 
een keertje uitleggen, aldus Frank van Kuppeveld, Universiteit Utrecht. 

En daar hebben we met z’n allen baat bij. Want, zo is de stellige overtuiging van Van 
Kuppeveld, zonder al dat verregaande onderzoek ‘hadden we nu nog dieper in de problemen 
gezeten’. Hij noemt het werk van zijn ‘eigen’ Utrechtse onderzoeksgroep, die een belangrijk rol 
speelde bij het inzichtelijk maken van de structuur van het zogeheten spike-eiwit van het 
coronavirus. Dat is de sleutel waarmee het virus zich toegang tot de cel verschaft. ‘Dit eiwit is 
het doelwit van antistoffen die de vaccins opwekken. Omdat we dit deel van het virus nu heel 
precies kennen, kunnen we onder andere het effect van mutaties voorspellen.’ 

En weten de vaccinfabrikanten van deze wereld - als Pfizer, Janssen en Moderna - ook 
razendsnel of hun vaccin nog wel bescherming biedt tegen de nieuwste variant. ‘En zo niet, 
dan kunnen vaccins vaak ook heel snel worden aangepast. Dat is echt dankzij al dat 
onderzoek van de afgelopen decennia.’ 

Vaccin. Het woord is nog maar eens gevallen. De tot dan toe uiterst aimabele en kalme 
wetenschapper wordt er zichtbaar kriegelig van. ‘Ik word er inderdaad soms een beetje 
chagrijnig, maar vooral erg verdrietig van als ik verhalen hoor en lees van mensen die zich 
niet willen laten vaccineren.’ 

Ja, natuurlijk heeft ook Van Kuppeveld begrip voor andere meningen. Maar met bepaalde 
‘kulargumenten’ kan hij helemaal niets. ‘Er gaan zo ontzettend veel misverstanden rond. Ik 
wil het die mensen dolgraag een keertje uitleggen. Hoe vaccins zijn opgebouwd, hoe ze werken, 
hoe snel ze weer uit je lichaam zijn. Mensen die zich niet laten inenten, zeggen bijvoorbeeld 
dat ze de langetermijneffecten niet kennen. Maar denk dan eerst ook eens aan de gevolgen 
voor je longen op de lange termijn als die ernstig beschadigd worden door Covid.’ 

Van Kuppeveld heeft er zo zijn gedachten weleens over laten gaan. Hoe het toch kan dat een 
groep van zeker anderhalf miljoen Nederland zo ontzettend sceptisch staat tegenover 
coronavaccinatie. ‘Mensen kennen de mogelijk dramatische effecten van bepaalde virussen 
niet meer. Hoe dat komt? Juist door het succes van vaccinaties. Daardoor weten we allemaal 
niet meer dat er heel veel virussen op de wereld zijn waar we doodziek van kunnen worden. 
Er zijn twee dingen levensveranderend geweest voor een hogere levensverwachting van 
mensen: schoon drinkwater en vaccinaties. Ook nu weer is vaccinatie van levensbelang.’ 

Om de zorg overeind te houden, maar uiteindelijk ook om het virus er sneller onder te krijgen 
is opbouwen van afweer tegen corona essentieel, betoogt de Osse onderzoeker. ‘Steeds meer 
mensen zijn gevaccineerd of geïnfecteerd, dat is het meest gunstigste scenario.’ In het geval 
van infectie - uiteraard - het liefst door een milde variant, waarvan mensen minder ziek 
worden. 

Zou dat Omikron, de nieuwste veelbesproken variant, kunnen zijn? ‘We weten nog niet of het 
een milde(re) variant is. Maar dat Omikron minder gevoelig is voor bestaande afweer, is 
bepaald geen goed nieuws.’ Een snelle boosteroperatie is alleen daarom al van groot belang, 
stelt Van Kuppeveld. ‘Deze variant kan een grote impact gaan hebben op het 
gezondheidssysteem en de samenleving. Al met al kan het ook zomaar nog heel veel jaren 
duren voordat we uit de problemen zijn.’ 

Helemaal verdwijnen zal dit coronavirus nooit, constateert de Ossenaar. ‘We kunnen alleen 
maar hopen dat dit virus door bijna wereldwijde vaccinatie en/of infectie minder impact gaat 
hebben en mildere infecties veroorzaakt.’ Net zoals de vier andere coronavirussen die ook ooit 
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de overstap van dier naar mens maakten. Rondgaan onder de wereldbevolking doen ze nog 
steeds, maar we noemen het nu gewoon ‘verkoudheid’. 

Om even terug te komen op het bommetje uit het begin van dit verhaal: zo’n overgang van 
Covid tot een mild verkoudheidsvirus gebeurt niet van vandaag op morgen. ‘Corona gaat ons 
nog jaren bezighouden. Terwijl mensen, en ook ik, begrijpelijk genoeg terug willen naar het 
oude. Dat is wel de moeilijkheid van het verhaal.’ Bron: BD, 8 januari 2022. 

Politie beëindigt feest met 400 mensen in Haarlem 

De politie en marechaussee hebben afgelopen nacht een groot illegaal feest in Haarlem 
beëindigd.  

Op het feest bij een bedrijfspand aan de Robert Peereboomweg waren ongeveer 400 mensen 
aanwezig. Er is niemand aangehouden en er zijn ook geen boetes uitgedeeld, meldt de politie. 

Agenten troffen de grote groep feestende mensen aan tijdens een surveillance op het 
bedrijventerrein. Volgens de politie ging het om een groots opgezet feest met professionele 
audioapparatuur, een bar met prijslijst, een pinautomaat en toiletvoorzieningen. De bezoekers 
zouden entree hebben betaald om binnen te komen. 

Samen met de gemeente besloot de politie de feestvierders weg te sturen. Vanwege de grote 
omvang van het feest werd naast de politie ook de marechaussee naar de locatie gestuurd. De 
feestgangers vertrokken snel bij het zien van de handhavers en de bijeenkomst werd zonder 
problemen beëindigd. De politie doet nog onderzoek naar de organisatie van het feest. Bron: 
AD, 9 januari 2022. 

 

Na een overrompeling van Nederlandse toeristen is het vandaag beduidend minder druk op 
onze winkelstraat. © Klaas De Scheirder 

Antwerpen blij met ‘Nederlandse invasie’: ‘Jullie lockdown was de beste 
reclamecampagne ooit voor onze stad’ 

Morgen moeten kinderen in zowel Nederland als België weer naar school en dat is zichtbaar 
in het centrum van Antwerpen: bijna alle winkels zijn open, maar de aanwezigheid van 
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Nederlanders nam - na een zeer drukke zaterdag - beduidend af. ‘Volgende week verwachten 
we opnieuw een normale gang van zaken. Maar als de Nederlandse lockdown verlengd wordt.’ 

Nieuw is het niet, die Nederlandse invasie in hartje Antwerpen. Al twee weken is het dag in 
dag uit aanschuiven met de auto, aan de winkels op de Meir, én voor een tafeltje in een 
restaurant: ‘Ik hoor van winkeliers dus alleen maar positief nieuws’, zegt Nico Volckeryck van 
het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). 

Zelf is hij eigenaar van de geek store Fans in de Kammenstraat, waar hij vandaag ook merkt 
dat de grote drukte gepasseerd is. ‘Laten we hopen dat ze in de toekomst wel blijven 
terugkomen. Ik hoorde veel Nederlandse klanten zeggen dat ze Antwerpen ontdekt hebben en 
verliefd zijn geworden op de stad. In dat opzicht is de Nederlandse lockdown de beste 
reclamecampagne ooit voor Antwerpen.’  

De financiële schade van het jaar 2020, waar ook bij ons een lockdown gold, is nog niet 
helemaal hersteld: ‘Maar we kunnen wel spreken van een topkerstvakantie’, zegt Volckeryck. 

Ook de winkeliers van de Shopping Stadsfeestzaal bekomen vandaag van een hectische 
zaterdag. ‘Het is opmerkelijk rustiger hier’, zegt woordvoerder Hans D’hondt, die het aan de 
heropening van de scholen wijt. ‘Zowel Vlaamse als Nederlandse gezinnen maken zich klaar 
voor het nieuwe semester en dat voelen we zoals elk jaar. We kunnen stellen dat de drukte 
vandaag overeenkomt met wat we op elke tweede zondag van het nieuwe jaar verwachten.’ 

Nederlandse winkeliers liepen twee miljard euro omzet mis door de lockdown. De directeur 
van de Raad Nederlandse Detailhandel Eus Peters: ‘Het is zo pijnlijk om te zien dat een stad 
als Antwerpen zo veel Nederlandse shoppers ontvangt’. ‘Je kan er dus niet van schrikken dat 
de retaillobby fors op de afschaffing van de lockdown hamert’, aldus D’hondt. ‘Maar mocht de 
lockdown toch verlengd worden, verwacht ik dat we opnieuw een grote hoeveelheid 
Nederlanders in Antwerpen zullen verwelkomen.’ Bron: AD, 9 januari 2022. 

In 2021 heeft de beroemde ruïnestad Machu Picchu minder dan een 
derde van het gebruikelijke aantal bezoekers geteld 

In 2021 heeft de beroemde ruïnestad Machu Picchu minder dan een derde van het 
gebruikelijke aantal bezoekers geteld: 447.000 mensen bezochten de beroemde plek in Peru, 
tegenover 1,5 miljoen toeristen in 2019. Dat was het jaar voordat de pandemie uitbrak. 

De trekpleister was vorig jaar wegens het coronavirus gesloten tussen eind januari en begin 
maart, hetgeen enige impact heeft op de bezoekersaantallen. In 2020 was Machu Picchu maar 
liefst acht maanden lang gesloten door de pandemie, en kwamen er slechts 274.594 mensen. 

Momenteel mogen 3.044 mensen per dag de plek bezoeken, wat ruimte biedt voor 1,1 miljoen 
gasten per jaar. Machu Picchu werd in 1983 opgenomen op de UNESCO-lijst van 
werelderfgoed. 

Peru heeft sinds het begin van de pandemie twee miljoen besmettingen en 203.000 
coronadoden geteld. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Curaçao Medical Center annuleert alle niet-spoedeisende operaties 

Het Curaçao Medical Center (CMC) annuleert vanaf maandag voorlopig alle niet-
spoedeisende operaties. Dat is een gevolg van ernstig personeelstekort. Acute en essentiële 
operaties gaan wel door. 

Vorige week kondigde het CMC al aan een deel van de operaties te schrappen. Inmiddels 
zijn bijna tweehonderd personeelsleden afwezig; door besmetting met Covid-19, quarantaine 
of ziekteverzuim om andere redenen. 

Er liggen twintig Covid-patiënten in het CMC, waarvan zes op de intensive care. Curaçao heeft 
te maken met een forse stijging van het aantal coronagevallen. Volgens cijfers van de overheid 
is zaterdag een recordaantal van ruim 8000 actieve besmettingen geregistreerd. 
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Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas kondigde vorige week aan dat Nederland op verzoek van 
Curaçao komende week medisch personeel laat invliegen via een Amerikaans uitzendbureau 
om het CMC te ontlasten. Ook wordt gebruikgemaakt van studenten van lokale medische 
opleidingen en van leerling-verpleegkundigen. Bron: AD, 9 januari 2022. 

‘Begin ermee deze ziekte niet long covid, maar post-covid te noemen’ 

Longcovidpatiënten voelen zich, bijna twee jaar na het uitbreken van de pandemie, nog steeds 
niet serieus genomen. Heb geduld, hoe moeilijk dat ook is, zegt emeritus hoogleraar Henriëtte 
van der Horst. ‘Artsen zijn net zo goed gefrustreerd.’ 

Zaterdag publiceerde deze site dagboekfragmenten van de Utrechtse Jettie Rozemond (34), die 
al sinds maart 2020 thuis zit met zware lichamelijke en cognitieve klachten na een 
coronabesmetting. Haar verhaal leidde tot vele honderden reacties. Veel lotgenoten herkenden 
zich erin en beklaagden zich over het gebrek aan erkenning van hun ziekte.  Bron: AD, 9 
januari 2022. 

Vanaf maandag gelden er in Italië strengere coronaregels rond reizen 

Vanaf maandag gelden er in Italië strengere coronaregels rond reizen. Wie bij hotels en 
restaurants naar binnen wil, moet een vaccinatiebewijs laten zien. Hetzelfde geldt voor 
reizigers in het openbaar vervoer en wintersporters in de skilift. De nieuwe regels gelden ook 
voor deelnemers aan teamsporten. 

Tot nog toe was in treinen en in het vliegtuig enkel een basisvaccinatiepas verplicht, die 
Italianen kunnen krijgen als ze minstens één vaccin hebben gekregen of als ze een negatieve 
coronatest kunnen voorleggen. De volledige vaccinatiepas kan enkel verkregen worden na een 
volledige vaccinatie of na herstel van het coronavirus. Een negatieve coronatest is dus niet 
meer voldoende op veel plaatsen. 

Toeristen uit de Europese Unie kunnen de QR-code van hun vaccinatiecertificaat gebruiken 
om in Italië te reizen. 

Italië, dat 60 miljoen inwoners telt, zag net als de andere Europese landen het aantal 
coronabesmettingen onlangs weer sterk stijgen. Bron: AD, 10 januari 2022. 

De kerstvakantie is voorbij en daarom gaan de basisscholen en de 
middelbare scholen maandag weer open 

De kerstvakantie is voorbij en daarom gaan de basisscholen en de middelbare 
scholen maandag weer open. Ook de buitenschoolse opvang begint weer. De vakantie van de 
leerlingen startte een week eerder vanwege de opkomst van de Omikron-variant van het 
coronavirus. Het kabinet besloot vorige week dat het niet nodig is om de scholen langer dicht 
te houden. 

Kinderen en leerkrachten moeten zich wel aan een paar basisregels houden. Zo moeten 
leerlingen vanaf groep 6 op de gangen mondkapjes dragen, net als de leraren. Twee keer per 
week moeten ze een zelftest doen, leerlingen met klachten blijven thuis, ouders moeten buiten 
blijven, leraren moeten afstand van elkaar houden en vergaderingen gebeuren voorlopig alleen 
online. 

Mbo's, hogescholen en universiteiten blijven voorlopig nog wel dicht. De studenten krijgen 
digitaal onderwijs, uitzonderingen daargelaten. Op 14 januari wordt opnieuw bekeken of ook 
zij weer fysiek onderwijs kunnen krijgen. 

Van alle kanten was het kabinet opgeroepen om de scholen te heropenen. Die oproep kwam 
onder meer van Kinderombudsman Margrite Kalverboer en van zestig organisaties, waaronder 
UNICEF, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz. Tientallen middelbare scholen in 
Amsterdam en Rotterdam sloten zich er op nieuwjaarsdag bij aan. Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Er zijn al meer dan 20.000 wolven in Europa. © Getty Images 
 
Europarlement bindt strijd aan met wolf, afschieten moet makkelijker 
worden 
 
Wolven moeten afgeschoten mogen worden als ze in bepaalde regio’s te veel schade 
aanrichten. Met nu al meer dan 20.000 wolven in Europa begint het uit de hand te lopen, 
vinden specialisten van het Europees Parlement, die de beschermde status willen ‘afschalen’. 
 

 
Een wolf op de Veluwe, vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. © ANP 
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De wolf is nu in heel Europa strikt beschermd, en dat betekent dat je eigenlijk nog geen ‘boe’ 
mag roepen om hem te verjagen. Daardoor komen er steeds meer en wagen ze zich op zoek 
naar een eigen territorium ook steeds dichter bij de mens. ‘In diverse regio’s neemt het aantal 
confrontaties sterk toe’, aldus SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, die al een paar 
maanden roept om maatregelen. Hij wil de wolf zijn beschermde status niet afnemen, maar 
hem in de EU-wetgeving één stapje terugzetten, naar een soort waarvoor je 
‘beheersmaatregelen’ kunt treffen. ‘Daarmee geef je lagere overheden een instrument om in te 
grijpen als ze dat in hun eigen regio nodig vinden.’ 

Dat zou in Nederland al het geval kunnen zijn. Bij12, dat in opdracht van de provincies de 
schade door wolven bijhoudt, registreerde eind vorig jaar in één maand (november) 79 dode 
schapen en een kalf als gevolg van wat ze in Brussel ‘co-existentieconflicten’ noemen. Het 
werkelijke aantal slachtoffers lag nog hoger, maar soms heeft een schaap ook een co-
existentieconflict met een hond of vos. Bij12 zoekt dat uit met dna-stalen en meldt daarom in 
zijn recentere Excel-bestandjes in dit soort gevallen ‘diersoort nog niet bekend’. Dat de wolf 
steeds brutaler wordt, staat volgens Ruissen vast. ‘In Elspeet is eind vorig jaar een kudde met 
een herder en honden op klaarlichte dag aangevallen. En op de Veluwe hebben ze de moeflons 
al moeten weghalen.’ Mensen vallen ze niet snel aan, weet Ruissen uit de literatuur. ‘De 
afgelopen decennia iets van acht keer.’ 

 
De bouw van een wolfwerend hek bij de Friese provinciegrens. © ANP / ANP 

Dat cijfer hanteert ook No wolves Benelux, een organisatie die claimt niet tegen wolven, maar 
wel tegen te veel wolven te zijn. En op sommige plaatsen in Europa worden het er te veel, zegt 
bestuurslid Andrea van den Eng, een naar Nederland uitgeweken Duitse wolvenspecialiste. 
‘Nooit eerder waren de populaties in een zo dichtbevolkt cultuurlandschap zo hoog. De 
populaties in sommige Duitse deelstaten behoren tot de hoogste ter wereld. Niemand kan 
voorspellen waar dat toe leidt, dit is een totaal nieuwe situatie. In elk geval: de wolf is niet het 
schuwe knuffeldiertje dat sommigen erin zien. Het is een slim en groot roofdier, dat zijn 
schuwheid aflegt omdat het bij mensen voedsel vindt.’ En ook nog op een makkelijke manier, 
want schapen in de vrije natuur zijn moeilijker te verschalken dan opgesloten in een weiland. 

Voor de indiener van de resolutie over de wolf, de Duitse christendemocraat Norbert Lins, is 
dat een extra argument. Brussel vergroent zijn landbouwbeleid en wil dat tegen 2030 een 
kwart van de landbouwproductie biologisch is. Dat betekent: meer lekkere hapjes in de wei 
voor de wolf dus nóg meer co-existentieconflicten. Volgens Lins schiet Brussel door met zijn 
wolvenbeleid. ‘Dat je een soort wil beschermen, oké, maar die hoeft dan toch niet per se in 
elke lidstaat voor te komen?’ Ruissen valt hem bij: ‘In Duitsland hebben ze ruimte, wij veel 
minder. Misschien voor hooguit een paar wolven op de Veluwe.’  

In de landbouwcommissie vandaag verwacht Ruissen wel een meerderheid voor een uitgeklede 
bescherming, plenair wordt dat lastiger: ‘De milieucommissie kan anders denken.’ Te veel 
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treuzelen zou fout zijn, zegt wolvenspecialiste Van den Eng. Als de alpiene en Scandinavische 
populaties straks hun dna uitwisselen met onze laaglandpopulatie, zijn er gunstiger 
voorwaarden voor de instandhouding van de soort, maar tegen dan moet er ook wel beleid 
zijn. En tot die tijd is veel meer informatie-uitwisseling nodig. Van den Eng: ‘In Duitsland 
waren al tientallen herders aangevallen voordat dat in Nederland gebeurde. Als je dat weet, 
loop je met een toeter rond.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

Coronakrapte en veel goede voornemens: dit is de erfenis van Hugo De 
Jonge 

Ernst Kuipers (D66) is vanaf vandaag de politieke baas van een door corona uitgewoond 
zorgsysteem. En dan moet het echte werk nog beginnen. Over de erfenis van Hugo De Jonge 
en de monsterklus van Kuipers.  

Hij heeft er zin in. Erasmus-baas en coronaboegbeeld Ernst Kuipers maakte er nooit een 
geheim van dat het ministerie van Volksgezondheid best wel wat bewindspersonen met 
praktijkervaring kan gebruiken. Iemand zoals hijzelf, een ‘witte jas’ die de weg weet in het 
zorgdoolhof. ‘We moeten ons echt gaan inzetten om de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
zorg te behouden’, zei Kuipers afgelopen week monter na zijn bezoek aan formateur Mark 
Rutte.  

Het wordt een monsterklus. Privé, omdat Kuipers meer nog dan als beddenbaas kop van Jut 
zal worden. De politiepost voor de deur van Hugo de Jonge is een beroerd voorteken. Maar 
ook politiek-inhoudelijk is de erfenis van De Jonge weinig florissant.  

Twee jaar lang kwam de bewindsman amper aan grote wijzigingen toe, al preekte De Jonge 
jaarlijks minder marktwerking en meer centrale aansturing. Terwijl actie nodig is. Bron: AD, 
10 januari 2022. 

Deze Zwollenaren zien ineens duizenden auto’s door hun straat rijden: 
‘Soms chaos, vaak leedvermaak’ 

Het is haast de enige plek in Zwolle waar nog echt veel mensen komen: de vaccinatielocatie 
aan de Meeuwenlaan. Bewoners van de normaal rustige straat wonen plotseling naast de 
hotspot van de stad, en zien heel veel mensen dezelfde fout maken. ‘In het begin was het een 
totale janboel.’ 

De schemer valt in, binnen tien minuten zullen de lantaarnpalen gaan branden. Aan het eind 
van deze regenachtige middag heerst op veel plekken in Zwolle de rust, maar hier aan de 
Meeuwenlaan is het een polonaise van rode remlichten, brandende koplampen en net te laat 
ingezette knipperlichten. Per dag zet de GGD in het Wehkampkantoor 4400 coronavaccinaties 
(aan de Paxtonstraat nog eens 1600). Van 08.00 tot 23.00 uur stroomt de straat vol met 
automobilisten die vijf minuten later hun bovenarm ontbloten. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Beckand en De Lama’s willen ‘wappieshows’ geven voor 
ongevaccineerden: ‘Het zijn geen wappies’ 

Tijl Beckand en zijn Lama-collega’s willen dit jaar shows opvoeren voor iedereen, ook voor wie 
niet gevaccineerd of zelfs niet getest wil worden voor toegang. Hij maakt zich zorgen over het 
sentiment in de samenleving dat veel grappen als aanstootgevend gezien worden. 

Dat vertelde Beckand gisteravond in Lago di Beau, dat door bijna 1 miljoen mensen werd 
bekeken op RTL 4. ‘We maken hier de hele dag door grappen (achter de schermen, red.) 
waarvan je weet dat het niet kan’, zegt de presentator tegen interviewer Beau van Erven 
Dorens.  

‘Ik heb het gevoel dat in de samenleving een onderstroom van dingen is die je wel tegen elkaar 
zegt, maar waarvan je weet: zeg dat maar niet op het podium, in een krant of aan een 
talkshow-tafel, want dan is er een ‘deugpolitie’ die daarop inhakt.’ Het doet hem denken aan 
de drooglegging in Amerika. Niemand mocht drinken, maar iedereen had stiekem zijn drankje, 
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beschrijft Beckand. ‘Nu heeft iedereen zijn grapje, maar thuis. We leven in een soort 
drooglegging, je kunt niet meer zeggen wat je denkt, want dat is per definitie aanstootgevend.’ 

Daarom wil hij, als de theaters weer opengaan, ‘extra gas geven’. ‘Binnen de muren van het 
theater spreek je gewoon af: hier zijn we vrij’, stelt Beckand. ’We zullen heel kritisch kijken 
naar hoe mensen naar binnen mogen. Als we moeten optreden voor mensen die gevaccineerd 
en getest zijn, dan willen we voor mensen die om wat voor reden dan ook dat niet willen of 
daar niet in geloven, ook ‘wappie-optredens’ doen.’ 

Van Erven Dorens vindt het een ‘heel goed idee’. Beckand verduidelijkt meteen dat hij ‘wappie’ 
niet negatief bedoelt. ‘Trouwens, het zijn geen wappies, maar we vonden het een leuke naam 
om daar dan ‘wappieshows’ van te maken.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

 

Tijl Beckand in Lago di Beau. © RTL 4 

 

Frank Van der Lende. © ANP 

3FM-dj Frank Van der Lende: ‘Ik miste uitvaart van mijn vader vanwege 
corona’ 
 
3FM-dj Frank Van der Lende is door een flink turbulente periode gegaan afgelopen jaar. Dat 
vertelde hij gisteren zeer openhartig in het NPO 3-programma De Gevaarlijkste Wegen. Aan 
zijn reisgenoot Henk Grol legde hij uit hoe hij abrupt afscheid moest nemen van zijn vader en 
de uitvaart moest missen door corona. Zijn opa overleed drie weken daarna. 
 
Bij de vader van Van der Lende werd op zijn 61ste Alzheimer geconstateerd. Nadat zijn 
kledingzaak failliet was gegaan, werd hij taxi-chauffeur, maar kon hij telkens de weg niet 
vinden. Vreemd, vond zijn familie. ‘Hij heeft wel echt een goede burn-out’, vertelt Van der 
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Lende achter het stuur over hun gedachtes. ‘Via instanties kwamen we bij het Alzheimer-
centrum terecht. Daar kreeg hij die diagnose.’ 
 
Het was echter niet die ziekte die hem in april vorig jaar fataal werd, legt hij uit. ‘Hij is 
uiteindelijk overleden aan corona. Hij had dus Alzheimer en corona en toen is hij ‘s nachts 
van de trap gevallen. Daarmee is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. Uiteindelijk is hij in 
het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van corona.’  
 
Het heeft Van der Lende getekend. ‘Ik ben echt veel verdrietiger dan ik ooit was. In het begin 
had ik het heel moeilijk, ik had wel met hem willen uitfaden in het leven. Maar het was voor 
mij nu wel zo abrupt dat hij er opeens niet meer was.’ In het ziekenhuis heeft de radio-dj, 
volledig ingepakt vanwege de coronamaatregelen, zijn vader nog wel kunnen bezoeken. ‘Ik heb 
gelukkig nog een beetje met hem kunnen praten. Hij zei: ‘We gaan nog wel fietsen hè.’ Hij 
wilde altijd maar fietsen met mij en mijn broer. Mijn broer kwam de volgende dag en op dat 
moment was hij eigenlijk al niet meer aanspreekbaar.’ 
 
Een paar dagen later werd er ook corona geconstateerd bij Van der Lende. ‘Ik ben daardoor 
niet op de uitvaart van mijn vader geweest. Ik heb op de laptop samen met mijn vriendinnetje, 
want zij was ook ziek, gekeken. We waren dus wel samen.’ 
 
Toen hij weer hersteld was en drie weken later een wandeling door het park maakte, werd hij 
gebeld door zijn moeder. ‘En zij zei: opa is dood.’ Van der Lende was even buiten zinnen en 
schreeuwde door het park. ‘Mensen om mij heen kwamen naar me toe om te vragen of het 
ging. Ik kon het gewoon niet beseffen. Drie weken later! Mijn opa mankeerde niets. Hij was 90 
en had een topleven. Hij was echt mijn vriend. Echt een beetje mijn tweede vader. Ik belde 
altijd lekker met hem over voetbal en over het leven. Hij luisterde ook naar mijn programma. 
Ik heb echt de beste opa van de wereld gehad, maar die kneep er dus drie weken later 
tussenuit.’ 
 
Van der Lende bekende door deze gebeurtenissen anders in het leven te staan. Hij wil mensen 
meer vrijheid geven. ‘Ik kende weinig tegenspoed in mijn leven, maar toen mijn vader ziek 
werd was de eerste echte tegenslag. En daarna die drie weken.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Joost Van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland, is geschrokken nadat er drie 
auto’s van handhavers voor het gemeentehuis in Borculo zijn vernield. © Peter Zandee en 
Frank Nikkels / Fotobewerking de Stentor  
 
Drie auto’s van handhavers vernield in Borculo: ‘Dit is zeer intimiderend’ 
 
In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij het gemeentehuis van Berkelland drie voertuigen 
van handhavers vernield. Burgemeester Joost Van Oostrum reageert geschrokken:  „We 
ervaren dit als zeer intimiderend.’ 
 
De twee auto’s en een busje van de gemeentelijke afdeling  Handhaving stonden zoals 
gebruikelijk op de parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de Marktstraat in Borculo. De 
vernieling werd zondagmorgen ontdekt. De ruiten bleken ingegooid en de voertuigen zijn flink 
bekrast. De auto’s zijn naar een garage gebracht. 
 
Burgemeester Joost Van Oostrum maakt duidelijk zich grote zorgen te maken over de 
vernieling: „Wij realiseren ons dat er veel spanning is in de samenleving op dit moment, maar 
van dit gedrag zijn wij erg geschrokken. We hebben aangifte gedaan en wachten het onderzoek 
van de politie verder af.’ 
 
Wij realiseren ons dat er veel spanning is in de samenleving op dit moment, maar van dit 
gedrag zijn wij erg geschrokken, aldus burgemeester Joost Van Oostrum. 
 
Daarbij zal ook worden gekeken of er een link is met eerdere acties van boa’s in de gemeente. 
Volgens een woordvoerster van Berkelland zijn daar geen aanwijzingen voor. Afgelopen vrijdag 
zorgde een actie van Kringloopwinkel Warm in Ruurlo wel voor de nodige commotie. 
 
Ondanks de sluiting van de niet essentiële winkels ging het bedrijf toch open. De gemeente 
Berkelland had de ondernemers eerder al gewaarschuwd en legde dan ook een dwangsom van 
5.000 euro op. De berichtgeving hierover leverde veel verontwaardigde reacties op. Bron: AD, 
10 januari 2022. 
 

 

Mona Keijzer werd in september ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat. © Hollandse Hoogte / ANP 
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Keijzer keert nu niet terug in de Tweede Kamer: ‘Wel een actieve, 
onafhankelijke rol in coronadebat’ 
 
Mona Keijzer keert voorlopig niet terug in de Tweede Kamer. Ondanks aanmoedigingen uit 
coronakritische hoek laat ze de vrijgekomen zetel voor nu voorbijgaan om buiten het 
parlement ‘onafhankelijk’ aan het coronadebat deel te nemen.  
Dat meldt Keijzer zojuist via twitter. ‘Ik zal een actieve onafhankelijke rol spelen in het 
publieke debat over corona, omdat ik daar meer van betekenis kan zijn zonder dat het ten 
koste gaat van mijzelf en mijn naasten. En ik heb geproefd dat hier ook binnen het CDA ruimte 
voor is.’ 
 
Diverse CDA’ers rekenden op een terugkeer van de gewezen staatssecretaris. Vermoedelijk 
zou ze dan solo verder moeten, maar zelfs een terugkeer naar de fractie werd niet door 
iedereen uitgesloten.  
 
Maar Keijzer heeft na uitgebreid beraad besloten voorlopig haar Kamerzetel niet in te nemen. 
Als er de komende periode andere CDA’ers opstappen, krijgt Keijzer overigens opnieuw de 
vraag of ze de zetel wil.  
 
De politica uit Volendam blijft kritisch over het kabinetsbeleid, herhaalt ze in haar statement: 
‘Maatregelen hameren het virus niet kapot, maar wel veel andere zaken die ons altijd dierbaar 
zijn geweest. Dat is ondoordacht en niet professioneel. We kunnen niet doorgaan van 
lockdown naar lockdown.’ 
 
In september brak de CDA-Kamerfractie met Keijzer nadat ze ontslagen was als 
staatssecretaris. In De Telegraaf had Keijzer felle kritiek op het coronabeleid geuit, en hekelde 
ze plannen voor een 2G-protocol, waarbij alleen genezen of gevaccineerde personen nog 
welkom zijn. De fractie sprak van een vertrouwensbreuk.   
 
‘Als je je collega’s zo verrast met zoiets explosiefs, kan dat gewoon niet’, zei een CDA-Kamerlid 
destijds. Op verzoek van de fractie gaf Keijzer haar zetel op met de woorden ‘ik wil geen 
splijtzwam zijn’. Wel bleef ze CDA’er: ‘Dat bepaalt mede de mens die ik ben.’ Bron: AD, 10 
januari 2022. 
 
Veertien nieuwe gezichten moeten helpen het vertrouwen weer op te 
krikken 
 
Het vierde kabinet Rutte moest vernieuwing uitstralen. De zoektocht naar nieuwe ministers 
begon daarom al vroeg. Het vinden van vrouwen had prioriteit.  
 
Van de twintig ministers die vandaag op het bordes van paleis Noordeinde staan zijn er 
veertien nieuwelingen. Slechts zes ministers van de oude ploeg gaan door, drie van hen zijn 
politiek leider.  
 
Voorafgaand aan de formatie zeiden alle vier de partijen nog dat het moeilijk zou worden om 
voldoende geschikte kandidaten te vinden. De bedreigingen aan het adres van politici, het 
hoge afbreukrisico en de lange werkweken schrikken veel mensen af om naar Den Haag te 
komen. Maar dat blijkt mee te vallen, vertellen de talentenscouts nu.  
 
Twee redenen liggen ten grondslag aan de stevige veranderingen. Het nieuwe kabinet moet 
niet ogen als een doorstartkabinet. En bij alle vier de partijen is er het besef dat er wat op het 
spel staat door de lage vertrouwenscijfers voor politiek Den Haag. Nieuwe gezichten moeten 
helpen die cijfers weer op te krikken.  
 
Zo wordt de basis voor de nieuwe VVD-bewindsliedenploeg al gelegd in zomer van 2018, ver 
voor de corona-pandemie. In het mediterrane buitenverblijf van Ben Verwaayen zijn dit keer 
de top van de senaatsfractie, de Tweede Kamerfractie, de partijvoorzitter en Mark Rutte bijeen. 
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Ze brainstormen in het Zuid-Franse Goult over een groslijst van toptalenten voor de 
eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Die namen worden getest in confrontaties 
met de gure buitenwereld. Ze moeten geloofwaardig overeind blijven in gesprek met 
vernietigende columnisten, met CEO’s die de politiek helemaal niets vinden en met mensen 
die een groot wantrouwen tegen de overheid koesteren. 
 
Degenen die dat overleven, komen op de lijst voor mogelijke bewindslieden. In de top acht van 
de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2021 staan zes vrouwen. ‘Niet omdat ze vrouw 
waren, maar omdat ze de besten waren,’ zegt een ingewijde. Die lijn wordt vandaag zichtbaar 
doorgetrokken naar het bordes. 
 
Bij de grootste regeringspartij VVD is dan ook flink huisgehouden. Dat kon ook omdat Rutte 
door zijn vertrouwelingen heen was. Het oude kunstje leek uitgewerkt. De liberalen zetten nu 
drie mannelijke en vijf vrouwelijke ministers op het bordes. Van de drie staatssecretarissen 
zijn er twee man en een vrouw. ‘We houden niet van een genderbalans, daarom hebben we 
nu meer vrouwelijke bewindslieden dan mannelijke,’ grapt een liberaal met een stalen gezicht. 
 
Het is een correctie op drie kabinetten overwegend mannelijke vertrouwelingen die Rutte 
eerder aanzocht. En ook op het jaren vijftig imago dat de partij gaat aankleven als Rutte in 
2017 bij de presentatie van zijn derde kabinet zegt: ‘Het gaat om het vinden van de beste 
mensen.’ Zo verklaarde hij dat de VVD slechts één vrouwelijke minister wist te vinden, Cora 
van Nieuwenhuizen. 
 
In het najaar van 2020 slaat ChristenUnie-leider Gert Jan Segers aan het denken over 
mogelijke bewindslieden met Carola Schouten en de partijvoorzitter. Segers polst ook mensen, 
met meerdere slagen om de arm. Hij weet echt niet of er geregeerd gaat worden. Zo polst hij 
Maarten Van Ooijen, van wie Segers ooit de mentor was in een leiderschapsproject. En ook 
Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer, die zijn rug recht houdt in confrontaties met boze 
boeren.  
 
Voor Segers moeten de posten verband houden met het kloppend hart van ChristenUnie. Met 
weer een landbouwminister is er een relatie met de schepping en de natuur, de strijd tegen 
armoede krijgt een CU-minister. En ook het staatssecretariaat voor Jeugd en Preventie past 
bij het partijprofiel.  
 
Meteen bij het aantreden van Sigrid Kaag in de zomer van 2020 pakt ze het personeelsbeleid 
op. Twee externe bureaus worden aan het werk gezet om goede mensen te vinden. En intern 
is Frank Van der Endt van de Talentencommissie doende, samen met mensen als Gerard 
Schouw en de partijvoorzitter.  
 
Na de Tweede Kamerverkiezingen voert Kaag intensieve gesprekken met mogelijke kandidaten. 
Voor iedere post heeft D66 drie kandidaten, zo meldt een ingewijde. Vooral de laatste maanden 
zijn het D66-partijleider Sigrid Kaag en mede-onderhandelaar Rob Jetten geweest die zich 
intensief buigen over de negen bewindslieden.  
 
Een belangrijke rol in de keuzes speelt het argument dat D66 zich schatplichtig voelt aan de 
belofte voor een nieuwe politiek-bestuurlijke cultuur. Dat moet zeker ook zichtbaar worden in 
de afvaardiging naar het nieuwe kabinet. Maar liefst drie nieuwelingen zonder enige politieke 
ervaring worden ingezet.  
 
Zo komt Gunay Uslu via Rob Jetten in het vizier van Kaag. Verrassend zijn ook de keuzes voor 
Robbert Dijkgraaf als Onderwijsminister en Ernst Kuipers als VWS-minister. Bij de PvdA 
dachten ze dat Kuipers van hen was, maar dat bleek een misrekening. Uslu is van niemand 
en moet nog even gauw D66-lid worden.  
 
Kaag leert Dijkgraaf beter kennen als hij in 2019, een jaar na Kaag, de Abel Herzberglezing 
houdt. Daar fulmineert hij tegen nepnieuws en kennis die onder vuur ligt. Het verhaal moet 
haar hebben aangesproken. Na de lezing vervoegt Kaag zich in de kamer waar Dijkgraaf zich 
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met zijn familie terugtrekt. Pas de laatste maanden zijn de gesprekken van Kaag met Kuipers 
en Dijkgraaf geïntensiveerd. 
 

 
Acht nieuwe ministers uit het kabinet Rutte IV. Vanaf linksboven met de klok mee: Karien 
van Gennip, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Franc Weerwind, Hanke 
Bruins Slot, Dilan Yesilgöz en Kajsa Ollongren. © ANP en HH  

Voor het eerst hebben de CDA-bewindslieden een gelijk aantal mannen en vrouwen. Dat is 
een moderniteit die Wopke Hoekstra wenst. Meteen na de verkiezingen heeft hij tegen zijn 
scouts gezegd dat hij zo’n balans wil. In het besef dat mannen meteen ja-zeggen, moet er meer 
tijd worden geïnvesteerd aan de vrouwen, zo luidt de dienstopdracht. 

Een grote rol daarin speelt Caroliene Goedvolk. Ze is headhunter, studeerde samen met 
Hoekstra en zat met hem in de Eerste Kamer. En de teruggetreden partijvoorzitter Marnix van 
Rij, die ook met hem in de senaat zat. 

Hoekstra vond dat ze de `Haagse hitte’ moesten aan kunnen, maar wilde bovenal een stabiele 
club bewindslieden. Na het gedoe van de afgelopen paar jaar waarin heisa rond personen 
domineerde, moest er geen ruis rond de bewindspersonen komen. Daarom oogt het 
aantredende zestal als degelijk. En er is echt veel geprobeerd om mensen met andere roots te 
krijgen, zegt een betrokkene. ‘Maar daar werken we verder aan voor de toekomst.’ Bron: AD, 
10 januari 2022. 

De besmettingscijfers in Rusland blijven dalen 

De besmettingscijfers in veel landen gaan als een raket omhoog, maar die in Rusland blijven 
dalen. Ook vandaag meldt de Russische gezondheidsdienst minder nieuwe coronagevallen 
dan een dag eerder: 15.830 tegenover 16.246 op zondag. Ook het aantal overlijdens ten 
gevolge van Covid-19 daalt opnieuw. Vandaag zijn het er 741. Gisteren werden er 763 
sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 10 januari 2022. 

De basisscholen en middelbare scholen zijn weer open met de nodige 
maatregelen  

De basisscholen en middelbare scholen zijn vanaf vandaag weer open, maar niet zonder 
de nodige maatregelen. Voor zowel leerlingen als schoolpersoneel gelden een aantal 
basisregels. Zo moeten kinderen vanaf groep 6 - net als de leraren - op de gangen een 



119 
 

mondkapje dragen. De leerlingen moeten twee keer per week een zelftest doen en blijven bij 
klachten thuis. Vergaderen gebeurt voorlopig alleen online. 

Bij een of twee coronagevallen in de klas hoeven medewerkers en kinderen die in nauw 
contact zijn geweest met de besmette persoon niet in quarantaine. Of het om een besmette 
leerling of schoolmedewerkers gaat, maakt niet uit. Bij drie of meer gevallen binnen zeven 
dagen is er sprake van een uitbraak en krijgt de hele klas het advies in isolatie te gaan, 
ongeacht of iemand als immuun wordt gezien of niet. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Filipijnse ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 
een recordaantal van 33.169 positieve coronatesten te hebben 

Het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag een recordaantal van 33.169 
positieve coronatesten te hebben afgenomen. Het stijgende aantal dagelijkse besmettingen zet 
de zorg in het land zwaar onder druk, zegt viceminister van Gezondheid Maria Rosiario 
Vergeire. Zij roept mensen die coronaklachten vertonen op zichzelf direct te isoleren en te 
laten testen. Sinds het begin van de pandemie zijn op de Filipijnen bijna drie miljoen personen 
besmet geraakt en 52.293 aan de gevolgen overleden. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Het Verenigd Koninkrijk is nog niet in een positie om te leven met Covid-
19 

Het Verenigd Koninkrijk is nog niet in een positie om 'te leven met Covid-19', zegt de Britse 
kabinetsminister Michael Gove. Daarvoor staat de zorg nog te veel onder druk. ‘We gaan naar 
een situatie toe, waarin het mogelijk wordt om te zeggen dat we kunnen leven met Covid en 
de druk op de gezondheidszorg en openbare diensten afneemt’, zegt Gove. ‘Maar, het 
is absoluut noodzakelijk om te erkennen dat we dat nog niet zijn’. er komen een aantal 
moeilijke weken aan.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

 

Wilma Maree in haar winkel in Driebergen. De paspoppen dienen als protestbord. © William 
Hoogteyling  



120 
 

Deze Utrechtse ondernemers openen hun zaak tòch: ‘Ik vind het 
doodeng, maar ben het ook zat’ 

De ongehoorzaamheid onder Utrechtse ondernemers neemt toe nu de lockdown langer duurt. 
Het water staat ze aan de lippen en ze zien geen andere optie dan tegen de regel open gaan, 
zeggen ze. 

‘Den Haag schaam je’, ‘Den Haag laat mij in de steek. Nul euro compensatie, geen maatwerk. 
Mijn verlies is 25.000 euro. Bedankt’, ‘Den Haag laat ons in de kou staan’. Deze leuzen prijken 
op de witte hemden die de poppen van Wilma Maree (60) in de etalage van haar winkel The 
Kidzzwalk in Driebergen heeft staan. Zij heeft besloten haar winkel, ondanks de 
coronamaatregelen, tóch te openen. Bron: AD, 10 januari 2022.  

‘Vaccinatie-korting’ bij McDonalds in Bergen op Zoom, niet iedereen lijkt 
grap te snappen 

Geen hamburger voor een prikkie, maar een hamburger ná een prikkie. Onder dat motto is 
de McDonalds in Bergen op Zoom een opmerkelijke actie begonnen. Wie zich net heeft laten 
vaccineren zou vijftig procent korting krijgen op een burger. De reacties op de stunt laten zich 
raden, al lijkt niet iedereen de knipoog van de actie te begrijpen.   

Er wordt niet écht gecheckt of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus. De korting krijg 
je bij het inleveren van een bepaalde flyer. Die is gemaakt omdat er onlangs een 
vaccinatielocatie opende op een steenworp afstand van de McDonalds in Bergen op Zoom. 
Bron: BN De Stem, 10 januari 2022.   

Man met vervalste PCR-test is veroordeeld tot een taakstraf van zestig 
uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand  

Een 54-jarige man vorig jaar februari met zijn zoon en diens vriend naar Turkije - waar de 
scholen weer opengingen na een versoepeling - wilde vliegen en een vervalste PCR-test aan de 
marechaussee liet zien, is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke 
celstraf van een maand.  

De man verklaarde dat hij geen tijd meer had voor een PCR-test. Hij vreesde voor problemen 
met een leerplichtambtenaar in Turkije als zij niet naar school zouden gaan. Via internet vond 
hij een formulier en vervalste drie PCR-certificaten om mee te kunnen vliegen. Na controle 
werden ze voor hun vlucht geweigerd.   

Door geen officiële PCR-test te doen en een valse uitslag te tonen, heeft de man volgens de 
rechter de regels opzettelijk willen omzeilen. ‘Hij heeft daarmee zijn eigen belang om te willen 
vliegen gesteld boven het belang van de volksgezondheid. Dat is asociaal en in deze tijden van 
pandemie potentieel levensbedreigend.’ Bron: AD, 10 januari 2022.  

Zwitserse farmaceut Novartis gaat na veelbelovende testresultaten door 
met ontwikkeling van medicijn tegen Covid-19  

De Zwitserse farmaceut Novartis gaat na veelbelovende testresultaten door met de 
ontwikkeling van een potentieel medicijn tegen Covid-19 . Laboratoriumonderzoek toont 
volgens het bedrijf aan dat ensovibep, zoals het middel heet, ook werkt tegen de Omikron-
variant van het coronavirus.  

Covidpatiënten die de behandeling volgden, hadden een 78 procent lager 
risico op spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of overlijden, aldus Novartis. Ook zorgde het 
middel in acht dagen voor een vermindering van de hoeveelheid virus in het lichaam. Aan het 
onderzoek namen 407 mensen deel.  
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Novartis zal de gegevens deze maand met regelgevers delen en een grotere proef starten om 
de resultaten zo snel mogelijk te bevestigen. Als het middel wordt goedgekeurd, zal de 
behandeling van de eerste zijn die het spike-eiwit van het coronavirus op meerdere manieren 
aanvalt. 

Daardoor werkt het mogelijk beter tegen huidige en toekomstige varianten. Sommige van de 
huidige middelen blijken minder effectief tegen de Omikron-variant. In tegenstelling tot de 
Covid-pillen van Pfizer en Merck wordt het geneesmiddel van Novartis toegediend via een 
infuus, waardoor een doktersbezoek noodzakelijk is. Bron: AD, 10 januari 2022.  

Veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben liepen het 
virus eerder ook al eens op 

Vrij veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben, liepen het virus eerder ook al 
eens op. Zo'n acht procent van alle mensen die vorige week positief testten, is opnieuw besmet 
geraakt. Een paar weken geleden ging het bij drie procent van alle positieve tests om een 
herinfectie. 

Volgens het OMT valt de stijging van het aantal herinfecties samen met de opkomst van de 
Omikron-variant. Over de oorzaak zegt het OMT niets. Het is dus niet duidelijk of de 
antistoffen die mensen hebben ontwikkeld bij de eerdere besmetting minder werken, of dat de 
Omikron-variant erin slaagt die antistoffen te omzeilen. Bron: AD, 10 januari 2022.   

De monsterklus voor minister Ernst Kuipers: botsing tussen de dokter en 
politiek leider 

Ernst Kuipers (D66) is vanaf maandag de politieke baas van een door corona uitgewoond 
zorgsysteem. En dan moet het echte werk nog beginnen. Over de erfenis van voorganger Hugo 
De Jonge en de monsterklus van Kuipers.  

Hij heeft er zin in. Als baas van Erasmus MC en als coronaboegbeeld maakte Ernst Kuipers 
er nooit een geheim van dat het ministerie van Volksgezondheid best wat bewindspersonen 
met praktijkervaring kan gebruiken. Iemand zoals hijzelf. Een ‘witte jas’ die de weg weet in 
het zorgdoolhof. ‘We moeten ons echt gaan inzetten om de kwaliteit en toegankelijkheid van 
de zorg te behouden,’ zei Kuipers afgelopen week monter na zijn bezoek aan formateur Mark 
Rutte.  

Het wordt een monsterklus. Privé, omdat Kuipers meer nog dan als beddenbaas de kop van 
Jut zal worden – de politiepost voor de deur van Hugo De Jonge is een beroerd voorteken. Ook 
politiek-inhoudelijk is de erfenis van De Jonge weinig florissant.  

Twee jaar lang kwam de bewindsman amper aan grote wijzigingen toe, al preekte De Jonge 
jaarlijks minder marktwerking en meer centrale aansturing. En nu is er dringend actie nodig. 

Door de coronacrisis is de complete zorgketen – van huisarts tot verpleeghuis en ic – 
uitgewoond. Voor de lange termijn staan er besparingen en strengere selecties op de rol. Dure 
ingrepen worden niet meer standaard vergoed en lastige operaties moeten op minder plekken 
worden uitgevoerd, is de filosofie. 

Bovenaan het overdrachtsdossier staat echter nog steeds de corona-aanpak. De eerste 
werkweek is meteen een sprong in het diepe voor Kuipers, met donderdag Catshuisoverleg en 
vrijdag een besluit en een persconferentie over de verlenging of versoepeling van de lockdown. 
Dit wordt een coronaweek oude stijl, maar daarna komt de aanpak in een nieuwe fase. 
Ambtenaren en Kamerleden broeden al weken op een andere werkwijze rond advisering, 
besluitvorming en het debat.  
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Moet het OMT-advies niet al meteen openbaar worden na het expertoverleg? En moet er niet 
een alternatief worden gevonden voor het duet van premier en coronaminister bij de 
persconferentie?  

En is het wel nodig dat de coronaminister geregeld een hele vergaderdag in de Tweede (of 
Eerste) Kamer doorbrengt? Zelfs de informele Catshuis-sessies moeten verdwijnen, vinden 
adviseurs. Als het land moet leren leven met corona, is de gedachte, dan moeten de beslissers 
op het Binnenhof dat ook. Besluitvorming in panieksfeer is dan passé.  

De Jonge beklaagde zich al over deze werkwijze, maar het is aan zijn opvolger Kuipers om 
werkelijk een nieuwe weg in te slaan. 

Ook inhoudelijk moet de D66’er aan de bak met het coronavirus: de netelige 2G-discussie zal 
naar verwachting eind januari ontvlammen in het parlement. Voorganger De Jonge deed wat 
voorwerk en probeerde de geesten rijp te maken voor het beleid waarbij alleen nog 
gevaccineerden en genezen personen welkom zijn in, bijvoorbeeld, winkels en horeca. 

Een gespreid politiek bedje is dat niet: met de Omikron-variant, die aan vaccinaties lijkt te 
ontglippen, neemt argwaan over de werking van het coronatoegangsbewijs toe. Een politieke 
meerderheid is niet gegarandeerd, met vooralsnog vooral VVD en D66 voor en een twijfelend 
CDA – samen 72 van de 150 zetels. ‘Ik vraag me serieus af waar de Kamermeerderheid 
vandaan moet komen,’ zegt Kamerlid Fleur Agema van de PVV. ‘Wij waren altijd al tegen, ik 
hoop dat van uitstel nu ook afstel komt.’  

Kuipers hoeft ook niet lang te zoeken naar de spreekwoordelijke lijken in de kast bij VWS. Via 
wob-verzoeken, mediapublicaties en onafhankelijke evaluaties zullen veel blunders en 
inschattingsfouten al snel aan bod komen. In februari komt de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) met een eerste rapport over de corona-aanpak. Dat gaat over het tijdperk 
Bruno Bruins en Hugo de Jonge, maar het complete ministerie – inclusief Kuipers als politiek 
verantwoordelijke – zal zich voorbereiden op een uiterst kritisch stuk en een flinke nasleep. 
De parlementaire enquête over de corona-aanpak volgt later.  

Intussen moet de minister proberen de blik op de toekomst te houden. Niemand wil nog een 
winter zoals deze of vorige jaren. De ic-capaciteit moet flexibel en structureel omhoog en 
covidzorg moet liefst worden geclusterd in een aantal hospitalen in Nederland.  

Daar loopt minister Kuipers echter al snel tegen het probleem aan waar ziekenhuisbaas 
Kuipers in december nog voor waarschuwde: ‘Als je nu vraagt aan ziekenhuizen om 
coronazorg te centraliseren, is het niet te doen,’ zei hij in een briefing in de Tweede Kamer. 
‘Bij het Erasmus MC zou ik ook zeggen: ik wil best even oefenen, maar niet nu.’ De brandweer 
kan geen oefeningen doen als de vlammen nog uit het dak slaan, was de boodschap.  

In Kuipers’ hoofd zal het vaker botsen tussen de dokter die hij was en de politiek leider die hij 
is, denkt D66-senator en ic-hoofd Peter van der Voort (UMCG). ‘Dat hoort bij het vak: alle 
argumenten wegen en het algemeen belang vooropstellen. Dat zal Ernst ook doen.’ Een 
coalitiebron hoopt vooral dat Kuipers sneller problemen van de zorgwerkvloer oplost: ‘Bij De 
Jonge moesten we soms lang aandringen als we signalen kregen uit ziekenhuizen, van 
verpleeghuizen of huisartsen.’ 

Voor het draagvlak onder zorgpersoneel kan het helpen dat het kabinet-Rutte IV voor het eerst 
sinds Els Borst weer een arts aan het roer heeft, denkt Van der Voort. ‘Ik merk dat veel dokters 
om me heen het fijn vinden dat iemand met aantoonbaar inhoudelijke kennis het ministerie 
gaat leiden. Er heerst echt een positieve grondhouding.’  

Tegelijkertijd kunnen van Kuipers geen wonderen verwacht worden. Ook hij kan geen blik 
verpleegkundigen opentrekken of eigenhandig nieuwe virusvarianten buiten de deur houden. 
Bovendien moet hij nog aantonen dat hij over hetzelfde uithoudingsvermogen beschikt als zijn 
voorganger. De kritiek op De Jonge was misschien groot, zijn doorzettingsvermogen dwong 
respect af.  
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Als er na Omikron een nieuwe coronamutant opduikt en Nederland weer te laat begint met 
vaccineren, zal het krediet van Kuipers’ doktersjas snel vervliegen. Partijgenoot Van der Voort 
merkt daarom ook ‘een afwachtende houding’ onder collega’s. ‘Mensen vragen zich af: wat kan 
hij daadwerkelijk voor elkaar krijgen in deze taaie tijd?’ Bron: Het Parool, 10 januari 2022. 

Sharon Alroy-Preis adviseert dat iedereen die thuis een 
coronasneltest doet zowel uitstrijkje van neus als keel afneemt 

Het hoofd van de Israëlische gezondheidsdienst, Sharon Alroy-Preis, adviseert dat iedereen 
die thuis een coronasneltest doet zowel een uitstrijkje van de neus als de keel afneemt. Door 
die methode zouden Omikron-besmettingen sneller zijn waar te nemen. ‘Het is niet wat de 
fabrikant instrueert, maar wij adviseren dit’, zegt hij. 

De Israëlische aanbeveling staat lijnrecht tegenover die van de Amerikaanse 
geneesmiddelenautoriteit FDA, die vindt dat de instructies van de fabrikant moeten worden 
opgevolgd. De FDA waarschuwt dat het verkeerd afnemen van een uitstrijkje van de keel 
tot veiligheidsrisico's kan leiden. 

Een sneltest is minder gevoelig dan een PCR-test en de kans dat een sneltest bij Omikron 
een vals negatief resultaat krijgt, is groter dan bij andere varianten. Dat komt doordat 
Omikron door de vele mutaties eerst de keel bereikt en pas later de neus. Deskundigen denken 
dat een keeluitstrijkje bij een zelftest daarom verstandig is. Bron: AD, 10 januari 2022. 

De Britse overheid probeert met campagne zwangere vrouwen over te 
halen zich te laten vaccineren 

De Britse overheid probeert met een campagne op de radio en via sociale media zwangere 
vrouwen over te halen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De campagne moet, 
middels persoonlijke verhalen van ingeënte vrouwen die in verwachting zijn, de boodschap 
uitdragen dat coronavaccins veilig zijn en ook niet schadelijk voor de vruchtbaarheid. 

Van de zwangere vrouwen die vorig jaar tussen mei en oktober met coronaklachten in het 
ziekenhuis terechtkwamen, was volgens de overheid 96 procent ongevaccineerd. Van vrouwen 
die in augustus bevielen was ongeveer 22 procent gevaccineerd. De boodschap is 
dat ongeboren kinderen ook beter zijn beschermd als hun moeder is gevaccineerd. Bron: AD, 
10 januari 2022.  

Heropening hoger onderwijs hoog op agenda nieuwe minister van 
onderwijs 

De nieuwe minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf (D66) zal de heropening van het hoger 
onderwijs 'nog eens heel stevig inbrengen' de komende dagen. Na de eerste ministerraad van 
kabinet-Rutte IV zegt hij dat dit punt 'hoog op het prioriteitenlijstje' staat. De minister vindt 
het belangrijk 'dat we de gezondheid en toekomst van onze kinderen bovenaan zetten'.  

Momenteel is het hoger onderwijs nog gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan 
en volgen studenten hun colleges online. Vrijdag besluit het kabinet hoe het hoger onderwijs 
er de komende tijd gaat uitzien.  Bron: AD, 10 januari 2022. 

Nieuwe locaties waar je zonder afspraak een boosterprik kunt halen 

Locaties waar je zonder afspraak een boosterprik kunt halen: Helmond (vanaf 
dinsdag), Appingedam (vanaf dinsdag), Scheemda (vanaf woensdag) en Purmerend (vanaf 
woensdag). 

Sinds maandag konden mensen in de Zeeuwse plaatsen Goes, Middelburg, Vlissingen en 
Zierikzee en in Duiven (Gelderland) al ongepland een oppepprik halen.   
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In Maastricht, Venray, Drachten en Leeuwarden worden sinds afgelopen week al 
boosterprikken gezet zonder afspraak. 

GGD'en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor 
hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte 
over voor het aanbieden van zogenoemde 'vrije inloop'. Bron: AD, 10 januari 2022.  

De nieuwe minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil meer 
aandacht voor belangen van ondernemers 

De nieuwe minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil meer aandacht voor de 
belangen van ondernemers bij de aanpak van de coronacrisis. Met name de horeca, kappers 
en winkeliers hebben erg veel last van de huidige lockdown. ‘We moeten oppassen dat we die 
mensen een kans blijven geven en een goede maat vinden in de maatregelen die we treffen.’ 

Wat Adriaansens betreft wordt verder gekeken dan alleen naar de zorg. ‘Dat is heel 
belangrijk maar we moeten wel zorgen dat Nederland blijft draaien.’ Zij is blij dat ook haar 
collega Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dat al heeft aangegeven. ‘Ik voel ruimte in het kabinet 
om breder te kijken naar deze vraagstukken, maar we moeten wel kijken wat verantwoord is.’ 
Bron: AD, 10 januari 2022.  

De animo voor een boosterprik zonder afspraak was in Maastricht zo 
groot dat de GGD de prikcapaciteit moest verhogen  

De animo voor een boosterprik zonder afspraak was dit weekend bij de vaccinatielocatie 
in Maastricht zo groot dat de GGD de prikcapaciteit moest verhogen om de toestroom aan te 
kunnen. Zaterdag werden 1650 boostervaccinaties uitgedeeld en op zondag 1200 in 
totaal. Vandaag ging het om 770 boosterprikken zonder afspraak.  

De GGD schaalt de testcapaciteit elke dag op  

De GGD schaalt de testcapaciteit elke dag op gezien de toegenomen vraag door de Omikron-
variant van het coronavirus, die om zich heen grijpt. Doordat er minder vraag is naar 
vaccinatie, nu met name de meeste senioren hun booster al hebben gehad, lukt dat de 
gezondheidsdienst allemaal nog wel. Er gaan medewerkers van het prikfront naar het 
testfront, waar dat mogelijk is. ‘We bewegen mee’, aldus een woordvoerder. 

De GGD wil eind januari echter 200.000 tests per dag kunnen afnemen en puzzelt nu nog hoe 
dat moet worden ingevuld. Rond die tijd wordt een piek in het aantal besmettingen met 
Omikron verwacht en zijn er mogelijk extra mensen nodig om tests af te nemen. Bron: AD, 10 
januari 2022. 

In Chili is de overheid inmiddels begonnen met een vierde 
vaccinatieronde 

In Chili is de overheid inmiddels begonnen met een vierde vaccinatieronde. Volgens de 
Chileense president Sebastián Piñera blijft het aantal besmettingen (momenteel gemiddeld 
zo'n 4.000 per dag) oplopen.  

Het Zuid-Amerikaanse land haalt de vierde ronde - die gepland was in februari - daarom naar 
voren, maar ook omdat het aantal gevallen in de buurlanden Argentinië, Bolivia en Peru sterk 
blijft stijgen. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Ondanks lockdown zijn er afgelopen week 129.000 afspraken gemaakt bij 
Testen voor Toegang 

Ondanks de lockdown zijn er afgelopen week 129.000 afspraken gemaakt bij Testen voor 
Toegang. Dat testsysteem is opgezet zodat mensen zich kunnen laten testen op een 



125 
 

coronabesmetting voordat ze naar horeca, sportwedstrijden of andere evenementen gaan. De 
horeca is echter al wekenlang dicht, sportwedstrijden worden zonder publiek afgewerkt en 
grote evenementen zijn verboden.  

‘De meeste mensen die nu een afspraak maken, vinken de categorie 'overig' aan’, zegt een 
woordvoerder van Testen voor Toegang. De organisatie weet daardoor niet waar mensen zich 
nu nog voor laten testen. ‘In sommige gevallen, zoals binnensporten voor topsporters kan 
overigens om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd.’ Bron: AD, 10 januari 2022.  

Staatssecretaris van Volksgezondheid had liever gezien dat sportclubs 
open hadden kunnen blijven 

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten Van Ooijen had liever gezien dat sportclubs 
open hadden kunnen blijven, maar heeft er ook begrip voor dat het coronavirus dat soms 
onmogelijk maakt. Dat zei Van Ooijen, verantwoordelijk voor Jeugd en Preventie, na zijn 
beëdiging vandaag. 

‘We weten dat als je gezonder leeft en fitter bent eigenlijk de hele samenleving, maar jij ook 
zelf ervan profiteert’, aldus de staatssecretaris. ‘We hebben allemaal te maken met 
coronamaatregelen en soms treffen die je inderdaad midden in het hart, en denk je: ah, shit.’ 
Hoewel hij dit soort maatregelen liever niet zou zien, kunnen ze volgens Van Ooijen soms 
noodzakelijk zijn. ’Soms moet het echt even. En dat geldt ook voor het sporten.’ Bron: AD, 10 
januari 2022. 

Paus Franciscus zegt dat je laten vaccineren een morele verplichting is 

Paus Franciscus stelde vandaag dat je laten vaccineren tegen het coronavirus een 'morele 
verplichting' is, waarna hij zich uitsprak over mensen die overtuigd zijn geraakt door 
'ongegronde informatie'. Hij noemde vaccineren een van de meest effectieve manier om levens 
te redden tijdens de pandemie. 

Dit is de eerste keer dat de 85-jarige paus zich zelf over vaccineren uitspreekt. Zijn adviseurs 
noemden het al een 'morele verantwoordelijkheid', maar zulke felle woorden heeft de paus nog 
niet in zijn mond gehad. Hij noemde vaccineren 'een daad van liefde', en het weigeren van een 
vaccin zou 'suïcidaal' zijn, aldus de kerkelijk leider. Bron: AD, 10 januari 2022. 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers wil met bredere blik naar 
coronabestrijding kijken 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers wil met een bredere blik naar de coronabestrijding 
kijken. De focus van het vorige kabinet op vooral de zorg is in zijn ogen niet houdbaar. 

‘We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet 
meer weg gaat’, zei Kuipers nadat zijn voorganger Hugo De Jonge maandag het stokje had 
overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid. 

Nu wordt er ‘heel sterk naar één specifiek model gekeken van het RIVM, over verwachte 
aantallen besmettingen en ziektegevallen’, aldus Kuipers. ‘De vraag zal wezen, kan je er ook 
andere modellen naast zetten, een breder palet berekenen, en zo iets meer zekerheid krijgen.’ 

Daarbij denkt hij niet alleen aan modellen over de zorgbezetting, maar ook over economische 
impact. ‘Dat soort facetten moeten we meenemen.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen loopt razendsnel op 

Het aantal coronagevallen loopt razendsnel op. Tussen zondagochtend en maandagochtend 
zijn 27.993 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit. 
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Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 191.062 meldingen van positieve tests. Dat komt 
neer op gemiddeld 27.295 bevestigde besmettingen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde 
ooit. Het gemiddelde stijgt voor de dertiende dag op rij. 

Het aantal sterfgevallen daalt nog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht 
mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is voor een maandag het 
laagste aantal sinds 25 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze 
in de afgelopen dag zijn gestorven, dat kan soms een tijdje duren. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Pfizer heeft EMA gevraagd om  coronapillen toe te laten tot Europese 
markt 

Farmaceut Pfizer heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gevraagd om 
de coronapillen die het bedrijf ontwikkeld heeft toe te laten tot de Europese markt. De 
medicijnwaakhond zegt een oordeel over de pillen binnen een aantal weken klaar te kunnen 
hebben, mits de gegevens die Pfizer heeft aangeleverd bruikbaar genoeg zijn. 

Het middel heet Paxlovid en is bedoeld voor mensen van 12 jaar en ouder die na een 
coronabesmetting mogelijk ernstig ziek kunnen worden. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Europese Unie heft inreisverbod voor zeven landen in het zuiden van 
Afrika op 

De Europese Unie heft inreisverbod voor zeven landen in het zuiden van Afrika op. Dat moest 
de opmars van de besmettelijke Omikron-variant vertragen, maar is inmiddels achterhaald. 
Nederlanders kunnen daardoor weer gemakkelijker van en naar onder andere Zuid-Afrika 
reizen. 

De EU-landen zetten de 'noodstop' nu weer buiten werking, meldt voorzitter Frankrijk. De 
Omikron-variant is in alle hoeken van Europa doorgedrongen en heeft de overhand. De 
reisregels die de EU hanteert voor wie aankomt uit het buitenland gelden wel ook voor deze 
landen. Voor vertrek moeten reizigers een coronatest ondergaan. Bron: AD, 10 januari 2022. 

GGD Limburg-Noord kampte maandag met grote computerstoring 

GGD Limburg-Noord kampte maandag met een grote computerstoring, maar die is inmiddels 
opgelost. Dat meldt een woordvoerster van de gezondheidsdienst. Volgens koepelorganisatie 
GGD GHOR Nederland ging het om een lokaal probleem. 

De registratie van coronatests en vaccinaties tegen het virus moest door de 
computerproblemen tijdelijk handmatig worden gedaan. Dat heeft volgens de GGD niet tot 
veel extra wachttijd gezorgd voor mensen die kwamen voor een test of prik. Momenteel zijn 
GGD-medewerkers bezig met het verwerken van de gegevens, aldus de woordvoerster. 

Volgens haar moesten de computersystemen worden uitgeschakeld vanwege de vondst van 
een 'verdacht bestand'. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
toegenomen 

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen toegenomen, mogelijk een gevolg van het stijgende aantal besmettingen, aldus 
het RIVM. Momenteel liggen er 1526 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zo staat in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een 
stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag. 

Op de verpleegafdelingen worden nu in totaal 1130 patiënten met Covid-19 verzorgd, 57 meer 
dan een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen 396 ernstig zieke mensen met Covid-19, 
een daling van één ten opzichte van gisteren. Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Moderna verwacht in 2022 een recordbedrag van 18,5 miljard 
dollar (16,3 miljard euro) te verdienen aan verkoop van coronavaccins 

Vaccinatieproducent Moderna heeft gedeeld naar verwachting in 2022 een recordbedrag 
van 18,5 miljard dollar (16,3 miljard euro) te verdienen aan contracten die ze hebben staan 
over de verkoop van coronavaccinaties. Daarbij zouden ze nog zo'n 3,5 miljard dollar kunnen 
verdienen aan extra verkoop als boostervaccinaties voor nieuwe varianten. Bron: AD, 10 
januari 2022. 

De VN-rapporteur voor marteling blijft achter zijn kritiek op Nederlands 
politiegeweld tijdens coronademonstraties staan  

De VN-rapporteur voor marteling Nils Melzer blijft achter zijn kritiek op Nederlands 
politiegeweld tijdens coronademonstraties staan. Dat laat hij weten in een interview in de 
Volkskrant. Vorige week deelde Melzer een video op Twitter waarin politieagenten tekeer 
gingen op een demonstrant. De VN-rapporteur schreef dat hij dergelijk bruut 
politiegeweld niet meer had gezien sinds de dood van George Floyd, een zwarte man die om 
het leven kwam doordat een politieagent hem 8 minuten in een nekklem hield.  

Het kwam Melzer op veel kritiek te staan. De Nederlandse politiebonden dienen een officiële 
klacht in bij de Verenigde Naties. Melzer leek zich er niet van bewust dat het bewuste filmpje 
van maart 2020 dateerde, en de agenten in kwestie al door het OM vervolgd werden. Ook was 
het beeldmateriaal afkomstig van dubieuze bronnen. Daarover zegt Melzer in de Volkskrant: 
‘Niemand betwist de echtheid van deze beelden, daarom is het eigenlijk niet relevant wie ze 
op internet heeft gezet.’  

Over of de vergelijking met de dood van George Floyd niet te ver gaat, zegt Melzer: ‘De beelden 
zijn overduidelijk. De houding van de politie komt op mij hetzelfde over: ik zie een weerloze, 
ongewapende arrestant tegen wie agenten zinloos, excessief geweld gebruiken. Met een hond 
en knuppels, in Den Haag, of met een gevaarlijke wurggreep, in Minneapolis.’  

Veel kritiek was er ook op het feit dat Melzer zijn klacht via Twitter uitte, en niet via officiële 
kanalen. Melzer kan zich gedeeltelijk in die kritiek vinden. ‘Achteraf gezien waren mijn tweets 
opruiend, ja. Ze hebben meer losgemaakt dan de bedoeling was. Dat vind ik eerlijk gezegd 
ongemakkelijk. Ongemakkelijk voor mijzelf, voor de autoriteiten, voor sommige mensen in 
Nederland en voor de politie. Maar als ik het beestje nooit bij de naam noem, gebeurt er niets. 
Dus ik heb geen spijt, al met al. Bron: AD, 10 januari 2022. 

De Zweedse premier Magdalena Andersson zegt dat haar land meer 
coronamaatregelen in zal voeren 

De Zweedse premier Magdalena Andersson zegt dat haar land meer coronamaatregelen in zal 
voeren om het toenemende aantal coronabesmettingen te beperken en zo de druk op de zorg 
te verlichten. ’De situatie is er zonder twijfel slechter op geworden’, zegt Andersson. 
‘De besmettingsgraad in Zweden is historisch hoog.’ 

Op dit moment ligger en ruim 1000 personen met coronaklachten in de Zweedse 
ziekenhuizen. 100 van hen liggen op een ic-afdeling. De aantallen zijn nog altijd lager dan bij 
eerdere virusgolven, maar de zorg wordt ook belast met griepgevallen en personeelstekorten.  

Onder de nieuwe maatregelen moeten de Zweden voor zover mogelijk vanuit huis werken, 
wordt het aantal aanwezigen bij evenementen beperkt, sluiten restaurants hun deuren om 
23.00 uur en zijn gasten verplicht te gaan zitten. 

Ook wordt aan volwassen Zweden gevraagd het aantal contacten binnenshuis zoveel 
mogelijk te beperken. De maatregelen worden over twee weken geëvalueerd, maar de 
verwachting is dat ze zeker een maand van kracht blijven. Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Kappersbond ANKO is blij dat de nieuwe bewindslieden vandaag niet met 
versgeknipte en -geföhnde kapsels op het bordes stonden 

Kappersbond ANKO is blij dat de nieuwe bewindslieden vandaag niet met versgeknipte en -
geföhnde kapsels op het bordes stonden. De bond had een van hun leden, een saloneigenares 
uit Almere, gevraagd met deskundige blik naar de hoofden te kijken. Waren 
het inderdaad 'coronacoupes' of hadden sommige bewindslieden toch stiekem een kapper 
bezocht, ondanks de lockdown? 

‘Het viel me erg mee. We konden goed zien dat de kapsels niet professioneel waren geföhnd’, 
zegt kapster Angela. ‘Hier en daar waren ook uitgroeiinkjes te zien.’ De kappersbranche had 
de nieuwe ploeg van bewindslieden al eerder laten weten dat het 'een heel slecht signaal' zou 
zijn als zij geknipt op de foto zouden gaan. ANKO zegt daarom blij te zijn met deze 
'steunbetuiging' aan de kappers. 

‘Het laat zien dat momenteel niemand recht heeft op een goed geknipt kapsel, en ook 
ministers niet.’  Volgens de Almeerse kapster moet wel worden bedacht dat de kappers in deze 
lockdown nu 'pas' 3,5 week dicht zijn. ‘Als we al twee maanden in een lockdown hadden 
gezeten, hadden ze er wel anders bij gestaan. Nu zag het er nog redelijk geknipt uit’, zegt 
Angela. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Sportschool Cardio Fitness Beverwijk heeft nog geen toestemming van  
gemeente maar opende vandaag toch deuren voor zorgmedewerkers 

Sportschool Cardio Fitness Beverwijk heeft nog geen toestemming van de gemeente, 
maar opende vandaag - tussen 09.00 en 12.00 uur - toch de deuren voor zorgmedewerkers. 
De sportschool kwam op het idee na berichten over het Erasmus MC in Rotterdam waar 
de fitnessruimte tijdens de lockdown open is voor zorgpersoneel. 

Vanochtend stuurde eigenaresse Debbie Keskin een brief naar de gemeente. ’We gaan ervan 
uit dat dit initiatief positief wordt ontvangen.’ Keskin benadrukt dat de sportschool nog dicht 
is voor leden. ‘We willen iets nuttigs doen voor het zorgpersoneel.’ Controle heeft ze nog niet 
gehad. 

Zo'n 25 zorgmedewerkers werkten zich vanochtend in het zweet bij Cardio Fitness. Bij 
binnenkomst moeten mensen kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk in de zorg werken. De 
eigenaresse vindt het tot nu toe geslaagd. ‘Iedereen is hartstikke positief en dankbaar. Ze 
vinden het fijn dat ze even een uitlaatklep hebben.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

Twee keer geprikt met Pfizer, maar geboosterd met Moderna, hoe zit dat? 

De boostercampagne is in volle gang. Meer dan 170.000 boostervaccins heeft GGD Twente in 
totaal al gezet. Maar er zijn ook vragen over deze oppepprik. Hoe kan het dat ik twee keer 
gevaccineerd ben met Pfizer, maar als booster Moderna heb gekregen? En waarom krijg je bij 
die laatste een kleinere dosis van het vaccin? Een aantal veel gestelde vragen op een rij. Met 
antwoorden. 

Ik ben twee keer gevaccineerd met Pfizer, maar ik heb als booster Moderna gekregen. Hoe kan 
dat?  

Je kunt niet zelf kiezen welk vaccin je krijgt. Iedereen onder de 45 jaar krijgt het Pfizer-vaccin 
als booster. Deze afweging is gemaakt omdat jongeren, en dan met name mannen tussen de 
12 en 30 jaar, een licht verhoogd risico hebben op  een ontsteking van de hartspier 
(myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) na een prik met Moderna. Aldus het RIVM. Wel 
moet er bij gezegd worden dat deze bijwerkingen zeer zeldzaam zijn.  

Bij mensen van 45 jaar en ouder werkt het Moderna-vaccin volgens het RIVM juist iets beter. 
Om die twee redenen worden alle 45-plussers bij de GGD’en, waar mogelijk, geprikt met dit 
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type vaccin. Op niet-GGD-locaties, zoals bij huisartsenpraktijken, wordt iedereen van 18 jaar 
en ouder standaard gevaccineerd met Pfizer.  

Zijn er van beide merken dan niet evenveel vaccins beschikbaar? 

Nee, ook de verschillende voorraden van beide vaccins spelen een rol bij de verdeling. Van 
Moderna krijgt Nederland tussen 2022 en 2023 zo’n negen miljoen doses. Van Pfizer zijn 35 
miljoen doses besteld. 

Is het veilig als ik de boosterprik met een ander vaccin krijg? 

Zowel Pfizer als Moderna worden gebruikt als boosterprik. De Gezondheidsraad heeft 
aangegeven dat alle vaccins veilig gecombineerd kunnen worden. Ook als iemand bij de eerste 
ronde Janssen of AstraZeneca heeft gehad. 

Zijn de bijwerkingen bij Moderna erger dan bij Pfizer? 

In beide gevallen kunnen na een boosterprik bijwerkingen zoals spierpijn, hoofdpijn, moeheid 
en koorts optreden. Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb, zei tegen het 
Algemeen Dagblad dat het op dit moment nog lastig is vast te stellen of de booster van 
Moderna meer bijwerkingen geeft dan die van Pfizer. 

Krijg je bij Pfizer en Moderna dezelfde dosis van het vaccin? 

Nee. Iedereen die met Moderna wordt geprikt krijgt bij de boosterprik een halve dosis. Tijdens 
onderzoeken bleek dat de kleinere dosis voor een voldoende afweerreactie zorgt. De European 
Medicines Agency (EMA) heeft een halve dosis van het Moderna-vaccin vervolgens 
goedgekeurd als boosterprik. 

Bij Pfizer wordt bij de booster dezelfde dosis toegediend als bij de eerdere prikken. Dit is ook 
door de EMA goedgekeurd. Het is nog niet onderzocht of een kleinere dosis van Pfizer ook 
voldoende is. 

Wanneer heeft iedereen in Twente zijn of haar boosterprik gekregen? 

Vanaf deze week kan iedereen van 18 jaar en ouder een afspraak inplannen. Tot nu toe zijn 
er bij de vaccinatielocaties in Enschede, Nijverdal en Almelo ruim 170.000 boosterprikken 
gezet. Wekelijks worden er zo’n 67.000 vaccins toegediend. GGD Twente zegt, zoals eerder ook 
al bericht, voor op schema te lopen. De regionale gezondheidsdienst verwacht binnen 
anderhalve week iedereen van 18 jaar of ouder, die dat wil, een boosterprik te kunnen geven. 
Bron: Tubantia, 10 januari 2022. 

Spanje beschouwt corona voortaan als griep 

Corona beschouwen als een gewone griep, een endemische ziekte die regelmatig terugkeert. 
De Spaanse overheid is ver gevorderd met de plannen om de monitoring en aanpak van Covid-
19 drastisch te gaan veranderen, het liefst zodra de huidige zesde golf aan besmettingen in 
Spanje voorbij is. 

Premier Pedro Sánchez bevestigde in een radio-interview het nieuws uit de krant El País dat 
de regering bijna klaar is met het ontwikkelen van een systeem om corona ‘niet meer als een 
pandemie maar als een endemische ziekte’ te beschouwen. ‘Daarvoor zijn nieuwe 
instrumenten nodig, en dat debat zullen we ook op Europees niveau moeten voeren.’ 

Dat nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op hoe jaarlijks de griep in het land wordt gemonitord. 
Zo zullen niet álle besmettingen met corona worden gerapporteerd en gevolgd, zoals tot nu toe 
het geval is. Dat is volgens Sánchez met de explosie van de Omikron-variant nu al vrijwel 
onmogelijk. In plaats daarvan zal een netwerk van geselecteerde huisartsenposten, in 
samenwerking met enkele ziekenhuizen, de algemene ontwikkeling van de ziekte peilen. 



130 
 

Dit debat zullen we ook op Europees niveau moeten voeren, aldus Pedro Sánchez, premier 
Spanje. 

De huidige coronagolf, die ook in Spanje alle records qua besmettingen breekt maar relatief 
gezien tot aanzienlijk minder ziekenhuisopnames leidt, wordt in het land met opvallend weinig 
restricties bestreden. Kende Spanje in het voorjaar van 2020 nog een van de strengste 
lockdowns van Europa, deze winter is er landelijk slechts een mondkapjesplicht, zowel binnen 
als buiten. Wel zijn er iets meer beperkende maatregelen afhankelijk van elke regio, zoals een 
QR-code voor de horeca, een maximaal aantal gasten en sluiting van het nachtleven, maar 
overal zijn bijvoorbeeld de winkels en de horeca geopend. Ook is de quarantaine van positief 
geteste mensen versoepeld. 

Volgens Sánchez is dat logisch, omdat bij de eerste coronagolf het sterftecijfer nog dertien 
procent bedroeg, terwijl het nu slechts één procent bedraagt. In de afgelopen twee weken 
registreerde Spanje een record van 1,29 miljoen besmettingen. In de laatste zeven dagen 
overleden 331 mensen aan corona; bij de golf in de winter van vorig jaar waren er soms 
dagelijks bijna 600 doden te betreuren. In totaal heeft de epidemie in het land aan bijna 
90.000 mensen het leven gekost. 

Spaanse experts werken al sinds 2020 aan het systeem dat de regering zo spoedig mogelijk 
wil invoeren. ‘Maar we moeten voorzichtig zijn, het beetje bij beetje doen’, zei Sánchez met het 
oog op de huidige situatie. Hij verwacht dat deze golf binnenkort de piek zal bereiken. ‘Het is 
iets wat we bovendien met heel Europa moeten bespreken; onze minister van Gezondheidszorg 
heeft haar collega’s al van onze plannen op de hoogte gesteld.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

KNVB in gesprek met clubs over aanscherping coronaprotocol 

De KNVB en de clubs uit het betaald voetbal vergaderen morgenochtend over het 
coronaprotocol. In dat overleg moet worden bepaald of de huidige richtlijnen moeten worden 
aangescherpt. 

Het Nederlandse betaald voetbal heeft de afgelopen weken veel te maken gehad met problemen 
veroorzaakt door het coronavirus. De huidige golf besmettingen dwong een groot aantal clubs 
uit de eredivisie om hun trainingskamp af te blazen of vervroegd af te breken. In de Keuken 
Kampioen Divisie werden twee wedstrijden uit de eerste speelronde na de winterstop 
uitgesteld vanwege een te groot aantal besmettingen bij Excelsior en Jong AZ. 

Op dit moment schrijft het protocol van de KNVB voor dat een wedstrijd wordt verplaatst als 
één van de teams niet tenminste twaalf veldspelers en één keeper op de been kan brengen òf 
als in overleg met de bondsarts wordt besloten dat voetballen de veiligheid in het geding 
brengt. Daarnaast worden de clubs niet verplicht om alle selectiespelers wekelijks op het 
coronavirus te testen. Tijdens de vergadering van morgenochtend zal worden besproken of de 
testverplichting moet terugkeren en of de voorwaarden voor het uitstellen van een wedstrijd 
moeten worden aangepast. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Ook nieuwe coronaminister sceptisch over snel einde lockdown 

Het OMT en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen 
later deze week. De aantallen stijgen hard, er is nog veel onzeker over de precieze gevolgen in 
de ziekenhuizen, stellen ze.  

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) toonde zich vanavond sceptisch 
over het loslaten van de lockdown (net als zijn voorganger vorige week al). ‘Er is nu heel weinig 
ruimte om veel te versoepelen’, zei Kuipers kort na de beëdiging van de nieuwe ministers in 
gesprek met journalisten. ‘Het aantal besmettingen is hoog.’ Als dat nog verder oploopt, dreigt 
de samenleving te ontwrichten omdat veel personeel dan besmet of in quarantaine thuis zit. 
Toch wil de minister kijken naar ‘wat wel kan’, daarvoor komt er eerst nog nieuw OMT-advies. 
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De leden van het Outbreak Management Team komen woensdag weer bijeen over de laatste 
prognoses van het RIVM, donderdag is er Catshuis-overleg. Vrijdag volgt het besluit en is er 
weer een persconferentie. 

Daarbij staan Kuipers en zijn collega’s voor het blok: de roep om versoepelingen klinkt luid, 
zeker bij sportclubs, winkels en horeca. Maar tegelijkertijd schetst het OMT dat 
voorzichtigheid geboden is. Hoewel de nieuwe mutant ‘de helft tot twee derde’ minder 
ziekenhuisopnames oplevert, stijgt het aantal bezette bedden wel in landen waar de 
Omikronpiek al eerder naderde. 

Als de situatie van die landen wordt vertaald naar Nederland, dan zouden hier twee keer zoveel 
coronapatiënten moeten worden opgenomen als in het voorjaar van 2020, toen het aantal 
bezette bedden een record bereikte. Zo’n piek kunnen de ziekenhuizen niet aan. Dus als het 
kabinet al wil versoepelen, dan kan het hoogstens op kleine onderdelen. 

In de besluitvorming neemt het kabinet ook een nieuwe mondkaprichtlijn mee van het OMT 
van vanochtend. Volgens de adviseurs heeft het (zelfgemaakte) textiele mondmasker zijn 
langste tijd gehad in Nederland. Met de zich snel verspreidende Omikron-variant vinden de 
virologen dat iedereen binnen een mondneusmasker moet dragen waarvan op de verpakking 
staat dat die geschikt is voor medische doeleinden. (In jargon: minstens type II). 

Deze chirurgische kapjes beschermen beter tegen virusdeeltjes en verkleinen dus de kans op 
infectie of het doorgeven van corona. Ook op drukke plekken buiten - winkelstraten, 
demonstraties, markten - zou dat mondmasker op moeten, vinden de experts. 

De wending volgt op jarenlang gezwabber - kapje op, kapje af - rond het Nederlandse 
mondmaskerbeleid. Bron: AD, 10 januari 2022. 

 
Koning Willem Alexander met de nieuwe ministersploeg op het bordes. © Brunopress 
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Corona overvleugelt handbal bij Oranje in aanloop naar EK 

Het coronavirus heeft de voorbereiding van de Nederlandse handballers op het komende EK 
flink verstoord. ‘De afgelopen dagen hebben we de focus helaas moeten verleggen van handbal 
naar corona’, zegt bondscoach Erlingur Richardsson van Oranje, dat donderdag in Boedapest 
zijn eerste groepswedstrijd speelt tegen gastland Hongarije. 

De ploeg reisde vorige week zonder de besmette Alec Smit af naar Zweden voor twee laatste 
oefenwedstrijden. Het tweede duel kon niet doorgaan door een positieve test van Ephrahim 
Jerry en bij de laatste testronde gaf ook Florent Bourget een positieve uitslag. Als zijn hertest 
eveneens positief uitvalt, kan ook hij dinsdag niet mee naar Boedapest. ‘We zijn alleen maar 
bezig met hoe we corona zo goed mogelijk kunnen beheersen. Ik kan je verzekeren dat we alles 
doen om verspreiding te voorkomen’, zegt Richardsson. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 

VK spoort zwangere vrouwen aan coronavaccin te nemen 

De Britse overheid heeft een campagne opgezet om zwangere vrouwen over te halen zich te 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Op de radio en via sociale media worden de 
persoonlijke verhalen gedeeld van gevaccineerde vrouwen die in verwachting zijn, meldt de 
regering in een persbericht. Van de zwangere vrouwen die vorig jaar tussen mei en oktober 
met coronaklachten in het ziekenhuis terechtkwamen, was volgens de overheid 96 procent 
ongevaccineerd. De campagne moet de boodschap uitdragen dat coronavaccins veilig zijn en 
ook niet schadelijk voor de vruchtbaarheid. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 

Zorgmedewerkers komen naar geopende sportschool in Beverwijk 

Zo'n 25 zorgmedewerkers werken zich maandagochtend in het zweet bij sportschool Cardio 
Fitness Beverwijk. Eigenaresse Debbie Keskin vindt het tot nu toe geslaagd. ‘Iedereen is 
hartstikke positief en dankbaar. Ze vinden het fijn dat ze even een uitlaatklep hebben.’ De 
sportschool, die sinds 19 december officieel dicht is vanwege de lockdown, kondigde afgelopen 
weekend aan de deuren te openen voor medewerkers in de zorg. Tussen 09.00 en 12.00 uur 
en tussen 18.00 en 21.00 uur zijn de deuren open voor deze groep. Het fitnesscentrum kwam 
op het idee na berichten dat de interne fitnessruimte van het Erasmus MC in Rotterdam 
gedurende de lockdown open is voor zorgpersoneel. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 

Relatief veel positief geteste mensen waren eerder al besmet 

Vrij veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben, hebben het virus eerder ook 
al eens opgelopen. Zo'n 8 procent van alle mensen die vorige week positief testten, is opnieuw 
besmet geraakt. Een paar weken geleden ging het bij 3 procent van alle positieve tests om een 
herinfectie. 

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak 
van het coronavirus, valt de stijging van het aantal herinfecties samen met de opkomst van 
de Omikron-variant van het coronavirus. Over de oorzaak laat het OMT zich niet uit. Het is 
dus niet duidelijk of de antistoffen die mensen hebben ontwikkeld bij de eerdere besmetting 
minder werken, of dat de Omikron-variant erin slaagt die antistoffen te omzeilen. Bron: 
1Limburg, 10 januari 2022. 

RIVM constateert sterke toename herinfecties door Omikron 

De cijfers bij het nieuws van dinsdag: veel Nederlanders lopen voor de tweede keer corona op 
nu Omikron dominant is, en het boosteren gaat steeds sneller. 

Voor de tweede keer corona krijgen komt steeds vaker voor. Tot Omikron in het land was 
waren herinfecties zeldzaam. De afgelopen maanden werd slechts drie procent van de 
bevestigde besmettingen geconstateerd bij mensen die opnieuw besmet raakten twee 
maanden of langer na de vorige besmetting. In de week voor Kerst steeg dit naar vijf procent, 
en rond de jaarwisseling naar acht procent. Vorige week was al bij 13 procent positieve testen, 
ruim 1 op de 8, sprake van een herinfectie. Dit blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag voor het 
eerst publiceerde. Van de 91 duizend Nederlanders die sinds begin 2021 voor de tweede keer 
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een positieve testuitslag kregen, zijn er ruim 25 duizend in de afgelopen week geregistreerd. 
Het werkelijke aantal mensen dat meerdere malen corona opgelopen heeft zal hoger liggen, 
zeker in de allereerste coronagolf werd er nauwelijks getest. 

Veel nieuwe besmettingen bij jongeren, nog niet bij ouderen. De Nederlandse 
besmettingscijfers waren nog nooit zo hoog, vooral bij jongeren stijgt het aantal meldingen 
snel. In de leeftijdsgroep van de 18 tot en met 24-jarigen kreeg ruim 3 procent in één week 
tijd een positieve testuitslag. Ook bij middelbare scholieren is de bevestigde besmettingsgraad 
veel hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aantal positieve testen bij kinderen van 
basisschoolleeftijd stijgt ook weer iets, na vijf weken van daling. Bij ouderen neemt het aantal 
gemelde besmettingen juist af. De omikrongolf lijkt 70-plussers vooralsnog niet te bereiken. 

Het boosterprikken in Nederland gaat nu snel. Bijna 1,9 miljoen mensen kregen deze week 
een boosterprik toegediend. Dit is het hoogste aantal gezette coronavaccins in een week tijd. 
In de eerste vaccinatiecampagne was het weekrecord zo’n 1,7 miljoen prikken. In totaal zijn 
nu 6,6 miljoen extra prikken gezet. Dat betekent dat 38 procent van alle Nederlanders is 
geboosterd. Nederland is nu het snelst ‘boosterende’ EU-land, met bijna 11 toegediende doses 
per 100 inwoners in een week. Alleen Malta komt hierbij in de buurt. Door deze inhaalslag is 
het aandeel geboosterden in Nederland nu bijna even hoog als in Frankrijk en Italië. In België 
en Duitsland kreeg ruim 40 procent van de bevolking een booster. In koplopers Denemarken 
en Malta heeft al ruim de helft van de inwoners een extra prik gehad. Bron: De  Volkskrant, 
11 januari 2022. 

Novartis gaat door met Covid-medicijn na positieve resultaten 
 
Het Zwitserse farmaceutische concern Novartis gaat door met de ontwikkeling van een 
potentieel medicijn tegen Covid-19 na veelbelovende testresultaten. Laboratoriumonderzoek 
toont volgens het bedrijf aan dat ensovibep, zoals het middel heet, ook werkt tegen de 
Omikron-variant van het coronavirus. 
 
Volgens Novartis, dat samen met partner Molecular Partners werkt aan het middel, hebben 
Covidpatiënten die de behandeling volgden een 78 procent lager risico op spoedeisende hulp, 
ziekenhuisopname of overlijden. Ook zorgde het middel in acht dagen voor een vermindering 
van de hoeveelheid virus in het lichaam. Aan het onderzoek namen 407 mensen deel. De 
medicijnfabrikant zal de gegevens deze maand met regelgevers delen en een grotere proef 
starten om de resultaten zo snel mogelijk te bevestigen. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 

OMT: draag op meer plekken medische mondmaskers 
 
Mensen zouden ook een medisch mondmasker moeten dragen in publieke buitenruimtes waar 
niet voldoende afstand kan worden gehouden, zoals bij demonstraties, tijdens 
sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten. Dat adviseert het 
Outbreak Management Team (OMT). 
 
Wat de experts betreft zouden medische mondmaskers ook moeten worden gedragen in alle 
publieke binnenruimtes, ook als men zit, ongeacht of er voldoende afstand kan worden 
gehouden. 
 
Het OMT heeft het expliciet over ‘medische mondneusmaskers’, omdat die ‘een iets beter 
bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers’ 
bieden en de ‘drager daarnaast ook meer bescherming bieden tegen het oplopen van een 
infectie’. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 
 
GGD Twente: vaccineerders blijven na boosterpiek bij ons 
 
De mensen die in Twente betrokken zijn bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus 
kunnen aan de slag blijven wanneer de piek over een paar weken is gepasseerd en iets rustiger 
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tijden aanbreken. ‘Wanneer de grootschalige vaccinatie-activiteiten afnemen, houden we 
medewerkers vast. Zo kunnen we gemakkelijk opschalen’, laat de Twentse GGD weten. 
 
De vaccineerders kunnen de komende tijd bijvoorbeeld worden ingezet om ‘bijzondere 
doelgroepen’ in te enten, zoals dak- en thuislozen en asielzoekers. Ze kunnen ook bijgeschoold 
worden zodat ze op teststraten aan de slag zouden kunnen. Verder zouden ze kunnen helpen 
bij voorlichtingsactiviteiten. Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 
 
Corona grote zorg voor WK veldrijden: wie positief test is af 

Marianne Vos noemt het ‘onze grootste zorg’, en Lars van der Haar is er ‘niet mee bezig’. Over 
een kleine drie weken zijn de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Een uitdaging, 
vindt bondscoach Gerben de Knegt met het oog op de besmettingscijfers die hier, maar ook in 
de Verenigde Staten nadrukkelijk stijgen. Wie de komende weken positief test is af. 

Over twee weken vertrekt de Nederlandse delegatie. Er zijn vijftig fietsen die via Houston naar 
Fayetteville moeten worden gebracht. Er is een delegatie van negentien renners en zeven 
begeleiders die naar het stadje in de staat Arkansas moet worden gevlogen. De ‘papierwinkel’ 
is al een reden dat De Knegt soms zegt er ‘helemaal klaar’ mee te zijn. De stilte vanuit de 
internationale wielrenunie UCI helpt ook niet mee. ‘Wij kijken ook maar naar wat de 
rijksoverheid er op de site over zegt. Maar als de cijfers hier en in Amerika nu zouden 
verdubbelen, vraag ik me af of het wel door kan gaan. Goed, dan blijven we thuis. Veel erger 
zou zijn als je daar bent en niet terug kunt.’ Bron: 1Limburg, 10 januari 2022. 

In het centrum van Geleen gaan zaterdag de winkels open ook als de 
lockdown wordt verlengd 

In het centrum van Geleen gaan zaterdag de winkels open, ook als de lockdown vrijdag wordt 
verlengd. Dat schrijven ondernemers op de Facebookpagina winkelen in Geleen, de 
informatiepagina voor het centrum van de Limburgse stad. ‘Het is voor ons essentieel om nu 
open te gaan’, aldus de winkeliers, ‘anders zijn we voor altijd gesloten.’ 

De winkeliers wijzen er op dat de besmettingen weer oplopen, terwijl de winkels gesloten 
waren. Daaruit trekken ze de conclusie dat winkels en horeca geen gevaar vormen, want die 
waren dicht. ’Kom langs en steun ons’, aldus de oproep van de winkeliers. 

Afgelopen zaterdag openden ook winkels in onder meer de Limburgse steden Sittard en 
Roermond hun deuren voor klanten. Volgens de winkeliers vallen ze bijna om door alle 
langdurige coronamaatregelen. Het ging in deze steden met name om niet essentiële winkels 
zoals modezaken, die volgens de huidige coronamaatregelen op slot moeten blijven. Bron: AD, 
10 januari 2022. 

Winkeliersverenigingen willen dat  winkels opengaan 

Winkeliersverenigingen INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) willen dat het 
nieuwe kabinet het weer mogelijk maakt dat winkels opengaan. Nederland zou van de 
'pauzestand' moeten, meent INretail. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) herhaalt dat 
het land weer open moet en roept op Nederland 'uit de sluimerstand' te halen. 

INretail denkt dat 'iedereen zijn leven terug wil'. Dat is volgens een woordvoerder 'heel goed 
mogelijk als iedereen zich aan de regels houdt'. ‘We moeten naar een systeem waarbij winkels 
en de maatschappij kunnen blijven draaien.’ Dat systeem zou wat de zegsman betreft moeten 
bestaan uit een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter winkel, wat zou kunnen 
verschillen al naar gelang de situatie rond corona. ‘Aan die knop moeten we gaan draaien. 
Daarover willen we in overleg met het ministerie van Economische Zaken.’ 

Ook KHN vindt al langer dat de horeca veilig open kan. Afgelopen week kwam de 
brancheorganisatie met een plan daarvoor en ook nu houdt de organisatie het kabinet voor: 
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‘kijk naar wat er wél kan.’ Verder zou het kabinet 'het economische en sociaal-
maatschappelijk belang van de horecasector' moeten meewegen in de beslissingen en niet 
alleen maar naar coronabesmettingen en ziekenhuisbezetting moeten kijken. Bron: AD, 10 
januari 2022.  

Zweedse kroonprinses Victoria voor tweede keer besmet met corona 

Het coronavirus houdt het Zweedse koningshuis flink in zijn greep. Waar vorige week nog bekend 
werd gemaakt dat zowel koning Carl Gustaf (75) als zijn vrouw koningin Silvia (78) besmet zijn met 
het coronavirus, blijkt nu ook dochter Victoria (44) en haar man prins Daniel (48) het virus te 
hebben opgelopen, zo laat het hof in een statement weten. 

De twee zitten op dit moment samen met hun kinderen in zelfisolatie in Slot Haga, waar het gezin 
ook woont. 

Victoria zou zaterdag een positieve testuitslag hebben gekregen. Een dag later testte haar man 
Daniel ook positief, zo heeft het Zweedse hof zondag laten weten. Zowel Victoria als Daniel zijn 
volledig gevaccineerd en hebben gelukkig alleen last van milde symptomen. Beiden maken het 
volgens het hof dan ook goed. De twee hadden aardig wat koninklijke bezoekjes gepland staan de 
komende week, maar die zijn nu allemaal afgezegd. 

In maart vorig jaar liepen Victoria en Daniel ook al een coronabesmetting op. 

Vorige week dinsdag werd nog bekendgemaakt dat koning Carl Gustaf en koningin Silvia besmet 
zijn met het coronavirus. Het echtpaar, dat al drie vaccinaties heeft gehad, hebben ook gelukkig 
niet al te veel last van het virus en zouden alleen een paar milde symptomen hebben. Bron: RTL 
Boulevard, 10 januari 2022. 

Zweedse koning en koningin besmet met coronavirus 

Het Zweedse koningshuis heeft vandaag minder leuk nieuws naar buiten gebracht. Koning Carl 
Gustaf (75) en koningin Silvia (78) blijken namelijk allebei positief getest te zijn op het coronavirus. 

‘De koning en koningin voelen zich prima, gezien de omstandigheden’ 

Net als in Nederland is in Zweden de Omikron-variant van het virus bezig aan een opmars. Ook 
Carl en Silvia ontkomen er helaas niet aan. ‘De koning en koningin, die allebei volledig gevaccineerd 
zijn met drie injecties, hebben milde symptomen en voelen zich prima, gezien de omstandigheden’, 
aldus een woordvoerder van het koningshuis. 

Carl en Silvia zouden beiden in isolatie zitten, terwijl het paleis zijn best doet om er achter te komen 
wie er de afgelopen week allemaal in contact is geweest met het koningspaar. Kroonprinses 
Victoria, de oudste dochter van het stel, had in maart vorig jaar ook het coronavirus. Zij en haar 
man werden allebei getroffen door corona, maar hadden gelukkig enkel milde symptomen. Bron: 
RTL Boulevard, 4 januari 2022.  

Verpleegster zegt dat Viagra haar van corona heeft gered 

Het klinkt haast ongelooflijk. Een verpleegster in Engeland zegt dat ze van corna is genezen 
door Viagra. Inderdaad, het beroemde medicijn tegen erectie-stoornissen. 

De verpleegster kreeg zware ademhalingsproblemen nadat ze besmet was geraakt. Haar 
conditie was zo slecht dat ze naar de intensive care moest. Daar werd de vrouw kunstmatig 
in coma gehouden. Ten einde raad hebben de artsen het blauwe pilletje geprobeerd. Daarna 
ontwaakte Monica uit haar coma. De verpleegster mocht op Kerstavond naar huis. Ze was 
volgens berichten volledig gevaccineerd. 

De vrouw zegt dat Viagra haar leven heeft gered. Na 48 uur reageerden haar longen op het 
medicijn. 
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Volgens een arts kan Viagra de bloedtoevoer naar de longen verbeteren. Er is onderzoek 
gedaan in Chili. Toen bleek dat de Viagra-groep korter in het ziekenhuis verbleef, dan de groep 
die een placebo nam. 

De berichten klinken inderdaad hoopvol. Maar zeggen dat Viagara niet zomaar een 
tovermiddel is. Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs. 

Bovendien heeft Viagra aanzienlijke bijwerkingen. Zoals duizeligheid en verminderd 
gezichtsvermogen. Daarnaast kan het mogelijk problemen opleveren voor mensen met een 
hartaandoening. 

Artsen waarschuwen dat Viagra geen vervanging is voor het dragen van mondkapjes en 
vaccinaties. Bron: FAQT, 10 januari 2022. 

Priklocatie in Doetinchem start morgen 

De nieuwe vaccintielocatie in Doetinchem van GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat dinsdag 
de eerste prikken zetten. Tot voor kort kende de regio vijf locaties; Apeldoorn, Harderwijk, 
Lichtenvoorde, Zutphen en Wehl. 

De laatste is afgelopen weekend gesloten. Daarvoor in de plaats komt nu de locatie in 
Doetinchem, op de Havenstraat 150. Deze locatie is van 8.00 tot 19.30 uur open. Volgens de 
website is de locatie op de eerste dag nog geopend tot 22.00 uur. Bron: Omroep Gelderland, 
10 januari 2022. 

Ludieke actie van winkeliers die zich 'in hun hemd gezet voelen' 

De ondernemers in het winkelcentrum van Winterswijk voelen zich door 'Den Haag' in hun 
hemd gezet. Ze vinden dat alle winkels essentieel zijn en willen, al dan niet onder voorwaarden, 
weer open. 

De winkeliers, verenigd in de ondernemersvereniging ABH City, hebben maandagmiddag en -
avond een paar honderd hemden opgehangen in de winkelstraten in Winterswijk. Ze zijn de 
gedwongen winkel- en horecasluiting, als gevolg van de gedwongen lockdown, zat. Zo kunnen 
hun vaste klanten een paar kilometer verder over de grens wél terecht om te winkelen en uit 
eten te gaan. 

De ludieke actie is vooral bedoeld om een signaal af te geven. ‘Je probeert iets te doen’, zegt 
Carla van Zanddijk, eigenaresse van een vintagewinkel. ‘We bundelen de krachten, want we 
staan allemaal aan de zijlijn. Het is wel opvallend hoeveel ons bericht op sociale media wordt 
gedeeld. Dat levert ons niet het beleg op het brood op, maar het doet ons wel goed.’ 

Behalve het ophangen van hemden worden er ook posters op de winkelramen geplakt waarop 
wordt aangegeven dat niet-essentiële winkels niet bestaan. ‘Het voelt zó oneerlijk, alle winkels 
zijn in wezen essentieel. Alle winkels vormen een deel van de samenleving en achter elke 
winkel gaat een gezin schuil. Je wilt voor je kinderen, die in de groei zijn, bijvoorbeeld goede 
schoenen kopen. Ja, die kun je aan de deur van de winkel kopen, maar moet je ze dan op 
straat passen?’, aldus Van Zanddijk. Bron: Omroep Gelderland, 10 januari 2022. 

2889 besmettingen in Gelderland 

Het RIVM meldt maandag 2889 nieuwe coronagevallen in onze provincie. Dat zijn er iets meer 
dan de 2813 van een dag eerder. Slechts twee keer eerder lag het aantal op één dag in 
Gelderland zo hoog. 

In onze provincie werd verder één iemand met corona opgenomen in het ziekenhuis. Ook 
overleed een inwoner aan het virus. 
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Landelijk registreerde het RIVM tussen zondagochtend en maandagochtend 27.993 positieve 
tests. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit. Bron: Omroep Gelderland, 10 januari 
2022. 

Klappertandend van de kou en mopperend over corona: de eerste 
weekmarkt van 2022 was voor menigeen bar en boos 

 
Knus en gezellig was het bepaald niet, zaterdagochtend op de weekmarkt in Roermond. @ 
Jan-Paul Kuit 
 
Rillend van de kou moesten marktkooplieden het in Roermond en Weert zaterdag doen met 
een handvol vaste klanten op de eerste weekmarkt van 2022. „Thuisblijven is nòg duurder’, 
klonk het gelaten. Bron: De Limburger, 9 januari 2022.  

Relatief veel positief geteste mensen waren eerder al besmet 

Vrij veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben, hebben het virus eerder ook 
al eens opgelopen. Zo'n acht procent van alle mensen die vorige week positief testten, is 
opnieuw besmet geraakt. Een paar weken geleden ging het bij drie procent van alle positieve 
tests om een herinfectie. 

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak 
van het coronavirus, valt de stijging van het aantal herinfecties samen met de opkomst van 
de Omikron-variant van het coronavirus. 

Over de oorzaak laat het OMT zich niet uit. Het is dus niet duidelijk of de antistoffen die 
mensen hebben ontwikkeld bij de eerdere besmetting minder werken, of dat de Omikron-
variant erin slaagt die antistoffen te omzeilen. Bron: Omroep Gelderland, 10 januari 2022. 
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Bijna 28.000 positieve tests, vooral meer besmettingen in Amsterdam 

Het aantal coronagevallen loopt razendsnel op. Tussen zondagochtend en maandagochtend 
zijn 27.993 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit.  

Amsterdam telt 2397 nieuwe positieve tests. De besmettingscijfers stijgen dan ook het snelst 
in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, met ruim 120 procent op 
weekbasis. In de regio Amsterdam-Amstelland werden deze week de meeste besmettingen 
gemeld, 1.886 per 100 duizend inwoners.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven 
dagen 191.062 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 27.295 bevestigde 
besmettingen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 
dertiende dag op rij. 

Het weektotaal ligt ongeveer 84 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Dat is 
de snelste stijging in een week tijd sinds 17 juli. 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. Het kabinet besluit deze week of de bestaande maatregelen moeten 
worden verlengd of uitgebreid. 

Rotterdam telt 1306 nieuwe coronagevallen en Den Haag 885. Daarna volgen Utrecht (787) 
en Groningen (457). Alleen op Ameland testte niemand positief. Bron: Het Parool, 10 januari 
2022. 

Relatief veel herbesmettingen 

Vrij veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben, hebben het virus eerder ook 
al eens opgelopen. Zo'n 8 procent van alle mensen die vorige week positief testten, is opnieuw 
besmet geraakt. Een paar weken geleden ging het bij 3 procent van alle positieve tests om een 
herinfectie. 

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak 
van het coronavirus, valt de stijging van het aantal herinfecties samen met de opkomst van 
de Omikron-variant van het coronavirus. Over de oorzaak laat het OMT zich niet uit. Het is 
dus niet duidelijk of de antistoffen die mensen hebben ontwikkeld bij de eerdere besmetting 
minder werken, of dat de Omikron-variant erin slaagt die antistoffen te omzeilen. Bron: Het 
Parool, 10 januari 2022. 

Miljoenenstad naast Beijing deels op slot in aanloop naar Spelen 

De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Tianjin hebben in aanloop naar de Olympische 
Spelen de reisregels aangescherpt. Zo moet verdere verspreiding worden tegengegaan van het 
coronavirus. Inwoners hebben toestemming nodig van hun werkgever of de overheid voordat 
ze mogen vertrekken uit de metropool, die naast hoofdstad Beijing ligt. 

Tianjin kondigde afgelopen weekend aan alle circa 15 miljoen inwoners te testen vanwege twee 
besmettingen met omikron. Dat gebeurde minder dan een maand voor het begin van de Spelen 
in het nabijgelegen Beijing. De autoriteiten in Tianjin maakten maandag melding van nog eens 
21 coronagevallen, al is het niet duidelijk of het gaat om Omikron. 

Mensen krijgen het verzoek de stad alleen te verlaten als dat echt noodzakelijk is. Ze hebben 
dan naast officiële toestemming ook een negatieve coronatest nodig. Die mag niet meer dan 
48 uur voor vertrek zijn afgenomen. Daarnaast worden scholen gesloten en is het treinverkeer 
van de kuststad naar Beijing stilgelegd. 
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Verspreiding van de zeer besmettelijke Omikron-variant zou de Chinese aanpak van de 
coronapandemie kunnen compliceren. China probeert verspreiding van het virus nog tot nul 
terug te brengen, iets wat veel andere landen al hebben opgegeven. De Chinese autoriteiten 
reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns in te voeren en op grote schaal inwoners 
te testen. Bron: Het Parool, 10 januari 2022. 

GGD Twente: vaccineerders blijven na boosterpiek bij ons werken 

De mensen die in Twente betrokken zijn bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus 
kunnen aan de slag blijven wanneer de piek over een paar weken is gepasseerd. ‘Wanneer de 
grootschalige vaccinatie-activiteiten afnemen, houden we medewerkers vast. Zo kunnen we 
gemakkelijk opschalen,’ laat de Twentse GGD weten. 

De vaccineerders kunnen de komende tijd bijvoorbeeld worden ingezet om 'bijzondere 
doelgroepen' in te enten, zoals dak- en thuislozen en asielzoekers. Ze kunnen ook bijgeschoold 
worden zodat ze op teststraten aan de slag kunnen. Verder zouden ze kunnen helpen 
bij voorlichtingsactiviteiten.  

Andere GGD's weten nog niet wat ze met het, vaak ingehuurde, personeel gaan doen.  

De overheid wil dat iedereen die dat wil voor het einde van januari de kans heeft gekregen om 
een boosterprik te krijgen. Volgens de laatste cijfers hebben ongeveer 5,4 miljoen mensen een 
boosterprik gehad. Momenteel krijgen ruim 1,5 miljoen mensen per week een inenting.  

Zeker een miljoen mensen moeten nog wachten op hun boosterprik. Zij hebben in de afgelopen 
drie maanden een coronabesmetting opgelopen, of hebben te recent hun laatste coronaprik 
gehad. Daarom gaat de boostercampagne ook in februari en maart door. Bron: Het Parool, 10 
januari 2022. 

Op meer plekken boosterprik zonder afspraak, maar nog niet overal 

Op nog een aantal extra plekken in het land kunnen mensen terecht voor een boosterprik 
zonder dat ze daar een afspraak voor hoeven te maken. Inwoners van andere regio's moeten 
nog even wachten voor ze zonder afspraak hun oppepprik kunnen halen. 

Vanaf komende dinsdag kunnen mensen in het Groningse Appingedam binnenlopen voor een 
prik en vanaf woensdag ook in Scheemda. Vanaf die dag is een boostervaccinatie zonder 
afspraak ook mogelijk in Purmerend. 

Sinds maandag konden mensen in de Zeeuwse plaatsen Goes, Middelburg, Vlissingen en 
Zierikzee en in Duiven (Gelderland) al ongepland een oppepprik halen. In Maastricht, Venray, 
Drachten en Leeuwarden worden sinds afgelopen week al boosterprikken gezet zonder 
afspraak. 

GGD'en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor 
hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte 
over voor het aanbieden van zogenoemde 'vrije inloop'. 

In de regio Haaglanden zitten alle priklocaties voor deze week nog vol met afspraken voor de 
boostervaccinatie, laat een woordvoerster weten. Volgens haar ligt het wel ‘in de lijn der 
verwachting’ dat het aantal prikafspraken gaat teruglopen en dat er dus ruimte komt voor 
vrije inloop. 

Ook in de regio's Utrecht, Noord- en Oost-Gelderland en Rotterdam-Rijnmond kunnen 
mensen voorlopig alleen met een afspraak terecht. ‘Aangezien wij deze week heel veel 
afspraken hebben staan, gaan wij op dit moment nog niet onze locaties openen voor vrije 
inloop van de booster’, aldus een woordvoerster van GGD Utrecht. ‘Zodra er ruimte voor is, 
bekijken we waar de mogelijkheid is om zonder afspraak de boosterprik te halen’, meldt een 
collega van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
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Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kondigde eerder aan dat mensen vanaf deze week 
op meer plekken in het land terechtkunnen voor een boosterprik zonder afspraak. ‘Op vrijwel 
alle locaties is de vaccinatiecapaciteit en de priksnelheid de afgelopen tijd namelijk zo snel 
vergroot dat er nu plekken beschikbaar komen’, zo meldde de organisatie toen. 

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei vorige week dat het animo voor de 
boosterprik niet zo hoog is als hij wil. Hij meldde toen dat nog maar in ‘een enkele 
leeftijdsgroep’ een opkomst van tachtig procent wordt gehaald. Bron: De Telegraaf, 10 januari 
2022. 

Partijgenoot Macron thuis belaagd door betogers tegen coronapas 

Een partijgenoot van de Franse president Emmanuel Macron is belaagd door betogers die 
actievoerden tegen de coronapas. Betogers bekogelden Stéphane Claireaux van La République 
En Marche (LREM) voor zijn huis met modder. 

Het incident komt op een moment waarop in Frankrijk veel onvrede is over de invoering van 
het 2G-beleid en de uitspraken van Macron, die zei dat hij ongevaccineerden het leven zuur 
zal maken. Claireaux zit in het Franse parlement namens Saint-Pierre en Miquelon, een Frans 
overzees gebiedsdeel ten oosten van Canada. 

De politicus heeft maandag, een dag na de gebeurtenissen bij zijn huis, tegen France Info 
gezegd aangifte te doen. ‘Sommige mensen denken dat de juiste beslissingen niet worden 
genomen. We krijgen allemaal doodsbedreigingen per post, op een gegeven moment moet dit 
stoppen’, aldus Claireaux. 

De Franse minister Annick Girardin, die over de overzeese gebieden gaat, noemt de aanval op 
Twitter ‘totaal onacceptabel’ en omschrijft de beelden als ‘schokkend’. Ze deelde op de 
berichtensite een video waarop te zien is dat een menigte naar het huis van Claireaux is 
getrokken. Meerdere mensen gooien met modder naar de politicus. 

Voor de stemming over het 2G-beleid in het Franse parlement vorige week werd duidelijk dat 
tientallen parlementariërs doodsbedreigingen hadden ontvangen. Ook in Nederland hebben 
politici te maken met bedreigingen, steeds vaker bij hun woningen. Zo stond bij het huis van 
D66-leider Sigrid Kaag vorige week een man met een fakkel. Bron: De Telegraaf, 10 januari 
2022.  

McDonald’s stopt na ophef met ‘vaccinatie-korting’ in Bergen op Zoom, 
niet iedereen snapt grap 

Geen hamburger voor een prikkie, maar een hamburger ná een prikkie. Onder dat motto hield 
de McDonald’s in Bergen op Zoom dit weekend een opmerkelijke actie. Wie zich net had laten 
vaccineren zou 50 procent korting krijgen op een burger. De reacties op de stunt laten zich 
raden, al lijkt niet iedereen de knipoog te begrijpen. Maandag is de actie per direct stopgezet. 

Er werd niet écht door medewerkers gecheckt of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus. 
De korting kreeg je bij het inleveren van een bepaalde flyer. Die is gemaakt omdat er onlangs 
een vaccinatielocatie opende op een steenworp afstand van de McDonald’s in Bergen op Zoom. 
Bron: BN De Stem, 10 januari 2022.  

Vrouw die man met fakkel bij woning van Sigrid Kaag filmde aangehouden 

Een 44-jarige vrouw die vorige week filmde hoe een man met een fakkel aanbelde bij de woning 
van D66-leider Sigrid Kaag, is maandag in Amsterdam aangehouden, meldt de politie.  

De vrouw heeft geen vaste woon-of verblijfplaats. Ze is opgepakt voor bedreiging van de 
minister van Financiën bij haar woning vorige week woensdag.  
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De vrouw filmde hoe een 29-jarige man uit Amsterdam met een brandende fakkel bij de deur 
stond van Kaags woning. Hierbij uitte hij bedreigende en intimiderende taal en schreeuwde 
hij complotleuzen. Dit werd door de vrouw live gestreamd. Kaag belde daarop de politie en 
deed aangifte van bedreiging. 

De Amsterdammer werd woensdagavond al opgepakt. Hij moet 19 januari voor de 
politierechter verschijnen.  

Volgens de politie hebben de twee verdachten de openbare orde verstoord. De 44-jarige vrouw 
wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.  

Kaag zei eerder dat zij en haar gezin het voorval als ‘bedreigend en angstig’ hebben ervaren. 
Ze sprak van ‘absurde gebeurtenissen’, die volgens haar de rechtsstaat en democratie 
ondermijnen. Bron: NU.nl, 10 januari 2022. 

Minder ambulances en kortere isolatie: zo gaat het met Omikron in 
Europa 

De besmettingscijfers gaan door het dak. Vandaag en gisteren kwamen er in Nederland bijna 
25.000 positieve gevallen bij. Een record. Maar we zijn lang niet het enige land met 
besmettingsrecords. Overal in Europa zorgt Omikron voor torenhoge cijfers. In sommige 
landen wordt de situatie in de ziekenhuizen ook steeds kritieker. Wij nemen een kijkje bij onze 
buurlanden. 

Maar voor we dat doen, eerst even hoe het ook alweer in Nederland zit. We zitten nu dus op 
25.000 nieuwe besmettingen per dag. Naar verhouding zijn dat 100 besmettingen per 100.000 
inwoners.  

Dat klinkt vooralsnog niet extreem slecht. Die 100 is wel eens een stuk hoger geweest. Maar 
ja, Omikron. Het aantal besmettingen kan binnen enkele dagen zomaar verdubbelen. En dan 
zit Nederland zelfs nog in een lockdown, waarmee wij het strengste land van Europa zijn. 

Dan het buitenland, te beginnen met onze zuiderburen. De besmettingscijfers zijn daar hoger 
dan bij ons. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt rond 121. 

De vraag is of het bij die 121 blijft. Waarschijnlijk niet. Afgelopen maandag werden er in België 
meer dan 27.000 besmettingen geregistreerd, een hoger dagrecord dan bij ons. De 
verwachting is dat volgende week al 50.000 Belgen per dag positief testen op het coronavirus. 

Ook anders dan bij ons: de ziekenhuiscijfers. Bij ons dalen die, maar bij de Belgen is er al een 
lichte stijging te zijn. De bezetting op de Belgische ic's neemt nog wel af. 

Ondanks alles gaan de Belgen de test- en quarantaineregels volgende week versoepelen. De 
quarantaineperiode wordt in veel gevallen verkort en een zelftest zal vaker voldoen om niet in 
quarantaine te hoeven of er juist uit te komen. De reden: de druk op de teststraten wordt te 
groot en te veel bedrijven komen in de problemen door positief geteste werknemers. 

Frankrijk: Macron onder vuur 

De cijfers in Frankrijk rijzen de pan uit. Gisteren werden meer dan 332.000 besmettingen 
geregistreerd. Het land verpulvert het ene na het andere record. Ook omgerekend naar 
inwoneraantal zijn er maar weinig Europese landen met meer besmettingen dan Frankrijk. 

Ook in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek. Het totale aantal mensen dat daar nu ligt, is 
op het hoogste niveau sinds vorig jaar mei. 
 
Een lockdown komt er niet. In plaats daarvan wil Frankrijk focussen op vaccineren. President 
Macron zei gisteren in een interview met een Franse krant dat hij het leven van 
ongevaccineerden zuur wil maken. Ondanks dat de vaccinatiegraad in Frankrijk hoog is. Hij 
kreeg dan ook bakken kritiek over zich heen. 
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Het ziet ernaar uit dat Frankrijk een 2G-beleid gaat hanteren. Ongevaccineerden zijn dan niet 
meer welkom in bijvoorbeeld de horeca of het openbaar vervoer voor langere afstanden. 
 

© Aangeboden door RTL Nieuws 
 
Verenigd Koninkrijk: bij hartaanval zelf naar ziekenhuis 
 
De Britten hebben eigenlijk de hele coronacrisis al hoge cijfers. Maar nu zijn ze wel heel hoog. 
218.000 nieuwe besmettingen op een dag erbij. Omgerekend naar inwoneraantal net iets 
minder dan Frankrijk.  
 

© Aangeboden door RTL Nieuws  
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Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Sterker nog, stijgt snel. Volgens de BBC verdubbelt 
het aantal nieuwe ziekenhuisopnames elke negen dagen. Dat komt vooral doordat Omikron 
zich aan de overkant van de Noordzee al lijkt te verspreiden naar oudere en zwakkere mensen. 
 
Een aantal Engelse ziekenhuizen heeft al aangegeven andere zorg uit te moeten stellen. De 
BBC meldt dat hulpdiensten in één regio aan mensen vragen zelf naar het ziekenhuis te rijden 
als een vriend of familielid een hartaanval heeft gehad. Ambulances hebben het namelijk te 
druk met corona. 
 
Denemarken: hele hoge cijfers, maar optimisme 
 
Hoog, hoger, hoogst. Dat is het geval in Denemarken. Het land met zo’n 11,5 miljoen inwoners 
minder dan Nederland, registreerde gisteren wel meer besmettingen: 28.283. Een Deens 
record. En naar verhouding een stuk meer dan landen als Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. 
 

© Aangeboden door RTL Nieuws  
 
Er zijn wel een aantal Deense mitsen en maren. Want het land heeft een enorme testcapaciteit, 
waardoor veel gevallen eruit worden gevist. En daarnaast boosteren de Denen als een malle. 
Met meer dan vijftig procent geboosterde inwoners, loopt het land voorop in Europa. 
 
Dat maakt de Denen optimistisch. Volgens de Deense RIVM zal de omikronpiek snel worden 
bereikt en verloopt de ziekte ook nog eens milder. De verwachting is dat januari nog een 
moeilijke maand zal zijn, maar dat het normale leven in februari kan terugkeren. De druk op 
de zorg zou dan zijn afgenomen. 
 
Duitsland: nog geen steile lijn omhoog 
 
Er zijn ook landen waar de cijfers nog niet sky high gaan. Duitsland bijvoorbeeld. Bijna 60.000 
besmettingen op één dag erbij is voor onze oosterburen nog geen record. Nog niet, want de 
verwachting is wel dat een record eraan zit te komen.  
 
De vraag is of Omikron tot problemen in de zorg leidt. De Duitse ziekenhuis- en ic-capaciteit 
is heel groot. En voor nu zijn de cijfers, met 44 besmettingen per 100.000 inwoners nog relatief 
laag. In Nederland is dat ruim het dubbele.  
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Ondertussen kijkt Duitsland of de isolatieperiode voor zorgpersoneel kan worden verkort. Die 
is nu voor iedereen maar liefst 14 dagen. Het plan is om dat voor zorgpersoneel terug te 
brengen naar vijf. Met het nieuwe plan kunnen mensen die geen symptomen hebben na tien 
dagen de deur weer uit. Bron: RTL Nieuws, 7 januari 2022. 
 
Met tien artsen de straat op om met de Surinaamse gemeenschap in gesprek 
te gaan 
 
Terwijl de boostercampagne flink op stoom is, hebben veel Nederlanders van Afro-Caribische 
komaf hun eerste prik nog niet gehad. Op de Haagse markt probeert Joan Nunnely met haar 
Covid Urgent Team Nederlanders hun wantrouwen weg te nemen, al valt dat niet mee. ‘Je weet 
niet wat die bakra’s erin doen.’ 
 

 
Joan Nunnely probeert met het Covid Urgent Team de Surinaamse gemeenschap in Nederland 
te informeren over het coronavirus. @ De Volkskrant 
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De regen komt met bakken uit de hemel als Joan Nunnely (51) deze middag de Haagse markt 
betreedt. In haar kielzog lopen meer dan tien artsen, allemaal van kleur, de meeste met een 
Afro-Caribische achtergrond. Wat ze gaan doen? Mensen één op één aanspreken over corona. 
‘Heel erg nodig,’ zegt Nunnely, D66-politica en onderneemster, ‘want in deze groep is de 
vaccinatiebereidheid laag.’ 
 
Hoe laag precies weet ook de GGD niet, want ‘er worden geen harde data over deze groep 
bijgehouden’. Uit een onderzoek van het Amsterdam UMC en Helius bleek afgelopen zomer 
dat zo’n 45 procent van plan was zich te laten inenten. Een vervolgonderzoek is er nog niet. 
Maar duidelijk is wel dat, terwijl de boostercampagne op stoom is gekomen, veel Nederlanders 
van Afro-Caribische komaf vaak hun eerste prik nog niet hebben gehad. 
 
Toen Nunnely enige tijd geleden zelf twee vrienden aan corona verloor, besloot ze in actie te 
komen. Ze begon het Covid Urgent Team, waarbij ze – met internisten en infectiologen van 
kleur – de Surinaamse gemeenschap in Nederland beter probeert te informeren over het virus. 
Volgens Nunnely een echt andere groep dan die van Turkse en Marokkaanse Nederlanders, 
waar weer andere redenen spelen, zoals problemen met de taal, om geen vaccinatie te halen. 
 
‘Het grote probleem bij de Afro-Caribische community is dat ze zichzelf op geen enkele manier 
gerepresenteerd zien. Er zitten geen zwarte mensen in het OMT en je ziet geen zwarte artsen 
aan tafel bij de talkshows.’ Het rijtje corona-gezichten dat Nederland veelal te zien kreeg, is 
inderdaad overwegend wit, met Van Dissel, De Jonge, Kuipers en Gommers. ‘Met de diversiteit 
aan de onderkant gaat het goed,’ zegt Nunnely, ‘maar dus niet op de sleutelposities.’ 
 
Het gevolg van het ontbreken van een ‘zwarte Jaap Van Dissel’ is volgens het Covid Urgent 
Team een reden voor de lage vaccinatiebereidheid. Nunnely: ‘En dan speelt ook nog mee dat 
velen hun eigen mediakanalen hebben. Radio Tamara, radio Mart, radio Stanvaste en Sunrise 
Radio hebben een gigantisch bereik. Daar moet je als politiek in investeren.’ Nunnely is 
inmiddels zelf een graag geziene gast bij de populaire radiozenders. ‘Dan neem ik ook een arts 
mee, die desinformatie kan tegenspreken en de urgentie kan overbrengen.’ 
 
Of de urgentie deze middag op de Haagse markt een beetje overkomt, is nog de vraag. ‘Maar,’ 
zegt oncoloog Joachim Kikomeko, ‘als ik iemand kan overtuigen de twijfeltelefoon te bellen, 
dan is dat al een stap.’ De meeste marktbezoekers die ze aanspreken, peinzen er niet over er 
een prik te halen. ‘Dus dan is een heel klein beetje twijfelen al een begin.’ Af en toe schrikt 
Nunnely van de reacties die ze krijgt. ‘Van ‘onvruchtbaarheid’, en ‘een aantasting van de 
genen’, tot ‘de overheid wil ons vermoorden met het vaccin’: je hoort het allemaal 
voorbijkomen.’ 
 
Een ander thema is het geloof in winti, een Afro-Surinaamse religie met magische rituelen, 
medicijnmannen en geesten. Nunnely: ‘Surinamers vertrouwen op ossodresi, hun eigen 
huismiddeltjes, zonder vaccinatie. Maar de winti-goden, die ook mijn goden zijn, hebben het 
beste met ons voor. Daar past ook het vaccin bij.’ 
 
Denise Telgt, internist-infectioloog en van Surinaamse komaf, herkent dit. ‘Veel Surinamers, 
ook hoogopgeleid, vertrouwen in de oorspronkelijke geneescultuur’, vertelt ze aan de telefoon. 
‘Iemand met kanker krijgt altijd direct allerlei bladeren, kruiden of soep aangeraden.’ Telgt 
ziet daarnaast ook veel achterdocht. ‘Het gevoel van ‘je weet niet wat die Nederlanders met 
ons gaan doen’.’ En over het vaccin: ‘Het is voor witte mensen gemaakt. Je weet niet wat die 
bakra’s erin doen.’ 
 
Mensen één op één aanspreken, zoals Nunnely doet, is de beste manier om het tij te keren, 
denkt de Surinaams-Nederlandse veldepidemioloog Amrish Baidjoe. ‘Op een gegeven moment 
heeft de vaccinatiebereidheid een plateau bereikt. Vanaf dat punt is het heel lastig mensen te 
overtuigen. Dan moet je van deur tot deur.’ Baidjoe ziet ook het probleem met de representatie 
van de groep. ‘Er zitten buitengewoon weinig mensen van kleur in het OMT. Dat is zorgelijk. 
En erger is dat we dit soort problemen te laat zien.’ 
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Volgens Baidjoe is het nu belangrijk om binnen elke bevolkingsgroep te kijken naar bepaalde 
‘champions’. ‘De Surinaamse gemeenschap is divers, mensen kunnen Creoolse, Chinese, 
Javaanse of Hindoestaanse wortels hebben. Binnen die groepen moet je de religieuze leiders 
voor je zien te winnen. Dat zijn de sterren, de rolmodellen.’ 
 
Baidjoe ziet verder dat informatie over corona in de Surinaamse gemeenschap vooral uit 
whatsapp-groepen met familie en vrienden wordt gehaald. ‘De filmpjes die worden gedeeld zijn 
voor mensen heel belangrijk. Daar kom je als buitenstaander niet zo makkelijk tussen. Dat 
moet dus binnen de gemeenschap gebeuren.’ 
 
Zelf gaf hij al eens het goede voorbeeld. ‘Ik zag in mijn eigen familie-appgroep een filmpje 
rondgaan over vaccinatie en magnetische lepels. ‘Dat is onzin’ heb ik meteen geappt. Dat werd 
geloofd ‘omdat Amrish het zei’. Later belde Baidjoe zijn familie nog eens op. ‘Je gaat nu bellen 
en je laten vaccineren’, vertelt hij. ‘Dat was wat directief, maar ze luisterden. Zo werken 
Surinamers dan ook wel weer.’ Bron: De Volkskrant, 10 januari 2022.  
 
Supermarkten: Leveranciers misbruiken prijsstijgingen 

Sommige fabrikanten van levensmiddelen slaan een slaatje uit de hoge inflatie door veel 
hogere prijzen voor hun producten te vragen dan noodzakelijk. Die beschuldiging uiten 
meerdere supermarktketens. ‘Het kan leiden tot een boycot.’ 

Nederlandse supermarkten noemen liever geen namen van leveranciers waarmee ze 
momenteel in de clinch liggen over de nieuwe prijzen van hun A-merken. Die 
onderhandelingen zijn pittig, want door gestegen grondstofprijzen en hogere productie- en 
transportkosten ontkomen die leveranciers niet aan het vragen van hogere prijzen. Maar 
volgens de supermarkten gooien sommige producenten er met opzet een extra schep bovenop. 

‘Ik weet zeker dat ze extra marge proberen te vangen, sommige prijzen liggen beduidend hoger 
dan wat de markt en het inflatieniveau aangeven. We kunnen die prijzen en percentages goed 
in de gaten houden en dus zien we ook wanneer het in onze ogen niet klopt. Dan krijgen we 
een stijging voor onze kiezen die niet realistisch en zeker niet wenselijk is. Een deel kunnen 
we zelf verwerken, maar het houdt een keer op. We kunnen dit niet doorberekenen aan onze 
klanten’, vertelt Ton Van Veen, financieel topman van Jumbo.   

De hoge prijzen kunnen volgens Van Veen zelfs leiden tot een boycot van bepaalde A-merken. 
‘Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kan ik geen namen noemen, maar als 
we er niet uitkomen, kan het inderdaad zo zijn dat we tijdelijk een aantal merken niet 
verkopen.’ 

Als we er niet uitkomen, kan het inderdaad zo zijn dat we tijdelijk een aantal merken niet 
verkopen, aldus Ton Van Veen. 

In België is het al zover. De afgelopen weken kwam het tot een botsing tussen de Belgische 
supermarktketen Colruyt en voedingsreuzen Ferrero en Mondelez. Tientallen producten van 
hun merken Nutella, Milka en Lu verdwenen uit de schappen. 

Of het in ons land zover komt, zal moeten blijken. Het onderhandelingsspel wordt in ieder 
geval (nog) harder gespeeld, aangezien supermarkten uit concurrentieoverwegingen hun 
prijzen richting de klant zo min mogelijk omhoog willen gooien. Ook verschillende 
supermarkten die bij inkooporganisatie Superunie zijn aangesloten, geven aan dat sommige 
producenten een wel erg hoge prijs rekenen. Bij Superunie zelf willen ze niets zeggen. ‘We 
laten ons extern nooit uit over individuele gesprekken met onze leveranciers.’  

Markleider Albert Heijn laat via een woordvoerster weten dat ze merken dat grotere 
leveranciers van A-merken dit jaar inderdaad extra prijsverhogingen willen doorvoeren. ‘We 
begrijpen dat vanwege de inflatie in sommige situaties prijsstijgingen onvermijdelijk zijn. Maar 
juist om die inflatie niet verder te laten oplopen, willen we extra prijsstijgingen daar bovenop 
zoveel mogelijk voorkomen.’  
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Unilever, producent van honderden bekende merken als Dove, Conimex en Calvé, liet eerder 
al weten de prijzen omhoog te moeten gooien om uit de kosten te komen. Het bedrijf wil niet 
ingaan op de huidige onderhandelingen met de supermarkten.  

Vorig jaar steeg de gemiddelde boodschappenprijs met 3,8 procent in vergelijking met 2020. 
Bron: AD, 11 januari 2022.  

Nederland dreigt massaal in quarantaine te moeten, kan die periode niet 
korter? 

Door oplopende besmettingen dreigt een groot deel van de werknemers in quarantaine te 
moeten. Onder meer België versoepelt de regels om voldoende mensen aan het werk te houden. 
Kan ook hier de quarantaine korter? Vier vragen over de quarantaineplicht. 
 
Vlak voor Kerst scherpte Nederland de quarantaineregels aan voor gevaccineerden en mensen 
die genezen zijn van corona. Sindsdien moeten zij tot tien dagen in quarantaine als ze in nauw 
contact zijn geweest met een besmet persoon, ook als ze geen klachten hebben. Wel mogen ze 
eerder uit quarantaine als ze op de vijfde dag na het contact een negatief testresultaat hebben 
en klachtenvrij zijn.  
 
Daarvoor hoefde deze groep helemaal niet in quarantaine: testen na vijf dagen was genoeg. 
Maar omdat de bescherming door vaccinatie of ziekte minder goed werkt tegen de verspreiding 
van Omikron, is aanscherping volgens het RIVM nodig om de nieuwe variant enigszins tegen 
te houden. Hoewel een booster wel beter lijkt te werken tegen verspreiding, gelden de regels 
vooralsnog ook voor mensen die een extra prik hebben gehaald.  
 
Er is nog een aanscherping: ook mensen die positief testen maar geen klachten hebben, 
moeten in plaats van vijf nu zeven dagen in zelfisolatie. Voor mensen met klachten blijft de 
situatie hetzelfde: zij mogen pas uit isolatie als ze 24 uur lang geen coronasymptomen hebben 
en het minimaal zeven dagen geleden is dat de klachten begonnen. Die isolatie, voor mensen 
met corona dus, kan oplopen tot 14 dagen.  
 

 
Een zolderkamer in Oud-Beijerland: zoon in isolatie vanwege coronabesmetting, de rest van 
het gezin in quarantaine. @ Arie Kievit  
 
Nu het aantal besmettingen almaar oploopt, wordt de kans simpelweg groter dat mensen in 
nauw contact – langer dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter – met besmette 
personen komen en dus lange tijd niet naar hun werk kunnen. Dat komt nog eens boven op 
de mensen die met een coronabesmetting langere tijd in isolatie moeten en het ziekteverzuim 
dat er normaal gesproken in de winterperiode is.  
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Het kan leiden tot onderbezetting in bijvoorbeeld de publieke sector, het onderwijs of de zorg. 
Nu de scholen weer opengaan zullen veel klassen vermoedelijk weer naar huis worden 
gestuurd als docenten in quarantaine moeten. En ook de hulpdiensten kampen met tekorten 
aan personeel: uit een rondvraag van Het Parool bleek dat de Amsterdamse brandweer al op 
een ziekteverzuim van 17 procent zit, mede door de quarantaineregels.  
 
In ziekenhuizen is de buffer na verschillende coronagolven niet al te groot meer. Hoewel de 
zorg het nu nog kan bolwerken, komt de grens in zicht. In het Amsterdam UMC bleek vorige 
week een kwart van het geteste zorgpersoneel positief. Als de zorg echt in de verdrukking 
komt, overwegen ze daar om besmette zorgmedewerkers zonder klachten in te blijven zetten. 
 
In België hoeven mensen die volledig gevaccineerd zijn – volgens hun nieuwe definitie is dat 
inclusief boosterprik – na nauw contact met een besmet persoon vanaf deze week niet meer 
in quarantaine. Ook hoeven ze geen test te halen als ze geen klachten hebben. Hoewel 
Belgische experts kritisch zijn, is het volgens de regering nodig om bij oplopende coronacijfers 
genoeg mensen aan het werk te houden. 
 
Ook om die reden is in Italië voor gevaccineerde mensen quarantaine niet langer verplicht na 
nauw contact met een besmet persoon. En in Duitsland wordt overwogen om de 
quarantaineplicht op te heffen voor iedereen die een boostervaccin heeft gehad en geen 
klachten heeft. 
 
In het Verenigd Koninkrijk wordt nu zelfs gesproken over het terugbrengen van het aantal 
isolatiedagen van besmette personen zonder klachten van zeven naar vijf. Die maatregel zou 
helpen om de personeelstekorten in verschillende sectoren op te lossen. 
 
Nederland heeft nog geen beslissing genomen over versoepelingen van de quarantaineregels. 
Maar als ze losser worden, zijn er altijd risico’s, zegt Alma Tostmann, epidemioloog aan het 
Radboud UMC. ‘De quarantaineregel is de scherpschutter onder de coronamaatregelen. Ze 
zijn specifiek gericht op de mensen die een groter risico lopen om het virus door te geven. Als 
je ze wegneemt, heb je minder manieren om de transmissie tegen te houden.’ 
 
Maar, zegt Tostmann, bij oplopende besmettingen komt er een moment dat dit ook hier een 
issue gaat worden. ‘De scholen gaan open, de besmettingen nemen toe: dan is het niet 
houdbaar om iedereen in quarantaine te plaatsen die in contact is geweest met een besmet 
persoon.’  
 
Toch ziet de epidemioloog kans om terug te keren naar de oude, soepelere, regels. ‘Ik kan me 
goed voorstellen dat iedereen die een booster heeft gehad niet meer in quarantaine hoeft na 
contact met een besmet persoon. De kans dat zij besmet zijn is kleiner, de risico’s zijn beperkt’, 
zegt Tostmann. ‘Maar voor andere groepen zal de plicht vermoedelijk nodig blijven: we zitten 
nog aan het begin van de Omikrongolf, het is te vroeg om alle regels overboord te gooien.’ 
Bron: De Volkskrant, 9 januari 2022.  
 
Rotterdamse gedetineerden terug naar hun cel na opstand tegen 
coronamaatregelen 
 
De opstand in de Rotterdamse gevangenis De Schie is voorbij. Een grote politiemacht rukte 
uit naar de penitentiaire inrichting aan de Professor Jonkersweg. De aanleiding voor de 
opstand waren de coronaregels. Vanwege besmettingen zouden gevangenen in quarantaine 
moeten. Ze zijn inmiddels weer terug in hun cel.  
 
De directie van gevangenis De Schie ging in gesprek met de achttien gedetineerden die even 
voor de lunch in opstand kwamen. Dat gebeurde als protest tegen de coronamaatregelen, 
aldus een woordvoerder van de Rotterdamse Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).   
 
De inzet van de enorme politiemacht binnen de gevangenismuren bleek uiteindelijk niet nodig. 
De gedetineerden werkten uiteindelijk mee en keerden terug naar hun cel. Desondanks noemt 
de woordvoerder hun gedrag ‘onacceptabel’. Er zijn geen gewonden gevallen.  
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Bij het steunpunt voor gedetineerden Bonjo kwamen kort voor de opstand telefoontjes binnen 
van gevangenen die zich zorgen maakten over quarantainemaatregelen in de gevangenis en 
zich afvroegen hoe dit wettelijk is geregeld.  
 
Woordvoerder Jaap Brandligt vermoedt daarom dat er iemand besmet is, waardoor de 
gevangenen op een hele afdeling de komende week hun cel niet uit mogen. Dat geldt ook voor 
wie negatief getest is. ‘Dat lijkt ons het meest waarschijnlijke scenario, maar we krijgen nu 
geen contact meer met de gedetineerden, dus we horen niets van binnenuit.’   
 
Dat er buiten ook zo veel politie is opgeroepen, gebeurt zelden, volgens Jaap Brandligt. 
 
Aan het begin van de coronacrisis, maar ook later, waren er al klachten dat medewerkers te 
nonchalant met het dragen van mondkapjes zouden omgaan. Dat wekt irritatie op bij de 
gedetineerden, die dan ook nog eens de gevolgen voelen als er ondanks alle maatregelen een 
positieve test bij een medegevangene is.  
 
Volgens Brandligt van steunpunt Bonjo zijn er wel vaker kleine opstanden in gevangenissen, 
maar worden die meestal met een speciaal team in de gevangenis zelf opgelost. ‘Dat er buiten 
ook zo veel politie is opgeroepen, gebeurt zelden.’ 
 
De Schie was voor een groot deel omsingeld door politiebusjes. Ook werden speciale eenheden 
ingezet, zoals meerdere leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT). Dat is belast met 
het uitvoeren van gedetineerdentransporten waarbij sprake is van een mogelijke dreiging van 
buitenaf, bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie.  
 
De politiehelikopter hing langdurig in de lucht. Uit voorzorg werden de toegangsweg tot en de 
fietspaden langs de gevangenis afgesloten voor het verkeer.   
 
De gevangenis in Krimpen aan den IJssel kreeg verleden week te maken met een corona-
uitbraak. Zo’n twintig gevangenen testten positief en het ziekteverzuim onder het personeel 
liep op. Hoe het virus binnenkwam, werd daar niet duidelijk. De regels voor familie en vrienden 
zijn streng. Zo moeten ze zich vooraf laten testen en mag die test niet ouder zijn dan 24 uur. 
Het volledige bezoek vindt plaats achter plexiglas. 
 
Gevangenen die in quarantaine zitten, mogen dagelijks een uurtje luchten en bellen. Dat 
laatste ter compensatie, omdat bezoek minstens tien dagen niet welkom is. Verder vertelde 
Nathalie Tonnon, de directeur van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, verleden week 
dat het personeel de gedetineerden extra aandacht geeft tijdens de uitbraak: ‘We geven een 
extra natje en droogje, wat extra films.’ 
 
Verleden jaar staken twee mannen auto’s van medewerkers in brand op het parkeerterrein bij 
gevangenis De Schie. De twee sloegen in mei op klaarlichte dag toe. Op camera’s was te zien 
hoe de mannen twee jerrycans over veel geparkeerde auto’s leeggooiden en de vloeistof 
vervolgens aanstaken.  
 
Daarop vatte een van de wagens vlam. Later volgde een tweede. Een derde voertuig vloog niet 
in brand, maar liep wel schade op. De twee wisten te ontkomen. Over hun motief is niets 
bekend. De politie stelde later dat de brandstichting een grote impact had op zowel het 
gevangenispersoneel als de gedetineerden. 
 
Door corona ziet ook het leven in de gevangenis er anders uit. Dat bleek ook wel uit het 
jaarverslag over 2020. Doordat er vanwege corona bezoekverboden waren en er later plexiglas 
tussen de bezoeker en de gevangene kwam, is het moeilijker om via de traditionele weg 
smokkelwaar binnen te krijgen. Telefoons en drugs werden daarom met hulp van 
een drone op de binnenplaats gedropt of met een tennisbal binnen de muren gegooid. Bron: 
AD, 10 januari 2022.  
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Zo krijgen zware jongens in de gevangenis telefoons en drugs 
binnengesmokkeld 
 
Zware jongens in de Rotterdamse gevangenis De Schie gaan steeds geraffineerder te werk bij 
het binnensmokkelen van drugs en telefoons. Zo laten ze zelfs drones overvliegen. Beveiligers 
zien een groeiend probleem. 
Grijnzend zet Danny* een flesje Pepsi op tafel. Het Hoofd Veiligheid van de Penitentiaire 
Inrichting Rotterdam, waar De Schie en de gevangenis in Hoogvliet onder vallen, vraagt zijn 
toehoorders om eens goed naar de cola te kijken. Zien ze misschien wat verdachts? Bron: AD, 
4 december 2021. 
 
Extreme hitte teistert Zuid-Amerika: ‘Dependance van de hel’ 
 
Het is zomer in Zuid-Amerika en hoe. De komende dagen sust een deken van hitte het 
continent langzaam in een zomerslaap. Met name Argentinië wordt daarbij hard getroffen.  
 
Een beetje hitte zijn ze wel gewend de latino's, maar deze week wordt het wel erg extreem. De 
komende dagen trekt een hittegolf over Zuid-Amerika die mogelijk alle records zal verbreken. 
Op verschillende weerkaarten is te zien dat vooral Argentinië te kampen krijgt met extreme 
temperaturen.  
 
De Argentijnse overheid heeft inmiddels diverse weeralarmen afgegeven en roept Argentijnen 
om tussen 10.00 en 16.00 uur de zon te mijden. Met name voor kwetsbare groepen als 
ouderen, baby’s en mensen met een ziekte kunnen de temperaturen ‘zeer gevaarlijk’ zijn.  
 
Ook de lokale weerautoriteiten zijn bezorgd. ’Hitte is natuurlijk typerend voor de zomer, maar 
niet dat het zo lang aanhoudt. Je verwacht typische zomerse hitte, maar de realiteit is dat 
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deze steeds frequenter en intenser wordt.’ Volgens hen zijn de extremen duidelijk te linken 
aan de opwarming van de aarde.  
 

 
Hittegolf in Argentinië. © Reuters / Agustin Marcarian 
 
De lokaal vandaag al gemeten temperaturen van zo'n 38 graden zijn de opmaat van nog 
warmere dagen in Argentinië. Met name het binnenland en noordoosten van het Zuid-
Amerikaanse land gaan deze week ‘helse’ omstandigheden tegemoet. Mogelijk worden daar 
kort de hoogste temperaturen op aarde gemeten.  
 
En ook in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires stijgt het kwik langzaam naar 40 graden. 
De verwachting is dat grote stroomstoringen hele wijken zullen platleggen. Met enig gevoel 
voor drama schrijven Argentijnse media dat Buenos Aires zal worden omgevormd tot ‘een 
dependance van de hel’. Ook buurlanden als Paraguay en Brazilië - dat wekenlang extreme 
regenval kende - maken zich op voor het extreme hittefront met mogelijke temperaturen van 
ruim boven de 40 graden. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Duitsland ziet geweld tijdens coronademonstraties oplaaien 
 
Ook in de eerste week van dit jaar gingen in Duitsland duizenden mensen de straat op, tijdens 
‘wandelingen’ tegen het coronabeleid. Door inmenging van rechts-extremisten en relschoppers 
ontaarden die geregeld in geweld. 
 
Grote menigtes verzamelden zich afgelopen woensdagavond in de Duitse deelstaat Beieren om 
te protesteren tegen het coronabeleid. Ditmaal waren het drie verschillende groepen, verspreid 
over het historische centrum van München, de hoofdstad van Beieren. Op de Marienplatz, 
waar demonstreren niet was toegestaan, ging een capuchon dragende man flink tekeer tegen 
een politieagent. De gemoederen liepen zo hoog op dat agenten wapenstokken en pepperspray 
besloten in te zetten om het plein schoon te vegen. Op de Theresienwiese en de Odeonsplatz, 
waar wèl gedemonstreerd mocht worden, hielden de betogers een overwegend vreedzaam 
protest. 
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Betogers en politie staan tegenover elkaar in de Duitse stad Magdeburg. © Paul Zinken/dpa 

De tegenstanders van het gefragmenteerde coronabeleid in Duitsland, waar deelstaten sinds 
het vertrek van Angela Merkel als bondskanselier meer regie hebben, laten ook in 2022 
onverminderd hun stem horen. Alleen al in de zuidelijke deelstaat Thüringen gingen volgens 
de politie na de jaarwisseling 17.000 mensen de straat op.  

Afgelopen weekend was het op veel plaatsen in Duitsland weer onrustig. Zo waren in de 
noordelijke havenstad Hamburg naar schatting 13.700 demonstranten op de been. ‘Weg met 
maskers’, ‘Liefde in plaats van angst’ en ‘Vrede, vrijheid en geen dictatuur’ zijn 
terugkerende teksten op spandoeken bij deze betogingen, die al ruim anderhalf jaar door heel 
het land plaatsvinden. Gemeenschappelijk doel van de demonstranten: onder het juk van 
de Corona-Diktatur vandaan komen. Bron: AD, 10 januari 2022. 

 
Demonstranten in Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil 
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Vlak over de grens naar de sauna, want daar mag het wel: ‘Dat is toch 
absurd?’ 

Ze heeft zeker twintig procent meer Nederlandse bezoekers, sinds de sauna’s aan de deze kant 
van de grens weer dicht moesten. Niemand die Marlene Mielczarek van Saunapark Epe erover 
hoort klagen. Zij profiteert, waar het hemelsbreed zeven kilometer verderop gelegen Huize 
Hölterhof financieel lijdt. „Dit is toch onbegrijpelijk?’  

Normaal gesproken krijgt Marlene Mielczarek, manager van Saunapark Epe, vooral 
Nederlandse gasten uit het oostelijke deel van het land. Mensen die, wanneer ze wegrijden 
van huis, een half uur later gedoucht en wel een 100 graden warme cabine in kunnen stappen. 
Maar nu komen ze ook van verder. Twee uur in de auto is voor sommigen niet eens een 
probleem. Bron: AD, 8 januari 2022. 

 

Een portret van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat geprojecteerd 
op het Rotterdamse Erasmus MC. © ANP   

Portret van Ernst Kuipers levensgroot op het Erasmus MC 

Op de dag dat Ernst Kuipers beëdigd is als minister van Volksgezondheid brengt zijn 
voormalige werkplek een eerbetoon aan de arts. Met een enorme lichtprojectie wordt Kuipers 
door het Rotterdamse Erasmus MC ‘uitgezwaaid’. 

Kuipers (D66) was sinds het begin van de coronacrisis een vertrouwd gezicht: als voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het Erasmus gaf hij vanuit dat ziekenhuis updates als voorzitter 
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.  

Dit weekend kwam hij in opspraak omdat bekend werd dat het Erasmus de interne 
fitnessruimte openhoudt voor medewerkers, terwijl alle andere fitnesscentra in het land dicht 
zijn vanwege de lockdown. Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Sportschoolhouders verbaasd omdat in Erasmus MC wèl gesport mag 
worden: ‘Nu mogen wij dat ook’ 

Sportschoolhouders in de regio snappen niet dat zij de deuren gesloten moeten houden, terwijl 
de fitnessclub in het Erasmus MC openblijft. Toch zien sommige van hen het van de positieve 
kant, omdat Ernst Kuipers, nu nog ziekenhuisbaas, de nieuwe minister van Volksgezondheid 
wordt. ‘Hij kan dus niets anders dan de sportclubs weer openen.’ 

De huidige maatregelen lopen in ieder geval tot 14 januari en worden in de loop van volgende 
week tegen het licht gehouden. ‘Het is niet te verkopen als wij straks nog steeds gesloten 
moeten blijven’, zegt Bappie Tetteroo van sportcentrum Brothers in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. ‘Ernst Kuipers houdt de sportschool open voor zijn personeel en dat juich ik toe, maar 
de rest van de Nederlanders heeft net zoveel baat bij sporten.’ Bron: AD, 8 januari 2022. 

De Mexicaanse president Andrès Manuel López Obrador heeft voor de 
tweede keer Covid-19 

De Mexicaanse president Andrès Manuel López Obrador heeft voor de tweede keer Covid-19, 
meldt hij zelf op Twitter. De 68-jarige president zegt slechts milde symptomen te ervaren en 
zichzelf te isoleren. 

De president werd tijdens zijn dagelijkse persconferentie vervangen door minister van 
Binnenlandse Zaken Adán Augusto López Hernández. Maandag had hij al een hese 
stem tijdens zijn persconferentie. Hoewel hij dacht slechts een griepje te hebben, kondigde hij 
aan zich te laten testen op corona. 

Obrador testte ook al positief in januari 2021. In het begin van de pandemie bagatelliseerde 
hij het virus en verzette zich tegen maatregelen om de verspreiding van het virus te vermijden. 
Hij draagt zelden een mondmasker. Inmiddels profileert hij zich wel als voorstander van de 
vaccinatie. Hij kreeg zelf drie doses van een vaccin. 

In Mexico zijn sinds het begin van de pandemie 300.412 mensen gestorven aan het 
coronavirus. Bron: AD, 11 januari 2022. 

De VS rapporteerden maandag 1,13 miljoen nieuwe corona-infecties 

De Verenigde Staten rapporteerden maandag 1,13 miljoen nieuwe corona-infecties. Geen 
enkel land registreerde eerder zoveel nieuwe gevallen op één dag. Het vorige record was 1,03 
miljoen nieuwe besmettingen een week eerder, ook in de VS.  
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Op maandag wordt er in de VS vaak een hoger aantal besmettingen gemeld, omdat veel staten 
in het weekend geen gegevens aanleveren. Nog niet alle staten hebben zich echter met de 
laatste cijfers gemeld, waardoor het cijfer nog verder zal kunnen oplopen, aldus Reuters. 

Het weekgemiddelde is in vergelijking met twee weken geleden verdrievoudigd tot meer dan 
700.000 nieuwe infecties per dag. 

Veel scholen in de VS worstelen met de toename van het aantal besmettingen door de 
afwezigheden van personeel, leraren en buschauffeurs. In New York City konden drie 
metrolijnen niet rijden vanwege het grote aantal zieke werknemers.  

Maandag lag er ook een recordaantal mensen met Covid-19 in de Amerikaanse ziekenhuizen. 
Het ging om 135.500 opnames, waarmee het eerdere record van 132.051 van een jaar geleden 
werd ingehaald. 

Dagelijks vallen er in de VS gemiddeld 1700 coronadoden. Bron: AD, 10 januari 2022. 

 

Deze landen hebben nu de hoogste besmettingscijfers van heel Europa 

De besmettingscijfers lopen in ons land razendsnel op. Vandaag kwamen er bijna 28.000 
positieve tests bij, dat is voor een maandag het hoogste aantal ooit. Ook de rest van Europa 
ziet het aantal coronabesmettingen steil omhoog gaan.  

Het land met het hoogste gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag per miljoen 
inwoners is op dit moment Cyprus. Dat blijkt uit grafieken van Our World in Data. Zaterdag 
werd er een piek van gemiddeld 5134 nieuwe gevallen per miljoen inwoners per dag 
opgetekend. 

Gisteren meldde het ministerie van Volksgezondheid 3012 nieuwe besmettingen op een totaal 
van 139.709 tests. Er liggen 251 mensen in het ziekenhuis en 91 van hen zijn er erg aan toe. 
Driekwart van de patiënten (75,3 procent) blijkt niet gevaccineerd. Er waren dit weekend ook 
vier coronadoden. 
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Cyprus doet het niet slecht wat betreft vaccineren. Het land staat op de twaalfde plaats in de 
Europese Unie voor volledige vaccinatie en op de negende als het om het percentage 
geboosterde inwoners gaat. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).  

Sinds 30 december zijn de maatregelen in Cyprus aangescherpt. Zo kan je alleen nog binnen 
in uitgaanscentra, nachtclubs, receptiezalen, op bruiloften en doopfeesten als je gevaccineerd 
bent en een negatieve test van minder dan 24 uur oud kan tonen. Dat vervalt als je een booster 
hebt. Daarnaast moeten mensen zitten en wordt er niet gedanst. Tot slot is het dragen van 
een mondkapje overal verplicht, zowel buiten als binnen. De regering vraagt ook iedereen om 
thuis te werken en zich minstens één keer per week te laten testen.  

De afgelopen dagen dook het nieuws op dat er op Cyprus een nieuwe variant ontdekt zou zijn 
die Delta en Omikron zou combineren. Leondios Kostrikis, professor biologische wetenschap 
aan de universiteit van Cyprus, gaf er zelfs een naam aan: Deltakron. Volgens de Belgische 
viroloog Marc Van Ranst hoeven we ons echter weinig zorgen te maken en is er vermoedelijk 
sprake van een contaminatie in een laboratorium. 

Tweede op de ranglijst van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen is Ierland. 
Zo goed als alle nieuwe gevallen zijn een gevolg van een besmetting met de Omikron-variant 
van het coronavirus. 

Ierland heeft een hoge vaccinatiegraad: het staat op de vierde plaats in Europa. In december 
werden de coronamaatregelen strenger. Zo moeten horecazaken dicht om 20.00 uur, zijn 
discotheken gesloten en mogen evenementen binnen niet meer dan 1000 bezoekers tellen.  

Gisteren werden 21.384 nieuwe gevallen gemeld door het Ierse ministerie van 
Volksgezondheid. Er liggen 984 mensen in het ziekenhuis (67 meer dan zaterdag) en 83 op de 
ic (dat aantal is constant).  

Volgens immunologe Christine Loscher van de Dublin City University vertalen de hoge 
besmettingscijfers zich voorlopig niet in een hoog aantal ziekenhuisopnames of opnames op 
de ic, iets wat wél het geval was in voorgaande coronagolven. Dat zei ze tegen openbare omroep 
Raidió Teilifís Éireann (RTE).  

Premier Micheál Martin spreekt van ‘uitdagende weken in januari’, maar hij meent wel dat de 
geldende coronamaatregelen effectief zijn. 

De top 3 van landen met de hoogste besmettingscijfers wordt afgesloten door Frankrijk. 
Zaterdag meldde het Franse ministerie van Volksgezondheid gemiddeld 270.000 nieuwe 
besmettingen op weekbasis en daarmee gaan de cijfers er nog altijd in stijgende lijn. Het 
aantal patiënten in de ziekenhuizen is gisteren verder gestegen tot 21.982. Het aantal 
patiënten op de ic ging met 26 omhoog tot 3847. Er waren ook 207 nieuwe overlijdens te 
melden in de laatste 24 uur. Ook dat is een stijging. 

Frankrijk staat in de top 10 van Europese landen met de hoogste vaccinatie- en 
boostergraad. De Franse president Emmanuel Macron vertelde vorige week aan Le 
Parisien dat hij landgenoten die niet gevaccineerd zijn ‘tot het eind’ het leven zuur zal maken, 
iets wat hem op zware kritiek kwam te staan. Ongevaccineerden zullen binnenkort geen 
toegang meer hebben tot bioscopen, bars, restaurants of openbaar vervoer over langere 
afstanden door de invoering van een vaccinatiepas. Het Franse Lagerhuis keurde het voorstel 
al goed, begin deze week buigt de Franse Senaat zich erover. 

Met het oog op de nieuwe besmettingsgolf werden de coronamaatregelen aangescherpt. In 
bars en cafés is het verboden om staand te eten of te drinken, nachtclubs blijven ten minste 
tot 25 januari dicht en bij evenementen binnen mogen maximaal 2000 bezoekers aanwezig 
zijn. 

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire meldde vorige week nog dat hij niet 
verwacht dat de Omikron-variant de economie zal ‘verlammen’. Wel kunnen bepaalde sectoren 
last krijgen van beperkende maatregelen, zoals restaurants en uitgaansgelegenheden. Le 
Maire belooft vooral kleine ondernemers steun. Van algemene financiële hulppakketten om 
bedrijven ‘koste wat kost’ te laten overleven wil hij nog niets weten. 
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IJsland en Griekenland vullen de rest van de top 5 van EU-landen met de hoogste 
besmettingscijfers. Daarna volgen Denemarken, Spanje, Italië, Portugal en 
Luxemburg. Nederland staat op de elfde plaats. 

Denemarken voerde tot 2 januari nog de lijst aan, maar het aantal nieuwe besmettingen lijkt 
er intussen te stabiliseren. Zaterdag werden voor de tweede dag op rij minder nieuwe 
besmettingen gerapporteerd. Het ging om 12.588 gevallen, waar dat er vrijdag nog 18.261 
waren. Woensdag stond nog een recordaantal van 28.283 besmettingen in de tabellen. Ook 
het aantal ziekenhuisopnames loopt terug. Zaterdag waren 730 patiënten opgenomen in de 
ziekenhuizen, waar dat er vrijdag nog 755 waren en dinsdag 794. Alleen het aantal overlijdens 
stijgt nog, maar die parameter loopt doorgaans achter. Zaterdag werd melding gemaakt van 
28 nieuwe coronadoden in de afgelopen 24 uur en dat was het hoogste aantal sinds 20 januari 
vorig jaar.  

Of dat betekent dat de Omikrongolf over zijn piek is in Denemarken? Experts twijfelen. ‘Je 
kan dat hopen, maar ik ben er nog niet zeker van’, aldus Christian Wejse, het hoofd van de 
afdeling infectieziekten in het universitair ziekenhuis van Aarhus, in The Local. ‘Ik denk dat 
het nog wat te vroeg is om dat te zeggen.’ 

Patiënten met de Omikron-variant verblijven wel minder lang in het ziekenhuis dan die met 
Delta, zegt hij. ‘De meesten worden niet zo ziek en liggen vaak in het ziekenhuis door andere 
oorzaken’, aldus Wejse.  

Premier Mette Frederiksen verklaarde optimistisch te zijn over komende maand. ‘Er zijn 
minder infecties en het aantal ziekenhuisopnames zit op een plateau’, zegt ze. ‘Ik denk dat we 
de winter vrij goed zullen doorkomen. Omikron is zichtbaar minder gevaarlijk, áls het aantal 
gevallen onder controle kan worden gehouden.’ 

Ook uit het Verenigd Koninkrijk komen hoopvolle berichten. Het land zou vandaag tussen 
Italië en Portugal staan op de ranglijst. Het aantal gevallen in de dagcijfers lijkt wel te dalen. 
Gisteren werden 141.472 nieuwe besmettingen geregistreerd, zaterdag waren het er nog 
146.390, vrijdag 178.250, donderdag 179.756 en woensdag 197.747. Het gemiddelde aantal 
nieuwe besmettingen over een periode van zeven dagen loopt wel nog altijd lichtjes op (+6 
procent). 

Premier Boris Johnson waarschuwde eerder vandaag dat het aantal patiënten met Covid-19 
in de ziekenhuizen nog altijd stijgt. Volgens de meest recente cijfers van de Britse overheid 
gaat het om 18.454 mensen. Donderdag werd het hoogste aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen geregistreerd sinds februari vorig jaar. De druk op de ziekenhuizen blijft 
toenemen en heel wat ziekenhuizen riepen al de alarmfase uit. 

Ook het gemiddelde aantal overlijdens stijgt nog, met dertig procent over de laatste zeven 
dagen. Het totale aantal overlijdens ligt wel een stuk lager dan bij eerdere golven. Gisteren 
was er in de dagcijfers sprake van 97 nieuwe coronadoden, waar dat er zaterdag 313 waren, 
vrijdag 229 en donderdag 231. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft vrij goede vaccinatiecijfers. Volgens cijfers van de Britse 
overheid is 82,9 procent van de 12-plussers volledig gevaccineerd en heeft 61,7 procent een 
booster gehad. Er zijn wel maar een beperkt aantal maatregelen van kracht tegen het 
coronavirus, zoals het dragen van mondmaskers op sommige plaatsen, thuiswerk waar 
mogelijk en het gebruik van vaccinpaspoorten om sommige gelegenheden binnen te gaan. 
Vanaf deze week zijn er ook dagelijkse tests voor werknemers in belangrijke sectoren, zoals 
de voedselverwerking.  

Volgens Johnsons zou het mogelijk zijn ‘om van Omikron af te komen’ zonder het land op slot 
te doen, dankzij een ‘substantieel’ niveau aan immuniteit onder de bevolking. Bovendien zijn 
er wel meer ziekenhuisopnames door de Omikron-variant, maar belanden er minder mensen 
op intensieve zorg en ligt de mortaliteit lager.  

De komende weken zullen wel ‘een uitdaging’ vormen en vanwege afwezigheid van personeel 
zullen sommige diensten verstoord zijn, zo erkende hij wel. Bron: AD, 10 januari 2022. 
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Uitbraak corona bij Liverpool viel toch mee 

De uitbraak van het coronavirus bij Liverpool is vorige week vermoedelijk minder erg geweest 
dan aanvankelijk gedacht. Trainer Jürgen Klopp heeft volgens de BBC gezegd dat er sprake 
was van een aantal zogenoemde 'false positives'. De enige die echt met het virus was besmet 
blijkt verdediger Trent Alexander-Arnold te zijn geweest. 

Door de veronderstelde uitbraak werd de halve finale van Liverpool in de League Cup tegen 
Arsenal eerder uitgesteld. De club speelde het afgelopen weekeinde wel in de FA Cup tegen 
Shrewsbury Town (4-1), waarbij ook nog meerdere spelers ontbraken. Klopp, die zelf ook 
positief testte en even afwezig was, stelde in dat duel zelfs meerdere tieners op. 

Vanwege de vermeende uitbraak sloot Liverpool zelfs enkele dagen het trainingscomplex. 
Bron: AD, 11 januari 2022.  

Liverpool kan weer trainen 

Liverpool kan de training hervatten. De Engelse club heeft het trainingscomplex weer 
geopend. Woensdag besloot Liverpool om het complex tijdelijk de sluiten vanwege een nieuwe 
golf aan coronabesmettingen binnen de selectie. 

Onder anderen hoofdtrainer Jürgen Klopp en zijn Nederlandse 
assistent Pepijn Lijnders testten positief. Ook meerdere spelers zijn besmet. Liverpool had 
donderdag in de halve finales van de League Cup moeten aantreden tegen Arsenal, maar op 
verzoek van de 'Reds' werd die wedstrijd uitgesteld. 

Peter Krawietz, een andere assistent van Klopp, heeft voorlopig de leiding over de selectie. Hij 
gaat Liverpool voorbereiden op het duel van zondag op Anfield met derdeklasser Shrewsbury 
Town in de derde ronde van de FA Cup. 

Virgil Van Dijk raakte vorige maand besmet met het coronavirus en miste daardoor enkele 
wedstrijden van Liverpool. De aanvoerder van Oranje maakte kort voor de jaarwisseling zijn 
rentree bij de nummer 3 van de Premier League. Bron: AD, 9 januari 2022. 
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Ramsey test bij Juventus positief op corona 

Juventus moet het enkele wedstrijden stellen zonder Aaron Ramsey. De middenvelder uit 
Wales heeft positief getest op het coronavirus en heeft zich afgezonderd van de 
selectie. Ramsey staat op het punt de Italiaanse club uit de Serie A te verlaten. Coach 
Massimiliano Allegri heeft laten weten hem niet meer nodig te hebben, waardoor hij als enige 
speler tussentijds mag vertrekken. De verwachting is dat Ramsey overstapt naar een club uit 
de Premier League. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Premier League ziet aantal coronagevallen dalen 

De hoogste Engelse voetbalafdeling de Premier League heeft over de afgelopen week 72 nieuwe 
besmettingen met het coronavirus gemeld. Het is voor de tweede keer op rij dat het totaal 
daalt. Daarvoor was er acht weken lang sprake van een stijging. Er werden in de afgelopen 
periode 12.973 tests afgenomen onder spelers, begeleiders en staf. 

De laatste week van december waren er nog 94 positieve gevallen, de week daarvoor zelfs 103, 
een record. Sinds de laatste uitbraak van het virus heeft de Premier League 19 wedstrijden 
uitgesteld. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Leicester City moet opnieuw duel uitstellen 

Leicester City heeft te weinig spelers om dinsdag in de Premier League te kunnen aantreden 
tegen Everton. De organisatie van de Engelse competitie besloot om het duel op verzoek van 
Leicester uit te stellen. Vanwege coronagevallen, blessures en internationals die naar de Afrika 
Cup zijn, had trainer Brendan Rodgers niet meer het minimale aantal spelers over om te 
kunnen spelen. 

De afgelopen weken zijn tal van wedstrijden in Engeland uitgesteld vanwege de golf aan 
coronabesmettingen, veroorzaakt door de omikronvariant. Leicester City staat op de tiende 
plaats in de Premier League. De ploeg van Rodgers won zaterdag in de FA Cup nog met 4-1 
van Watford. Leicester had toen nog wel genoeg spelers om te voetballen. 

Everton, dat op de vijftiende plek staat, won in de derde ronde van de FA Cup na verlenging 
met 3-2 bij Hull City. Eind vorige maand moesten al twee competitiewedstrijden van Everton 
worden uitgesteld vanwege coronaperikelen. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Ook Chelsea-keeper Mendy test positief bij Senegal op Afrika Cup 

Een dag voor de eerste groepswedstrijd van Senegal op het toernooi om de Afrika Cup heeft 
ook doelman Edouard Mendy positief getest. De keeper van Chelsea behoort met Kalidou 
Koulibaly, Idrissa Gueye en Sadio Mané tot de belangrijkste spelers in de selectie van 
bondscoach Aliou Cissé. Zaterdag testte aanvoerder Koulibaly (Napoli) al positief en ook spits 
Famara Diédhiou (Alanyaspor) is besmet geraakt met het coronavirus. 

Senegal was al later naar Kameroen afgereisd na enkele positieve gevallen in de selectie. Zes 
spelers zijn in Dakar achtergebleven vanwege coronaperikelen. Ook binnen de staf zijn heel 
wat besmettingen. 

De Afrikaanse voetbalbond CAF wil de wedstrijden van de Afrika Cup koste wat kost laten 
doorgaan. Als een land minimaal elf spelers heeft, ongeacht of daar een keeper bij zit, dan 
moet gespeeld worden. 

Senegal begint het toernooi in Kameroen maandag tegen Zimbabwe. Bron: AD, 10 januari 
2022. 

Klopp na positieve test terug op de bank bij Liverpool 

Jürgen Klopp keert terug op de bank bij Liverpool. De Duitse trainer ontbrak vorige week 
tegen Chelsea omdat hij op nieuwjaarsdag positief had getest op het coronavirus. Met 
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assistent Pepijn Lijnders als hoofdverantwoordelijke op de bank gaf Liverpool in Londen een 
voorsprong van 2-0 uit handen (2-2). 

De Nederlander testte daarna ook positief, net als enkele spelers. Liverpool besloot het 
trainingscomplex deze week zelfs voor twee dagen te sluiten. De wedstrijd tegen Arsenal in de 
halve finales van de League Cup werd op verzoek van de 'Reds' uitgesteld. De Duitser Peter 
Krawietz, ook een assistent van Klopp, bereidde de uitgedunde selectie voor op de wedstrijd 
in de FA Cup tegen derdeklasser Shrewsbury Town. 

Klopp is inmiddels hersteld van het coronavirus en zit zondagmiddag in de bekerwedstrijd 
weer op de bank. Lijnders ontbreekt op Anfield. De 38-jarige Limburger zit nog steeds thuis 
in quarantaine. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Italiaanse justitie heft quarantaine van drie voetbalclubs op 

De Italiaanse justitie heeft vandaag de quarantaine van drie voetbalclubs uit de Serie A 
opgeheven. Het gaat om Torino, Salernitana en Udinese. De profliga was naar de rechter 
gestapt, omdat gezondheidsautoriteiten de clubs in het geheel in afzondering hadden gezet, 
na besmettingen met het coronavirus bij enkele spelers. 

De rechter vond dat niet besmette spelers niet in quarantaine hoefden, omdat ze afdoende 
zijn gevaccineerd. De beslissing van de autoriteiten om Bologna in afzondering te plaatsen, 
werd wel gesteund door de rechtbank. Volgens Gazzetta dello Sport kwam dat doordat 'slechts 
twee derde van de spelersgroep van Bologna een derde vaccinatieprik had gekregen'. Twee 
spelers kregen bovendien eerder deze week pas hun eerste dosis. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Minder fans welkom in Italië 

De clubs uit de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal hebben zaterdag besloten de 
komende weekeinden niet meer dan 5000 fans per wedstrijd toe te laten. Ze willen daarmee 
helpen met het bestrijden van het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus in het 
land. 

Betrokkenen bevestigden aan persbureau Reuters dat dit voorlopig gaat gelden voor de 
weekeinden van 15 en 22 januari. Op dit moment mogen de stadions bij wedstrijden in de 
Serie A nog voor de helft worden gevuld. Dat is ook dit weekeinde nog het geval. Bron: AD, 9 
januari 2022. 

Bayern München ziet drietal na besmetting terugkeren op training 

Bayern München heeft zaterdag drie spelers na een besmetting met het coronavirus terug zien 
keren op de training. Het betrof Omar Richards, Kingsley Coman en Corentin Tolisso. Bij de 
hervatting van de competitie in de Bundesliga verloor de koploper vrijdag van Borussia 
Mönchengladbach. Bayern miste toen negen spelers vanwege corona. 

De volgende wedstrijd van Bayern is tegen FC Köln. Trainer Julian Nagelsmann vond het 
onmogelijk te zeggen over welke spelers hij dan kan beschikken. ‘Ik verwacht over een week 
nog niet veel van de afwezigen terug. Het duurt ook nog even voor ze na het hervatten van de 
training weer 'wedstrijdfit' zijn. Het gaat ongetwijfeld nog wel even duren voor we iedereen er 
weer bij hebben.’ 

De kampioen van Duitsland heeft ook nog enkele geblesseerden en mist spelers vanwege 
de Afrika Cup. Bron: AD, 9 januari 2022. 

Burkina Faso mist spelers door corona bij opening Afrika Cup 

Burkina Faso speelt morgen met een door het coronavirus gehavend elftal de 
openingswedstrijd van de Afrika Cup tegen gastland Kameroen. Assistent-bondscoach Firmin 
Sanou zei vandaag in speelstad Yaoundé dat 'vier tot vijf spelers' en bondscoach Kamou 
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Malo positief hebben getest. Sanou gaf aan dat het vooral om basisspelers gaat, maar noemde 
geen namen. Volgens lokale media zijn de betrokken spelers Saidou Simporé, Dango 
Ouattara, Oula Abass Traoré, Edmond Tapsoba en Gustavo Sangaré. Zij zouden gisteren 
positief hebben getest. Volgens Sanou worden de betrokkenen voor de wedstrijd nog een keer 
getest, in de hoop op een negatief resultaat. 

Oefenduel handballers afgelast door coronabesmetting 

Een oefenwedstrijd van de Nederlandse handballers in Zweden is afgelast wegens een 
coronabesmetting binnen de selectie. Oranje zou het zaterdag opnemen tegen Zweden. De 
Nederlander Ephrahim Jerry testte vrijdag positief, net als een Zweed. ‘Zaterdag is het hele 
Nederlandse team opnieuw getest. Uit de hertest blijkt dat de resultaten van de rest van de 
ploeg negatief zijn. Het team gaat de voorbereiding op het EK vervolgen’, aldus de 
handbalbond. Nederland begint donderdag aan het EK met een wedstrijd tegen Hongarije. 

Russen in quarantaine in Friesland 

De Russische schaatsers ontbreken in Thialf op de eerste dag van de EK afstanden. Vanwege 
een aantal coronagevallen zit de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een 
hotel in Sneek. Op basis van de PCR-tests die vrijdag worden afgenomen, moet duidelijk 
worden of de Russen zaterdag en zondag wel op het ijs van Thialf verschijnen. 

De nationale schaatsbond maakte dinsdag bekend dat bij aankomst in Nederland een deel 
van de ploeg positief heeft getest op het coronavirus. De hele equipe ging daarop in 
quarantaine. Via de sociale media lieten de Russen zien dat ze op alternatieve manieren in en 
om hun hotelkamers alsnog proberen te trainen. 

Onder anderen Olga Fatkoelina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren tot de EK-
selectie. De Russen hadden uit voorzorg besloten om onder anderen de sprinters Pavel 
Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev thuis te houden, om geen risico's te nemen 
met het oog op de Olympische Spelen in Beijing. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Vier RKC-spelers testen positief 

Vier spelers uit de selectie van RKC Waalwijk zijn afgelopen periode positief getest op corona 
en één zit in quarantaine vanwege een besmetting in de directe omgeving. Komende dagen 
worden weer tests gedaan, waarna het aantal eventueel nog zou kunnen oplopen. 

Met de coronagevallen en blessures houdt RKC nog maar vijftien spelers over, dus werd een 
tripje naar België om een oefenduel met Anderlecht te spelen niet verstandig geacht. Ook met 
in het achterhoofd dat het aantal besmette spelers nog op zou kunnen lopen. Minimaal één 
speler testte in eerste instantie negatief en heeft meegetraind. Een dag later was zijn uitslag 
wel positief. Een van de spelers testte op vakantie al positief en sluit weer bijna aan. Bron: 
AD, 6 januari 2022. 

Volgens The Washington Post is het oer-Hollandse uitwaaien de nieuwe 
trend 
 
‘Vergeet hygge', het is tijd om uit te waaien’. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft 
een artikel geschreven waarin het Nederlandse fenomeen uitwaaien (‘Out-vwy-ehn’) serieus én 
minutieus wordt ontleed.  
 
Goed, in een tweet die eerder door de krant werd verzonden werd ons uitwaaien (voorzien van 
handleiding voor correcte uitspraak) nog versleten voor een Noorse traditie. Maar die omissie 
is vandaag verholpen met een nieuw bericht, om het artikel dat draait om dat ene exotische 
fenomeen dat we er in Nederland op nahouden te promoten. ‘Forget hygge, it's time for 
uitwaaien', zo stelt The Washington Post. Weg dus met dat gezellige, knusse bij elkaar zitten 
van de Denen. De lifestyletrend ‘out blowing', dát is pas een goed idee.   
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Wandelaars in Zandvoort. © ANP 
 
Wat volgt is een uitleg die aandoet als satire - als je een Nederlander bent tenminste. Nadat 
wordt beschreven hoe een Amsterdamse de stad verwisselt voor het strand - waar ze overigens 
gaat surfen, niet wandelen, zoals de meeste mensen toch doen als ze gaan uitwaaien - wordt 
uitgelegd hoe ‘fysieke buitenactiviteit in winderige condities’ in ons land gemeengoed is.  
 
Een professor in neurowetenschappen legt uit hoe tedere wind een therapeutisch effect kan 
hebben. Fitnessgoeroe en tv-persoonlijkheid Arie Boomsma komt er nog aan te pas, om uit te 
leggen dat het door corona bij ons echt ‘een ding’ is om naar buiten te gaan, de frisse lucht 
in.  
 
De eerste Nederlanders hebben het artikel al gniffelend doorgeploegd en voorzien van 
commentaar.  Zou de krant zich ook eens willen buigen over het fenomeen ‘kuieren'? En wat 
is er gebeurd met een even belangrijk Nederlands concept als ‘getting a fresh nose', oftewel 
een frisse neus halen?  En niksen dan? ‘Dat doe je na het uitwaaien’, klinkt het resoluut.  
 
In maart vorig jaar raasde er een storm over het land met hier en daar windstoten van wel 
100 kilometer per uur. Wie echt wil uitwaaien zit op het strand in ieder geval goed: Bron: AD, 
10 januari 2022. 
 
Publiekslieveling Nick Kyrgios vlak voor Australian Open besmet met 
corona 
 
De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich teruggetrokken uit het ATP-toernooi van 
Sydney. Hij is positief getest op het coronavirus, meldt de 26-jarige prof. Hij hoopt op tijd 
hersteld te zijn, zodat hij volgende week toch kan meedoen aan de Australian Open. ‘Als alles 
goed gaat, dan zie ik jullie in Melbourne’, meldde Kyrgios op Instagram.  
 
‘Ik wil open en eerlijk zijn naar iedereen. De reden waarom ik me heb teruggetrokken uit het 
toernooi in Sydney is omdat ik besmet ben met Covid-19. Ik voel me op dit moment prima en 
vertoon geen symptomen’, aldus Kyrgios, die vorige week al een voorbereidingstoernooi in 
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Melbourne oversloeg omdat hij last had van astma. Hij zou maandag in Sydney in de eerste 
ronde aantreden tegen de Italiaan Fabio Fognini.  
 
Kyrgios speelde eind september zijn laatste partij op de Laver Cup in Boston. Hij nam daarna 
een pauze om zijn geblesseerde knie rust te geven en zich voor te bereiden op de Australian 
Open. Het is nu de vraag of de tennisser daar kan meedoen. Als dat lukt, heeft hij geen enkele 
partij als voorbereiding kunnen spelen.  
 
De besmetting van Kyrgios is opvallend. Vorig jaar november was het uitgerekend de 
Australiër zelf die, als publiekslieveling, pleitte voor het het niet laten doorgaan van de 
Australian Open. ‘Je mag niemand dwingen om zich te laten vaccineren’, zei hij toen in zijn 
podcast. De veelbesproken tennisser liet recenter ook al zijn onvrede blijken over de situatie 
rond Novak Djokovic op dit moment. Bron: AD, 10 januari 2022. 
 
Kyrgios pleit voor afgelasting Australian Open: ‘Je mag iemand niet 
dwingen om zich te laten vaccineren’ 
 
Nick Kyrgios vindt dat de komende editie van de Australian Open beter geschrapt kan worden. 
De 26-jarige Kyrgios, winnaar van zes ATP-toernooien, pleit er in zijn podcast No Boundaries 
voor dat het grandslamtoernooi in eigen land wordt gecanceld vanwege de lange lockdown 
waar Melbourne mee te maken heeft gehad vanwege de coronacrisis. Volgens Kyrgios is het 
‘moreel niet juist’ om tennissers vanuit de hele wereld nu naar Melbourne te laten komen. 
 
‘Ik denk niet dat de Australian Open door moet gaan, vooral voor de mensen in Melbourne. 
Je moet een signaal geven’, zei Kyrgios. Het leverde de Australiër, mede vanwege blessures 
afgezakt naar plek 90 op de wereldranglijst, kritiek op van Martin Pakula, de minister van 
Sport in de staat Victoria. ‘Ik kan de logica in de uitspraken van Kyrgios niet volgen’, aldus 
Pakula. ‘De mensen uit Melbourne, uit Victoria en uit heel Australië snakken naar grote 
evenementen. Onze economie heeft het nodig, het land heeft het in mentaal opzicht ook nodig.’ 
 
Kyrgios besloot daarna om in een videoboodschap op Instagram zijn mening toe te lichten. 
‘Mijn woorden zijn uit hun context gehaald. Ik doe deze sport al meer dan vijftien jaar en heb 
daar heel veel opofferingen voor gedaan. De inwoners van Melbourne zijn door een hel gegaan. 
Ze hebben bijna driehonderd dagen te maken gehad met een lockdown, hun vrijheid is van ze 
afgepakt. Ik denk dat het dan moreel niet juist is om spelers van overzee naar ons land te 
halen.’  
 

 
Nick Kyrgios. © EPA  

Of tennissers dubbel gevaccineerd moeten zijn om Australië binnen te komen is nog 
onduidelijk, maar eerder werd daar wel door de autoriteiten op gemikt. Binnenkort wacht een 
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definitieve uitspraak. De verwachting is dat ongevaccineerde tennissers eerst twee weken in 
quarantaine moeten. Dat geldt dan mogelijk voor onder anderen Novak Djokovic. Van de 
nummer 1 van de wereld is zijn vaccinatiestatus onduidelijk. 

De Serviër heeft al een paar keer gezegd dat het met de huidige regels onzeker is of hij in 
januari naar Melbourne komt’ ‘Ik ben al volledig gevaccineerd, maar vind het gewoon niet juist 
om iemand te dwingen en te zeggen: ‘Je mag hier niet komen spelen omdat je niet bent 
ingeënt’. Er zijn andere oplossingen, zoals in Amerika waar ze een snelle test hebben’, zegt 
Kyrgios. Bron: AD, 16 november 2021. 

 

 

Tekort aan brandweermannen dreigt door corona: ‘Dit moet niet te lang 
duren’ 

Brandweercommandant Tijs van Lieshout maakt zich zorgen. Meer dan een zesde van zijn 
korps zit op het moment thuis vanwege corona, reguliere ziekte of quarantaine. ‘Dit moet niet 
te lang duren, dat houden we niet vol.’ 

‘Op dit moment hebben we in het korps van Amsterdam-Amstelland een ziekteverzuim van 
zeventien procent’, zegt Van Lieshout. ‘Normaal gesproken hebben we, wat ook al hoog is, tien 
procent.’ En dat zorgt ervoor dat de brandweer nu al de nodige maatregelen moet nemen om 
alle wagens te kunnen bemannen.  

‘Wat we doen is mensen terughalen en mensen extra laten komen voor overwerk. We schuiven 
ook met diensten zodat we de roosters kunnen vullen, we vragen vrijwilligers om extra 
diensten te komen draaien en als laatste redmiddel hebben we een afschaaltabel. Dat betekent 
dat we eerst ondersteunende voertuigen uit dienst nemen en als laatste kunnen we kijken of 
we beroepskazernes tijdelijk moeten sluiten.’  

Meer instanties hebben met het probleem te maken. Zo laat het GVB weten al op een 
ziekteverzuim van acht procent te zitten en bij zorgorganisatie Cordaan is dat nog meer. ‘Het 
aantal afwezige medewerkers wegens ziekte of quarantaine neemt de afgelopen weken weer 
toe, tot ongeveer 9,5 procent in de afgelopen week’, zegt een woordvoerder van Cordaan. ‘We 



165 
 

houden er wel rekening mee dat dit de komende weken door de opkomst van de Omikron-
variant kan toenemen.’  

En daarmee is direct de meest waarschijnlijke oorzaak van de toename genoemd. Onlangs 
werden de quarantaineregels aangescherpt, zo moet iemand die in nauw contact is geweest 
met een besmet persoon nu minstens vijf dagen binnenblijven, ook bij een negatieve test. 

Engeland, België en Duitsland versoepelden het beleid deze week en dat is ook hier wenselijk, 
vindt Van Lieshout. ‘Het zou ons heel erg helpen als we die mensen veel eerder zouden kunnen 
testen en korter in quarantaine kunnen houden, zoals ze dat bij de zorg ook doen, zodat we 
de schaarse mensen die we hebben, kunnen inzetten.’ 

Om het beleid aan te passen, zal het kabinet eerst advies moeten vragen aan het Outbreak 
Management Team. Daarna kan het kabinet beslissen om de quarantaineregels te 
versoepelen. Tot die tijd moeten ze dus ook bij de brandweer roeien met de riemen die ze 
hebben. ‘Op de kortere termijn krijgen we dat wel weer geplooid. Als het lang gaat duren 
hebben wij er niet alleen last van, maar ook de collega's van de politie, de gemeente en ook 
alle omliggende regio's. Dan gaat het wel heel erg dun worden’, aldus Van Lieshout. Bron: NH 
Nieuws, 10 januari 2022.  

Gemeenten boos op het nieuwe kabinet wegens voorgenomen 
bezuinigingen jeugdzorg 

In de eerste week van het nieuwe kabinet dreigt direct een conflict over de jeugdzorg. 
Gemeenten zijn niet te spreken over de plannen in het regeerakkoord en dreigen alle 
gesprekken over de verbetering van de jeugdzorg te staken. 

Het is onaanvaardbaar dat de coalitie extra wil bezuinigen op de jeugdzorg, vindt de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten dreigen daarom alle gesprekken over de 
verbetering van de jeugdzorg te staken, zo lang het nieuwe kabinet aan de plannen vasthoudt. 

‘We maken ons grote zorgen om de kwetsbare kinderen’, zegt de Utrechtse wethouder Eelco 
Eerenberg (D66), namens de VNG verantwoordelijk voor het dossier jeugdhulp. Hij legt uit dat 
de bezuiniging van 500 miljoen euro per jaar opgeteld moet worden bij een korting van een 
miljard euro per jaar, waarover het rijk en de gemeenten al eerder afspraken maakten. ‘Dat 
betekent dat er de komende jaren 1,5 miljard euro, oftewel dertig procent, van het totale 
jeugdzorgbudget wordt afgehaald. Dat zal grote gevolgen hebben.’ 

Het is niet voor het eerst dat rijk en gemeenten het oneens zijn over de jeugdzorgbudgetten. 
In de sector zijn grote problemen. Kinderen en jongeren moeten soms maandenlang wachten 
op hulp, en er is een groot tekort aan kundig personeel. De afgelopen jaren gaven gemeenten 
ieder jaar meer geld uit aan de jeugdzorg dan zij van de landelijke overheid ontvingen. Toch 
lukte het maar niet om structureel extra geld los te krijgen bij het rijk. 

Er moest vorig jaar zelfs een soort scheidsrechter aan te pas komen. Een commissie van 
experts - de zogenoemde arbitragecommissie - boog zich over het conflict en oordeelde in mei 
dat het rijk inderdaad de komende jaren meer geld moet uittrekken voor de jeugdzorg. 

Daarnaast droeg de arbitragecommissie het rijk, de gemeenten en jeugdzorgprofessionals op 
in gesprek te gaan over hoe de jeugdzorg zodanig kan worden verbeterd, dat die op de lange 
termijn effectiever wordt en minder geld kost. Volgens de commissie kan op die manier 
uiteindelijk vanaf 2028 een miljard euro per jaar bespaard worden. 

Gesprekken over welke maatregelen daarvoor nodig zijn, zijn gaande, maar de coalitie wil dus 
nog meer geld besparen. Om precies te zijn nog eens 100 miljoen euro in 2024 en per 2025 
structureel een half miljard euro extra per jaar. Volgens VVD, D66, CDA en ChristenUnie kan 
dat bijvoorbeeld door een eigen bijdrage in te voeren, waardoor gezinnen voor een deel zelf de 
kosten van de jeugdhulp gaan betalen. 

De gemeenten zijn onaangenaam verrast door de aankondiging en dreigen nu gesprekken over 
de hervorming van de jeugdzorg te staken. Op de ledenvergadering zal de VNG de gemeenten 
donderdag vragen in te stemmen met een resolutie waarin staat dat zij niet meewerken aan 
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verbeteringen in de sector, zo lang het kabinet niet van gedachte verandert waar het de 
bezuinigingen betreft. 

‘Wij hebben van die arbitragecommissie een opdracht gekregen’, zegt Eerenberg. ‘De jeugdzorg 
in Nederland stevig verbeteren en ook nog eens een miljard aan bezuinigingen realiseren. Dat 
is al een hele kluif. We willen van het kabinet horen dat dat ook onze opdracht blijft.’ 

De kersverse staatssecretaris voor jeugdzorg Maarten van Ooijen (ChristenUnie), laat in een 
schriftelijke reactie weten de komende tijd in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. 

‘Waaronder natuurlijk de gemeenten.’ Het financiële vraagstuk in de jeugdzorg noemt hij 
‘ontzettend belangrijk’, maar hij wil vooral aan de slag met de inhoudelijke verbeteringen de 
komende tijd. ‘Hoe kunnen we ons jeugdstelsel zo organiseren dat er passende zorg is voor 
kinderen wanneer zij dat nodig hebben? Daar wil ik zeker ook jongeren en hulpverleners zelf 
bij betrekken.’ Bron: Trouw, 11 januari 2022.  

CPB: Kabinet legt rekening bij volgende generaties 

Het coalitieakkoord van VVD,CDA, D66 en ChristenUnie legt de rekening voor alle plannen 
bij toekomstige generaties. Dat blijkt uit berekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) 
van de plannen van het kabinet Rutte IV.   

Het CPB schrijft dat ‘de financiële lasten voor toekomstige generaties fors toenemen’. Het 
kabinet Rutte IV is van plan veel geld uit te geven, onder meer aan klimaat, milieu, onderwijs, 
defensie en sociale zekerheid. Een goed deel ervan zijn eenmalige investeringen, zo is het plan. 
Maar het CPB waarschuwt dat het ‘dit niet in alle gevallen plausibel’ vindt en ‘neemt aan dat 
beleid dat naar de aard niet incidenteel is, structureel moet worden gefinancierd’. Ofwel: 
eenmalig geld steken in problemen die voortduren, gaat waarschijnlijk niet werken.  

Het prijskaartje van de kabinetsplannen doen de overheidsuitgaven op de lange termijn met 
ruim 13 miljard euro oplopen. Dat betekent dat er de komende jaren tekorten op de begroting 
zijn, in 2025 ruim 30 miljard euro, ofwel 2,7 procent van het bbp.  

De staatsschuld komt in 2060 op basis van de huidige rentestructuur op bijna 64 procent 
van het bbp uit. Iets waarover ons land andere landen (denk Italië) altijd de maat over heeft 
genomen.  

Tegelijk, geeft het CPB toe, als de uitgaven (neem bijvoorbeeld de klimaataanpak) toch 
eenmalig blijken te kunnen zijn, dan valt het wel weer mee met de oplopende staatsschuld en 
komt dat onder de Europese begrotingsnormen uit.  Bron: AD, 11 januari 2022.  

Japan houdt zeker tot eind februari de grenzen dicht  

Japan houdt zeker tot eind februari de grenzen dicht om verspreiding van de Omikron-variant 
te voorkomen, zegt premier Fumio Kishida. Zijn land voerde vorig jaar de strengste 
reisrestricties ter wereld in om de virusvariant buiten de deur te houden. Alleen de 
Amerikaanse bases in Japan voeren een eigen inreis- en isolatiebeleid. 

Buiten de Japanners zelf komt niemand binnen, ook studenten en buitenlandse familieleden 
niet. Slechts in uitzonderlijke situaties geldt het inreisverbod niet. Voor wie wel wordt 
toegelaten, bijvoorbeeld om humanitaire redenen, moet zes dagen in hotelquarantaine gevolgd 
door thuisisolatie. 

‘Dank zij de strenge grensmaatregelen hebben we de opmars van Omikron tot een minimum 
kunnen beperken’, zegt Kishida. ‘Dat geeft ons tijd om ons voor te bereiden op binnenlandse 
besmettingen.’ Hoewel Omikron minder ziek lijkt te maken dan de voorgaande 
coronavarianten gaat Japan ook kinderen onder de 12 jaar inenten. Bron: AD, 11 januari 
2022. 

Strengere coronamaatregelen in Hongkong  

Hongkong haalt de coronateugels verder aan na een aantal lokale infecties met de Omikron-
variant. De stadstaat sloot vorig jaar af met drie maanden zonder lokale coronabesmettingen. 
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Om verspreiding van de variant te voorkomen, gaan basis- en kleuterscholen opnieuw dicht. 
Leider van Hongkong Carrie Lam laat weten dat de scholen zeker tot na het Chinese 
nieuwjaar, begin februari, gesloten blijven. 

Ook kunnen ouders hun kinderen vanaf vijf jaar een coronavaccinatie laten geven.  Zij krijgen 
het Sinovac-vaccin. Hongkong blijft wat vaccinatiegraad betreft achter bij andere 
steden. Minder dan vijfenzeventig procent van de inwoners heeft een eerste coronaprik 
ontvangen. Minder dan zeventig procent van stedelingen kreeg een tweede dosis en slechts 8 
procent haalde een boosterprik. 

Naast het sluiten van scholen weert Hongkong vanaf 15 januari ook internationale 
reizigers uit 150, als 'hoogrisicogebied', aangeduide landen. De reisrestrictie die niet voor 
diplomaten, regeringsambtenaren en deelnemers aan de Olympische Winterspelen geldt, gaat 
zeker tot 14 februari duren. ’Ik ben optimistisch en er zeker van dat we deze situatie te 
boven kunnen komen’, verklaarde Lam. Bron: AD, 11 januari 2022.  

VS meldden gisteren recordaantal van 1,13 miljoen nieuwe corona-
infecties 

De Verenigde Staten meldden gisteren zelf het recordaantal van 1,13 miljoen nieuwe corona-
infecties, maar een eigen telling van persbureau Reuters komt zelfs tot 1,35 miljoen positieve 
testen. Het hoogste dagaantal ter wereld. Het zevendaags gemiddelde komt met deze cijfers op 
ruim 700.000 per dag. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Het  aantal coronadoden is in Polen de 100.000 gepasseerd  

Het dodental ten gevolge van Covid-19 is in Polen de 100.000 gepasseerd, meldt 
gezondheidsminister Adam Niedzielski. ‘We kunnen zeggen dat vandaag wederom een trieste 
dag is’, zegt hij tegen omroep TVN 24.  ‘We zijn de grens van 100.000 coronadoden 
voorbij.’ Bron: AD, 11 januari 2022. 

Nog nooit zijn er zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in 
de afgelopen zeven dagen 

Nog nooit zijn er zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in de afgelopen zeven dagen. Het 
aantal zou zelfs de grens van 200.000 positieve tests kunnen passeren. Het huidige record 
werd eind november gevestigd. Toen waren er in zeven dagen tijd 155.152 nieuwe gevallen. 
Dat record wordt hoe dan ook verbroken, want in de afgelopen zes dagen zijn al meer dan 
172.000 besmettingen aan het licht gekomen. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Update RIVM 

In de 99ste week van de coronacrisis komt het RIVM voor de 80ste keer met een 
weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 113.554 
meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was bijna 35 procent meer dan de week 
ervoor. Nu kan het cijfer in een week tijd dus bijna verdubbelen. 

Het RIVM meldt vandaag ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen 
week. Die cijfers dalen waarschijnlijk nog steeds. Vorige week waren in zeven dagen tijd 981 
mensen in een ziekenhuis opgenomen, van wie 164 op de intensive care. In diezelfde zeven 
dagen had het RIVM bericht gekregen dat 189 mensen aan de gevolgen van de 
coronabesmetting waren overleden. Bron: AD, 11 januari 2022.  

Mensen die tijdens de coronapandemie familie en vrienden zijn 
kwijtgeraakt worden gekwetst door feestjes van Boris Johnson 

Mensen die tijdens de coronapandemie familie en vrienden zijn kwijtgeraakt, worden gekwetst 
door geruchten over feestjes in de ambtswoning van premier Boris Johnson, zegt 
gezondheidsminister Edward Argar tegen Sky News. 
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‘Ik begrijp de pijn die dit soort aantijgingen hebben veroorzaakt, vooral bij diegenen die een 
geliefde hebben verloren.’ Maar, om precies vast te stellen wat er is gebeurd, is tijd en ruimte 
nodig, voegt Argar toe. 

Johnson heeft een ambtenaar aangewezen die de overtredingen van de 
coronamaatregelen moet onderzoeken. ‘Het zou niet kies zijn om commentaar te geven op de 
beschuldigingen terwijl het onderzoek loopt’, aldus de minister. Bron: AD, 11 januari 2022. 

 

Mondkapje van stof lijkt passé: OMT adviseert medische mondmaskers 
binnen èn buiten 

Twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie lijkt ook Nederland serieus voor de 
professionele mondmaskers te kiezen. Het OMT adviseert nu dat iedereen vanaf 13 jaar 
binnen een medisch mondmasker moet dragen, en ook buiten op drukke plekken.  

Als het kabinet het advies van het Outbreak Management Team  van vanochtend overneemt, 
heeft het (zelfgemaakte) textiele mondmasker zijn langste tijd gehad. Het OMT vindt dat 
iedereen binnen een medisch mondneusmasker moet dragen, het zogenoemde chirurgische 
mondneusmasker (minstens type II). Deze beschermen beter tegen virusdeeltjes en verkleinen 
de kans op infectie of het doorgeven van het virus. 

Opvallend is ook het advies om dezelfde maskers zelfs buiten te dragen op plekken waar 
afstand houden lastig is, denk aan drukke winkelstraten, demonstraties, bij 
sportevenementen of op drukke markten.  

OMT adviseert: vaker mondkapje op: 

-In alle publieke binnenruimtes waar mensen van verschillende huishoudens bijeen komen 
( vanaf 13 jaar). 

-Continu mondmaskergebruik wordt geadviseerd, ook wanneer iemand zit. 

-Hierbij doelt het OMT dus op het onderwijs, universiteit en HBO en onderwijs in grotere 
groepen. Ook binnen-evenementen, horeca, culturele instellingen, bedrijven en 
kantoorruimtes vallen onder het advies. 
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-Als het buiten te druk is -en anderhalve meter afstand houden lukt niet- wordt ook 
geadviseerd een mondmasker te dragen, zoals in winkelstraten, bij demonstraties, 
sportevenementen en drukke markten. 

  
Mondkapjes ter illustratie. © Guus Schonewille/Reuters/Getty 

De nog betere maskers -van het type FFP2- worden door het OMT niet als standaard 
geadviseerd voor massaal gebruik, maar mensen kunnen deze maskers overwegen op plekken 
waar afstand houden totaal niet lukt, waar slecht geventileerd en ‘gezongen en geschreeuwd’ 
wordt.  

Er kleven ook nadelen aan de betere mondmaskers, schetsen de experts: ‘Bij langdurig 
gebruik kunnen klachten als benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn 
optreden. Een FFP2-masker is daarom zelfs gecontra-indiceerd bij mensen met een 
longaandoening en bij zwangeren. De kans is groot dat het masker sneller afgedaan wordt als 
het draagcomfort niet zo goed is.’ 

Het Nederlandse mondkapjesprotocol kenmerkt zich door zigzagbeleid:  lange tijd geloofden 
experts niet in substantiële werking van mondmaskers, later kwam er alsnog een kapjesplicht 
in binnenruimtes. Maar mensen mochten ook het - virologisch veel minder veilige - 
zelfgemaakte masker dragen. Als het OMT-advies overgenomen wordt, is dat passé. Volgens 
het OMT zijn allerlei basismaatregelen nog belangrijker geworden omdat de Omikron-variant 
zo snel spreidt. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Verplichting dragen medische mondkapjes 

Ab Osterhaus zat bij Op1 om te praten over de 
waarschijnlijk aanstaande verplichting van medische mondkapjes. Medische mondkapjes 
dragen, volgens Osterhaus, zo'n  vijftien tot vijfentwintig procent bij aan het voorkomen van 
besmetting. Bron: AD, 11 januari 2022. 

OMT-advies: verplicht medische mondkapjes binnen én buiten op drukke 
plekken 

Het Outbreak Management Team (OMT) pleit voor een aanscherping van de huidige 
mondkapjesplicht. Voortaan zouden medische mondneusmaskers ook gedragen moeten worden 
in publieke buitenruimten waar onvoldoende afstand kan worden gehouden, zoals in drukke 
winkelstraten. 
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@  ANP 

Ook in publieke binnenruimten, waar nu al een mondkapjesplicht geldt, adviseert het OMT 
voortaan uitsluitend medische mondneusmaskers (minimaal type II) te dragen. 

Dit type maskers wordt al gedragen door medische hulpverleners. Ze lijken op de niet-
medische mondkapjes (vaak met een blauwe kleur), maar hebben een extra filterlaag die helpt 
voorkomen dat er virusdeeltjes uit de keel of neus verspreiden. Ook zouden medische 
mondkapjes de drager beter beschermen tegen het oplopen van het virus. 

De medische maskers bieden wel weer minder bescherming dan de zogeheten FFP-maskers. 
Dit type masker moet in zijn geheel het gezicht omsluiten en zit dus strakker. Bij langdurig 
gebruik kunnen klachten als benauwdheid en kortademigheid ontstaan, waardoor mensen 
eerder geneigd zijn het masker af te zetten. Een medisch mondneusmasker is om die reden 
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschijnlijk effectiever. 

Het FFP-masker zou volgens het OMT wel overwogen kunnen worden in ‘ongecontroleerde 
situaties’. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van veel bewegingen, in een omgeving waar veel 
wordt geschreeuwd of gezongen of waarin twijfels zijn over de ventilatie. 

De uitbreiding van het mondkapjesadvies zou moeten gelden voor iedereen vanaf 13 jaar. 

Het OMT-advies wordt komende week besproken door het kabinet. Aanstaande vrijdag staat 
een nieuwe persconferentie gepland, hierin wordt duidelijk of de adviezen worden 
overgenomen en de huidige coronamaatregelen worden verlengd. 

OMT advies over uitbreiding mondkapjes: 

- In alle publieke binnenruimtes waar mensen van verschillende huishoudens bijeen komen 
(vanaf 13 jaar). 

- Continu mondmasker op, ook wanneer iemand zit. 
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- Dit geldt voor het onderwijs (universiteiten en HBO) en onderwijs in grotere groepen. Ook 
horeca, evenementen binnen, culturele instellingen, bedrijven en kantoorruimtes vallen onder 
het advies. 

- Als het buiten te druk is - waardoor anderhalve meter afstand houden niet lukt - wordt ook 
geadviseerd een mondmasker te dragen, zoals in winkelstraten, bij demonstraties, 
sportevenementen en drukke markten. Bron: Het Parool, 10 januari 2022.  

Het OMT adviseert om voortaan op meer plekken een mondkapje te 
dragen 

Het OMT adviseert om voortaan op meer plekken een mondkapje te dragen. En dan geen 
stoffen exemplaar met vrolijke print, maar een type II-mondkapje, want dat beschermt het 
beste. Maar er is een probleem: De meeste drogisterijen hebben dat type mondkapjes niet op 
voorraad. En het kan nog wel even gaan duren, voor ze geleverd kunnen worden, meldt RTL 
Nieuws. 

‘Wat we hebben, is er in heel beperkte mate. We hebben wel mondkapjes, maar dan vooral 
de type I-mondkapjes. Daar hebben we een enorme voorraad van. Maar aan het begin van de 
coronacrisis werden de type II-mondkapjes gereserveerd voor de zorg, dus toen verkochten we 
ze niet in de winkels. Dus dat type hebben we niet ingekocht’, zegt Jos Jongstra, directeur 
van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Medisch mondkapje al verplicht in vier op de tien ziekenhuizen 

Vier op de tien ziekenhuizen vragen nadrukkelijk of verplichten bezoekers en patiënten om 
een medisch mondneusmasker te dragen, blijkt uit een rondgang van  Zorgvisie langs de 
ziekenhuizen. Stoffen mondkapjes zouden de besmettelijkere Omikron-variant niet effectief 
genoeg tegen gaan. 

Sommige ziekenhuizen verplichten de chirurgische mondneusmaskers alleen op bijvoorbeeld 
verpleegafdelingen of bij bepaalde handelen. De meeste ziekenhuizen delen chirurgische 
mondkapjes van het type IIR uit bij de ingang of de receptie om ervoor te zorgen dat bezoekers 
en patiënten toegang hebben tot de juiste mondmaskers. 

Ook bij ziekenhuizen die geen verplichting hanteren, worden soms al in de meeste gevallen 
medische mondkapjes gebruikt. Bestuurder Hans Mulder van het Wilhelmina Ziekenhuis 
Assen (WZA) laat weten dat 85 procent van de patiënten een chirurgisch mondneusmasker 
op heeft. Door verdere bewustwording wil hij dat percentage verder laten stijgen. Bron: 
Skipr.nl, 10 januari 2022. 

Zit er een geheim plan achter het verplichten van het medisch 
mondkapje? 

Is het soms bedoeld om een opening te bieden aan minister Kuipers om de lockdown af te 
schaffen? 

Het OMT adviseert dat mensen binnen en buiten een medisch mondmasker zouden moeten 
dragen, zo meldt het AD. Twee jaar geleden was het dragen van medische mondkapjes nog 
expliciet verboden. Nu is de goede raad dat we allemaal ons gezicht aan de blikken van 
anderen moeten onttrekken alsof we dames waren in Jeddah. Eigenlijk zouden ze van het 
OMT alleen maar af mogen als je zit te eten of te drinken. 

Deze ommezwaai komt de reputatie van dit geleerde gezelschap niet ten goede. Er zijn 
namelijk twee mogelijkheden: óf we hebben te maken met een bezweringsritueel, vooral 
bedoeld om de bevolking gerust te stellen, óf de deskundigheid van de leden moet worden 
betwijfeld: zij lopen dan consequent achter op hun collega’s in andere landen. In Spanje zijn 
mondkapjes op straat verplicht. Duitsland eist het dragen van medische mondkapjes. 
Datzelfde geldt voor Italië, althans op steeds meer plekken zoals het openbaar vervoer. 

Het is opmerkelijk dat dit advies naar buiten kwam net voordat het nieuwe kabinet werd 
beëdigd. Is het soms bedoeld als opening voor minister Kuipers om de lockdown af te 
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schaffen? Dan is het een doekje voor het bloeden. Of een een-tweetje tussen de leden van het 
OMT en hun oude makker Ernst Kuipers. Die krijgt daardoor de gelegenheid de lockdowns 
te versoepelen of zelfs af te schaffen. 

Let op de slag die het OMT om de arm houdt: het medische mondkapje beschermt ‘iets’ beter 
dan de spuuglappen die de gebruikers van het openbaar vervoer plegen voor hun gezicht te 
binden. Een klein beetje maar, een tikje, enigszins. 

Zouden er al een 200 miljoen van die dingen klaar liggen? Het spreekt vanzelf dat je ze straks 
overal op kunt pikken. Gratis en voor niets. Net zoals het prikken voor rekening van de 
belastingbetalers komt. Anders gaan mensen maar dagen tot weken lang met hetzelfde 
exemplaar rondlopen zoals de bestendig gebruikelijke praktijk is met de blijkbaar inferieure 
voorbindmiddelen die we nu gebruiken. 

Als medische mondkapjes werkelijk zoveel besmettingen tegenhouden, is dat een besparende 
maatregel. Mensen op de ic, ziekmeldingen, bedrijven die niet meer functioneren omdat een 
groot deel van het personeel in quarantaine zit, dat kost pas geld. Bron: Joop, 10 januari 
2022. 

 

Grote drogisterijen hebben niet of nauwelijks medische mondkapjes die 
OMT adviseert 

De grote drogisterijen in ons land hebben geen of amper mondkapjes van het type 2 op 
voorraad. Dat laten woordvoerders van Etos, Kruidvat en Trekpleister desgevraagd aan NU.nl 
weten. Ook bij supermarktketen Albert Heijn zijn ze nog niet te koop. 

Het OMT adviseert het kabinet om de mondkapjesplicht uit te breiden, naar alle publieke 
binnenruimtes waar meerdere mensen van verschillende huishoudens samenkomen én 
drukke publieke buitenruimtes. Dat gaat dan bijvoorbeeld om universiteiten, de horeca als 
die weer open is, maar ook drukke winkelstraten en markten. 

Bovendien is het advies van het OMT om uitsluitend medische mondkapjes te gebruiken, 
minimaal type II. ‘We mochten dit type mondkapje heel lang niet verkopen’, zegt de 
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woordvoerder van Kruidvat en Trekpleister, die tot één concern behoren, tegen NU.nl. ’We 
hebben er nu wel wat, als service naar zorgmedewerkers toe, maar nog heel weinig.’ 

Etos en Albert Heijn, die ook beide tot hetzelfde moederbedrijf behoren, hebben nog helemaal 
geen chirurgische maskers type II in de schappen of online. ‘We zijn nu bezig die in te kopen’, 
laat een woordvoerder weten. 

Dan zijn er ook nog FFP2-mondkapjes, die her en der in het buitenland verplicht zijn. Op deze 
bestaat nu al enige tijd een run, zeggen zowel Etos, Kruidvat als bol.com. ‘Daarvan is de 
verkoop verdrievoudigd de laatste weken’, aldus bol.com. 

Bij zowel Etos als Kruidvat zijn ze online te koop. ‘Ze zijn wel nog in de winkels verkrijgbaar’, 
zegt de woordvoerder van Etos. ‘We hebben de vraag daarnaar zien verdubbelen’, aldus de 
Kruidvat-woordvoerder. Het OMT adviseert deze mondkapjes niet voor algemeen gebruik. ‘Al 
is er geen bezwaar er gebruik van te maken, hoewel er ook nadelen aan verbonden zijn’, aldus 
het OMT. Voor kwetsbare personen, in 'ongecontroleerde situaties' worden ze wel geadviseerd. 

De mondkapjes die nu wel overal in overvloed te koop zijn en gedragen worden, zijn niet-
medische mondkapjes. Stoffen, zelfgemaakte mondkapjes zijn ook niet-medisch. Bron: De 
Ondernemer, 10 januari 2022. 

Handhavers sluiten skateshop Haarlem omdat winkel open was 

Handhavers van de gemeente Haarlem hebben zaterdagmiddag skateshop Revert '95 van 
Jeroen Blankevoort gesloten. De sloten van de winkel zijn vervangen. De ondernemer hield 
zijn deuren open, omdat hij geen andere manier zag om de winkel draaiende te kunnen 
houden. En als statement tegen de huidige coronamaatregelen. 

‘Het is achterlijk, dit is echt buiten alle proporties’, reageert Jeroen Blankevoort bij NH Nieuws 
op de gedwongen sluiting van zijn winkel. ‘Des te meer reden dat we ons als ondernemers 
moeten mobiliseren, dit beleid is echt te idioot voor woorden.’ 

Zaterdagochtend kwam er al een handhaver langs om te kijken of Jeroen zich aan de regels 
hield. De Haarlemmer legde aan NH Nieuws uit waarom hij ervoor kiest om zijn zaak open te 
houden, met alle maatregelen zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. ‘De 
tegemoetkomingen van de overheid zijn nu nog slechter. Er zit geen vet meer op de botten, we 
moeten wel. De kachel moet letterlijk blijven branden.’ Leveringen komen rijkelijk laat, maar 
moeten wel betaald worden. De huurrekening van december was voor hem twee keer zo hoog 
door alle prijsstijgingen. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente Haarlem heeft Jeroen niet geluisterd naar de 
waarschuwing van handhaving om geen klanten meer in zijn winkel binnen te laten. Daarop 
heeft de burgemeester besloten om de skatewinkel te sluiten zolang de coronamaatregelen 
bepalen dat winkels dicht moeten zijn. Ze geeft aan dat Jeroen bezwaar kan aantekenen tegen 
de gedwongen sluiting en dat er dan een gesprek met de gemeente zal volgen. 

Dat laatste zal Jeroen zeker doen. Hij is boos en ongelooflijk teleurgesteld. ‘De gemeente laat 
zien dat ze een zero-tolerancebeleid uitvoert, waarbij wij als afschrikvoorbeeld worden 
gebruikt naar andere ondernemers. Mijn webshop runde ik ook vanuit de winkel, dus daar 
heb ik nu ook niks meer aan. Ik sta perplex, dat dit zo extreem wordt aangepakt. Ook andere 
ondernemers die ik heb gesproken, geloven niet dat dit in Haarlem kan gebeuren. Ik wil heel 
graag deze draconische maatregel snel bespreken met de burgemeester om onze kant van het 
verhaal toe te lichten.’  Bron: De Ondernemer, 9 januari 2022. 

De Bulgaarse premier Kiril Petkov is uit voorzorg in isolatie gegaan 

De Bulgaarse premier Kiril Petkov is uit voorzorg in isolatie gegaan, nadat hij in contact kwam 
met een parlementslid dat positief testte op het coronavirus. ‘De premier zal volgens de 
regels in quarantaine gaan’, verklaart een woordvoerder. 

De regering moet nog besluiten wie de taken van Petkov overneemt tijdens zijn isolatie. Naast 
de premier waren namelijk ook president Rumen Radev en een aantal hooggeplaatste 
ministers bij de zitting van de nationale veiligheidsraad. Bron: AD, 11 januari 2022. 
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Laat hoger onderwijs meesurfen op golven van corona 

Wie een langetermijnoplossing zoekt voor het hoger onderwijs, moet meebewegen met het ritme 
van de coronabesmettingen: een bijpassende vorm van lesgeven voor elk seizoen. 

 
Studenten op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. @ ANP 
 
In haar essay ‘Van het voetstuk’ beschrijft Marjolijn Van Heemstra het voortdurend oprekken 
van onze verwachtingen ‘dat alles weer normaal zou worden’ in de context van de 
podiumkunsten. Doodvermoeiend en frustrerend voor makers en publiek: emoties die we nu 
overal in de samenleving zien. Van Heemstra roept op tot het loslaten van krampachtig 
vasthouden aan hoe het was. Ze roept op niet volgend maar leidend te zijn, om te zoeken naar 
nieuwe rituelen op een nieuw podium. 
 
De woorden van Van Heemstra raken ons door de overeenkomst met ons eigen domein, dat 
van het (hoger) onderwijs. Ook wij hebben ons geliefde podium: het klaslokaal. Sinds de 
industriële revolutie is ons onderwijspodium verrassend hetzelfde gebleven. Waar ook ter 
wereld je een collegezaal inloopt, je zult je er snel thuis voelen. Collegezalen zijn vrijwel overal 
identiek. Uiteraard zijn er vele innovatieve didactische onderwijsmodellen ontwikkeld, maar 
ook die spelen zich nog steeds voornamelijk af in onderwijslokalen. 
 
Ons podium, klassikaal onderwijs in gebouwen, blijkt kwetsbaar. Momenteel is het hard 
getroffen door de coronabeperkingen. Het afstandsonderwijs dat ervoor in de plaats komt – 
dankzij de extra inspanningen van al die docenten, ondersteuners én studenten – is vaak niet 
meer dan dezelfde uitvoering op een vergelijkbaar, maar virtueel podium. Dit virtuele podium 
is een kortetermijnoplossing. Op de lange duur tast die de studievoortgang aan en ondermijnt 
de motivatie en het welzijn van student en docent. 
 
Ook in het onderwijs moeten we op zoek naar nieuwe rituelen. Net als bij de podiumkunsten 
zoeken we naar creatieve mogelijkheden om ons podium te veranderen. We zijn gewend te 
werken met het ‘community of inquiry’-model. Dit model bestaat uit drie elementen die met 
elkaar in verbinding gaan: het cognitieve element, het sociale element en het docent-element. 
 
In de praktijk betekent dit dat een docent de lesstof selecteert en in samenwerking met de 
student overdraagt. Dit gebeurt in een veilige en stimulerende leeromgeving, waarin de 
studenten met elkaar de lesstof verwerken. Het sociale element is lastig in een online- 
omgeving te bewerkstelligen, tenzij docenten en studenten elkaar al goed kennen of elkaar 
toch af en toe kunnen ontmoeten. Onderzoek van de VO-raad heeft laten zien dat online-
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onderwijs soms heel goed werkt, maar soms ook helemaal niet. Hier moeten we zoeken naar 
een nieuw podium en naar nieuwe rituelen. 
 
Onze voortdurende verwachting dat het binnenkort allemaal weer normaal zal zijn, houdt ons 
onderwijs sinds maart 2020 gevangen. We blijven steken in oude rituelen. We laten ons steeds 
weer verrassen door een nieuwe pandemiegolf. Maar stel dat we deze golf zien aankomen en 
erop meesurfen? De besmettingscijfers van de afgelopen twee jaar en de daaraan gekoppelde 
beperkingen voor het onderwijs tonen een ritme, gekoppeld aan seizoenen. 
 
In september, oktober en november waren de besmettingen beperkt. Er was geen limiet aan 
het studentenaantal op locatie. Gebruik deze maanden voor socialisatie en voor onderwijs dat 
ideaal is om in klassikale vorm te geven. Vanaf half december tot maart, april kunnen we 
lockdowns verwachten. Surf hierop mee en ontwerp onderwijs waarin studenten online of in 
kleine groepen binnen of buiten onderwijs volgen. De grote uitdaging is hiervoor nieuwe 
methoden te ontwikkelen. Vanaf mei tot aan de zomervakantie is er weer ruimte voor 
contactonderwijs, en voor toetsing. 
 
Om mee te bewegen in het ritme van de coronagolven moeten we onze rituelen en podia 
aanpassen. Hiervoor zullen bestuurders, docenten én studenten het lef moeten hebben de 
huidige, diep ingesleten gewoonten van het onderwijs los te laten en de onzekere vlucht 
voorwaarts te kiezen. De Unesco  pleitte vorig jaar al voor een langetermijnstrategie. Een 
strategie die leidt tot een open, inclusief en flexibel onderwijslandschap en die bestendig is 
tegen pan- en endemieën. De boodschap was toen urgent en is nu onvermijdelijk. Laat ons 
onderwijs meesurfen op de golven van corona. Bron: De Volkskrant, 10 januari 2022.  
 
INretail, KHN en MKB-Nederland hebben indruk dat OMT land runt 
 
De oproep vanuit het Outbreak Management Team (OMT) tot een langere lockdown leidt tot 
onbegrip onder collega-virologen en woede bij ondernemers. Zij vinden dat het kabinet paal 
en perk moet stellen aan de publieke optredens van OMT-leden. 
 
De adviseurs die het OMT vormen, sorteren in media voor op een verlenging van de lockdown 
tot eind januari. ‘Zo creëer je veel onrust. Ik word er kotsmisselijk van’, zegt directeur Jan 
Meerman van INretail tegen De Telegraaf. ‘Ondernemers worden hier gek van’, zegt een 
woordvoerder van de kappersbranche. Ook MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof deelt dit 
'ongenoegen over timing en communicatie'.  
 
‘Zo creëer je veel onrust. Ik word er kotsmisselijk van,’ aldus Jan Meerman, directeur INretail 
over OMT-adviseurs. 'OMT gedraagt zich als autoriteit die beleid vaststelt, zelfs op langere 
termijn.' 
 
Volgens de ondernemersorganisaties lijkt het nu alsof het OMT het coronabeleid bepaalt. ‘Dat 
moet het kabinet toch ook niet willen?’, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN). ‘Het is gek dat wij als enige land in lockdown zitten’, aldus de 
horecaman. 
 
Ook virologen hebben kritiek. ‘Ik vind die opmerkingen van het OMT niet passend, met nog 
vier weken te gaan’, reageert Louis Kroes van het Leidse LUMC. ‘Het is een adviesorgaan, maar 
na bijna twee jaar, in identieke samenstelling, gedraagt het zich als een autoriteit die het 
beleid vaststelt, zelfs op langere termijn.’ Bron: De Ondernemer, 5 januari 2022.   
 
Winkeliers rekenen erop: later deze maand weer open 
 
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 INretail gezegd in reactie op het 
besluit van het demissionaire kabinet om de basisscholen en middelbare scholen na de 
kerstvakantie te heropenen.  
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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.  
 
INretail vindt dat winkels überhaupt niet volledig dicht hadden gehoeven, maar ook prima op 
afspraak open hadden kunnen blijven. Kopen op afspraak zorgt volgens INretail niet voor 
tientallen mensen in de winkel. ‘Kopen op afspraak kan op elk moment. Daar hoeven ze ook 
niet mee te dralen’, zo verwijst de zegsman naar het kabinet. Volgens de organisatie hebben 
winkeliers miljarden euro's omzetschade door de lockdown.  
 
Maandag 3 januari reageerde OMT-lid Marc Bonten bij Nieuwsuur. ‘Het is wel heel kort dag 
om over de afschaffing van alle maatregelen te gaan spreken’, zei bij op televisie. ‘Ik denk dat 
mensen er ook niet te veel hoop op moeten hebben dat dat ons advies zal zijn.’ 
 
INretail laat op dinsdag 4 januari weten deze uitspraak 'voorbarig' te vinden. ‘Wij onderstrepen 
dat winkels extra veiligheidsmaatregelen willen nemen’, zegt Roos Smulders namens INretail. 
‘De Belgische viroloog Marc van Ranst wil van Omikron een bondgenoot maken. Wij kunnen 
het OMT en kabinet daar ook bij helpen.’  
 
INretail benadrukt nog maar eens dat de 13.000 winkels die de organisatie vertegenwoordigt 
in Nederland 'gecontroleerd en veilig open kunnen'. ‘Retailers willen met z’n allen voorgoed uit 
de crisismodus komen en zijn daarvoor bereid om met extra maatregelen te komen. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld minder klanten per vierkante meter toestaan of het coronatoegangsbewijs 
invoeren zoals omringende landen doen. Voor winkels die dat niet kunnen, kunnen we open 
op afspraak. Het zijn voorbeelden van heldere en reële afspraken die we kunnen maken voor 
het nieuwe kabinet. We roepen dan ook op om met ons in gesprek te blijven over hoe we op 
structurele wijze omgaan met het coronavirus.’  
 
Het OMT kwam trouwens vandaag wel weer met de verwachting dat er eind januari mogelijk 
wel weer ruimte is om coronamaatregelen te versoepelen. Bron: De Ondernemer, 3 januari 
2022.  
 
OMT verwacht eind januari ruimte voor meer versoepelingen 
 
Het Outbreak Management Team verwacht eind januari verdere ruimte om 
coronamaatregelen te versoepelen. Wel waarschuwen de deskundigen dat een snellere 
versoepeling niet haalbaar is, afgezien van het heropenen van de scholen. Er blijft volgens het 
OMT grote onzekerheid over ‘belangrijke eigenschappen’ van de Omikron-variant van het 
coronavirus.   
 
Eind januari 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 open zijn, 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 ic-bezetting zou tot maximaal 620 coronapatiënten kunnen oplopen. Nu liggen op 
de ic's 475 mensen met COVID-19.   
 
Een kanttekening die het OMT wel bij dit soort berekeningen plaatst, is dat er ‘een grote mate 
van onzekerheid’ is over alle factoren die van belang zijn. Zo is nog niet helemaal duidelijk hoe 
besmettelijk Omikron exact is, hoe groot de kans is om met deze variant in het ziekenhuis te 
belanden en hoe effectief de vaccins en boosters ertegen zijn.  
 
Uit voorlopige onderzoeksgegevens, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, komt het beeld 
naar voren dat Omikron zich veel sneller verspreidt dan de Deltavariant, maar ook aanzienlijk 
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minder vaak leidt tot ziekenhuisopname. Hoewel Omikron milder lijkt dan delta, bestaat nog 
altijd een risico op overbelasting van de zorg, zo maakt het OMT duidelijk.  
 
Verder ziet het ernaar uit dat vaccins minder goed werken tegen Omikron dan tegen de eerdere 
virusvarianten. Het OMT haalt in zijn jongste advies Brits onderzoek aan waarin staat dat een 
boosterprik 65 tot 75 procent bescherming zou bieden tegen besmetting met symptomen. Na 
tien weken is die effectiviteit volgens de voorlopige Britse cijfers echter afgenomen tot 40 à 50 
procent. Het lijkt er wel op dat mensen na een booster weer voor 80 tot 90 procent zijn 
beschermd tegen ziekenhuisopname. Hoelang die bescherming op peil blijft, zal de komende 
tijd duidelijker moeten worden uit onderzoek. Bron: De Ondernemer, 4 januari 2022.  
 
Het World Economic Forum, de Great Reset, het bestaat echt maar wat 
is het precies? 
 
Het World Economic Forum en directeur Klaus Schwab zijn het mikpunt van complotdenkers. 
Maar wat behelzen de ideeën van Schwab eigenlijk precies? 
 
Er landen deze maand geen helikopters in de sneeuw van het Zwitserse bergdorp Davos, zoals 
in januari 2020, toen de Amerikaanse oud-president Donald Trump het World Economic 
Forum (Wef) bezocht. Oprichter en directeur Klaus Schwab (83), een Duitse econoom en 
ingenieur, heeft zijn nieuwjaarsreceptie voor politici, denkers, wetenschappers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties opnieuw moeten uitstellen vanwege corona.  
 
In 2020 had Schwab nog drieduizend gasten. Zij kwamen om te netwerken en om de toestand 
in de wereld te bespreken. Kort daarna kreeg Europa met Covid-19 te maken.  
 
Wel komt het Wef dinsdag met een rapport over de risico’s voor de wereld. De zeventiende 
editie van het Global Risks Report brengt de spanningen in kaart die voortvloeien uit de 
coronacrisis, kondigt het Wef aan. Verder gaat het over thema’s als de klimaatcrisis, 
cyberkwetsbaarheden en de concurrentiestrijd in de ruimte. De editie van vorig jaar ging over 
de toenemende ongelijkheid en het gebrek aan perspectief voor jongeren als gevolg van de 
coronacrisis.  
 
De pandemie zorgt voor boosheid tegen beleidsmakers en politici, schreef Schwab al in zijn 
boek Covid-19: THe Great Reset, dat halverwege 2020 verscheen’ Mensen zullen ontevreden 
zijn met het beleid van hun overheid. De onzekerheid die de pandemie veroorzaakt, kan tot 
felle demonstraties leiden, schreef Schwab, en die sociale onrust kan nog jaren duren.  
 
Ook vertelde hij dat mensen tijdens epidemieën in de voorbije eeuwen altijd geruchten en 
valse informatie hebben verspreid, en op zoek gingen naar een zondebok. Inmiddels is het Wef 
zelf het mikpunt geworden van complotdenkers. De term ‘Great Reset’ staat bij sommige 
twitteraars en demonstranten symbool voor kwade opzet.  
 
Machthebbers of miljardairs zouden de pandemie misbruiken voor eigen gewin, met 
medewerking van het Wef. Op sociale media wordt Schwab neergezet als een kwade genius. 
Op een bewerkte foto is hij afgebeeld als poppenspeler die premier Mark Rutte bestuurt. 
Anonieme accounts vergelijken hem met Darth Vader uit Star Wars of Dr. No uit de 
gelijknamige James Bond-film.  
 
Waarom loopt Rutte al jaren rond met een Wef-tas? Sinds vorig jaar heeft de zoekterm ‘Klaus 
Schwab’ bij Google Trends een vlucht genomen, vooral in Nederland. In de Tweede Kamer stelt 
Forum voor Democratie (FvD) vragen over het Wef, omdat daar Nederlandse kabinetsleden te 
gast zijn geweest.  
 
‘Waarom loopt de premier al jaren ostentatief rond met een Wef-tas’, vroeg FvD-Kamerlid 
Pepijn van Houwelingen schriftelijk aan demissionair premier Rutte. ‘De minister-president 
gebruikt deze tas voor het meenemen van zijn spullen naar zijn werk’, was het antwoord vorige 
maand.  
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Kamerlid Gideon Van Meijeren van FvD zei in de Tweede Kamer dat het World Economic 
Forum ‘er openlijk voor pleit om de coronacrisis te misbruiken om een totalitaire controlestaat 
uit te rollen’. En hij zegt dat Schwab er in zijn boek The Great Reset voor pleit om nationale 
democratieën te vervangen door een globale technocratie.  
 
Maar in het boek van Schwab is dat pleidooi niet terug te vinden. Hij schrijft dat de positie 
van de overheid wordt versterkt tijdens de pandemie, alleen al door de maatregelen tegen de 
verspreiding van corona. Verder zegt Schwab voor internationale samenwerking te zijn als dat 
helpt om wereldwijde problemen zoals klimaatverandering aan te pakken.  
 
Het World Economic Forum is een non-profitorganisatie, opgericht in 1971 en gevestigd in 
Genève. Naar eigen zeggen brengt het forum de belangrijkste politieke, zakelijke, culturele en 
andere leiders samen om mondiale, regionale en industriële agenda’s vorm te geven. De 
organisatie gelooft dat het zo voor positieve verandering kan zorgen. Het Wef wil publiek-
private samenwerkingen stimuleren en ondersteunt ook de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties. Naast de jaarvergadering in het Zwitserse Davos organiseert het 
forum bijeenkomsten in China en de Verenigde Arabische Emiraten. Op uitnodiging kunnen 
bedrijven tegen betaling lid worden. In 2019 bedroeg de omzet van het Wef volgens het 
jaarverslag omgerekend 330 miljoen euro.  
 
De helden van de maatschappij worden het slechtst betaald 
 
Ook pleit Schwab in The Great Reset nadrukkelijk voor investeringen in een groene, duurzame 
economie. Net als voor een socialer beleid dat voor minder ongelijkheid moet zorgen. ‘De 
ontnuchterende waarheid is dat de helden van de acute Covid-19-crisis, degenen die op eigen 
risico de zieken verzorgden en de economie lieten draaien, tot de slechtst betaalde 
professionals horen’, schrijft hij. Dat moet veranderen, vindt Schwab, want een verpleegster 
is waardevoller voor de maatschappij dan een flitshandelaar op de beurs.  
 
Vanwaar die term Great Reset? In zijn boek zegt Schwab lessen te willen trekken uit eerdere 
pandemieën. ‘De geschiedenis heeft geleerd dat een epidemie de grote herstarter (resetter) van 
de economie en de sociale structuur van een land is. Waarom zou dat anders zijn met Covid-
19?’  
 

 
Markt Rutte ontmoet de Braziliaanse president Bolsonaro in 2019 in Davos. @ Agencia Brasil 
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Op het moment van schrijven zag Schwab vooral rampspoed om zich heen. Er was nog geen 
vaccin, de werkloosheid was hoog, het vliegverkeer was ontregeld en economen vreesden een 
faillissementsgolf. Hij wilde identificeren wat er mogelijk verandert door corona en doet ook 
suggesties aan beleidsmakers en bedrijven. Hoe kunnen zij ondanks alle problemen op termijn 
bijdragen aan een betere wereld?  
 
Schwab heeft veel interesse in technologie en het bedrijfsleven en hij verwacht dat bestaande 
trends op het gebied van digitalisering en automatisering zullen versnellen. Als hij over de 
technologische ontwikkelingen schrijft, meldt hij in zijn boek ook de kritiek van 
privacydeskundigen die voor een surveillancemaatschappij vrezen. 
 
Vorige maand zei het Nederlandse demissionaire kabinet dat het Wef een platform biedt voor 
de uitwisseling van ideeën en kennis over actuele onderwerpen. Het programma The Great 
Reset Initiative van het Wef richt zich op de coronacrisis en de nasleep ervan. Het kabinet zegt 
deze inzet van het Wef te steunen. 
 
Concrete aanwijzingen dat het Wef snode plannen heeft, zijn er niet. Gezien zijn volle 
adressenboekje en zijn prominente gasten heeft Schwab een zekere invloed op politici. Of die 
groter is dan de invloed van lobbyisten in Den Haag of Brussel, is niet bekend. 
 
Ook organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank organiseren 
kennissessies voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden over actuele thema’s. Waarom 
komen politici dan ook nog naar Davos? Deels omdat er veel invloedrijke mensen komen. De 
jaarvergadering biedt naast paneldiscussies ook de mogelijkheid tot een-op-eengesprekken. 
Notulen worden er niet gemaakt, en door de geslotenheid heeft het evenement altijd iets 
schimmigs gehouden. Bron: Trouw, 11 januari 2022.  
 

 
 
Harrie Van der Velde van Niezing-Heijes Mode en tevens voorzitter van de winkeliersvereniging 
in Klazienaveen (midden voor) met andere ondernemers die zaterdag de deuren openen, 
ongeacht of het nu mag van het kabinet. © Corné Sparidaens 
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Winkeliers zijn lockdown beu en openen zaterdag tòch de deuren  
 
Steeds meer niet-essentiële winkels lappen de regels aan hun laars en openen de deuren van 
hun winkel. Volgens brancheorganisatie INretail wil ook het publiek weer kunnen winkelen. 
 
‘Die frustratie bij winkeliers groeit met de dag en wordt gevoed door de situatie in België en 
Duitsland en door de drukte in supermarkten en bij drogisterijen’, verklaart Jan Meerman, 
voorman van de brancheorganisatie INretail. Hij verwacht dat de burgerlijke 
ongehoorzaamheid nog groter wordt, helemaal als het nieuwe kabinet besluit om de lockdown 
te verlengen. Zo hoort hij nu al van veel winkeliers dat zij zaterdag hoe dan ook 
opengaan.  Bron: AD, 11 januari 2022. 
 
Na dagen van daling meldt de Russische gezondheidsdienst vandaag een 
stijging van coronabesmettingen en – doden 
 
Na dagen van daling meldt de Russische gezondheidsdienst vandaag een stijging van zowel 
het aantal nieuw vastgestelde besmettingen als het aantal geregistreerde sterfgevallen. Wat 
de oorzaak van de stijgingen is, wordt niet gezegd. 17.525 Russen testten de afgelopen 24 
uur positief op het coronavirus. Gisteren waren dat er 15.830. Er werden het laatste 
etmaal 783 sterfgevallen aan Covid-19 toegeschreven tegenover 741 een dag eerder. Bron: AD, 
11 januari 2022.  
 

 
 
Vrienden van Amstel Live in 2020. © Marcel Wagenaar 
 
Bij groen licht staat podium van Vrienden van Amstel Live klaar in Ahoy: 
'Het is dubbel en pijnlijk’ 
 
Komende zaterdag moet het beginnen: de Vrienden van Amstel Live. Het is bijna niet voor te 
stellen, maar de opbouw voor een van Nederlands grootste evenementen is in volle gang. ‘Het 
is dubbel en pijnlijk, maar zolang er geen duidelijkheid is, moet je door.’ En streamen als Plan 
B? ‘Onhaalbaar.’ 
 
Vijf dagen voordat de concertreeks begint, worden in Ahoy de laatste puntjes op de i gezet. 
‘Zoals het nu op papier staat, gaan we zaterdag beginnen’, vertelt Machiel Hofman van 
organisator Tribe Company. ‘Als we nu afzeggen, moeten we 150.000 mensen teleurstellen 
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zonder reden. We zijn natuurlijk niet naïef, maar zoals het er nu voor staat, mogen vanaf 
zaterdag evenementen weer doorgaan.’ Bron: AD, 11 januari 2022. 
 

 
 
Machiel Hofman in Ahoy waar Vrienden van Amstel Live nu in aanbouw is. © Tribe Company 

 
Leert Spanje leven met het virus? ‘Nederland is met zijn strenge lockdown the 
odd one out’ 
 
Spanje wil het coronavirus gaan monitoren alsof het een gewone griep betreft. Is dit de volgende 
stap in het ‘leren leven met het virus’? We bellen met correspondent Dion Mebius. 
 
Dag Dion, twee weken geleden vertelde je dat je misschien op het centrale plein van Madrid 
Nieuwjaar zou vieren. Is dat nog doorgegaan? 
 
‘Ik ben er langsgelopen eerder op de avond, maar het was toch wel erg druk. Om negen uur 
stond het hele plein al vol, terwijl het echte feest pas om middernacht los zou barsten. 
Daaraan merk je wel dat mensen hier niet vreselijk bang zijn om besmet te raken. 
 
‘Hetzelfde zag je bij de Driekoningenparade, dat is een groot kinderfeest hier, vergelijkbaar 
met Sinterklaas. Dit jaar moest het anders en kleiner gevierd worden dan normaal, maar er 
mochten alsnog duizenden mensen komen. Langs de route stonden ouders met hun kinderen 
te dringen om een glimp op te vangen van de optocht.’ 
 
Premier Pedro Sánchez zei vrijdag: ‘We moeten leren leven met het coronavirus zoals we dat 
met veel andere virussen doen.’ Wat betekent dat concreet? 
 
‘Spanje wil binnenkort gaan werken met een ander monitoringssysteem voor het coronavirus. 
De ontwikkeling van dat systeem begon al in de zomer van 2020 en zit nu in zijn laatste fase. 
Ze zijn er dus al even mee bezig, maar een soortgelijk systeem bestond al voor de griep. 
 
‘In het griepseizoen worden er in Spanje altijd een aantal ziekenhuizen en huisartsenposten 
aangewezen die hun griepgevallen door moeten geven. Op basis daarvan wordt een landelijk 
beeld gemaakt. Dat willen ze binnenkort ook met corona gaan doen. Dan hoeven ze dus niet 
meer elk geval te noteren en door te geven. 
 
‘Als de ziekenhuizen niet meer overstromen, waarom zou je dan nog iedere besmetting 
doorgeven? Of iedereen zich bij de huisarts laten testen? Of bron- en contactonderzoek doen? 
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Als het virus minder ernstig wordt, is al die logistiek en administratie niet meer nodig, vinden 
ze hier.’ 
 

 
Toeschouwers van de Driekoningenparade in Spanje moesten wel een mondkapje dragen. In 
het hele land geldt op straat een draagplicht. @ AFP  
 
De besmettingen en ziekenhuisopnames lopen de laatste dagen hard op in Spanje, is het dan 
niet belangrijk om goed zicht te houden op de verspreiding van het virus? 
 
‘Zeker, dus voorlopig zal het nieuwe systeem nog niet ingevoerd worden. Dat gebeurt pas als 
corona echt een endemische ziekte is geworden. Zover zijn we nu in Spanje nog niet.  
‘De besmettingen en ziekenhuisopnames lopen inderdaad op, maar er zijn in verhouding veel 
minder mensen met ernstige klachten dan in eerdere golven. En in de ziekenhuizen is het 
krapper bij de gewone ziekenboeg dan op de ic.’ 
 
Neemt de regering wel maatregelen om dat tegen te gaan? 
 
‘Dat is in Spanje vooral een zaak van de regio’s. In Catalonië bijvoorbeeld is de situatie nu 
behoorlijk ernstig, daar bezetten covidpatiënten 40 procent van de ziekenhuisbedden. Dus is 
de horeca dicht en is er een nachtklok van kracht in gebieden met de meeste besmettingen. 
 
‘Maar in Madrid laat het regiobestuur het wat meer lopen, ook al zijn er veel besmettingen. 
Zeker van mensen die met de jaarwisseling naar een feestje zijn geweest hoor je vaak dat ze 
corona hebben opgelopen, en de verkoop van zelftests gaat door het dak. Maar strengere 
maatregelen blijven voorlopig uit. Je moet nu buiten een mondkapje op, maar daar blijft het 
bij. De horeca is gewoon open. 
 
‘De vele besmettingen zorgen op sommige plekken wel voor personeelsproblemen, al scheelt 
het dat de isolatieregels behoorlijk soepel zijn. Als je in contact bent geweest met iemand die 
positief is getest, hoef je in de meeste regio’s niet eens in isolatie. Je wordt dan alleen 
aangespoord om wat voorzichtiger te zijn, je na een aantal dagen te laten testen en niet met 
je 90-jarige oma thuis af te spreken. 
 
‘Je kan de situatie in bijvoorbeeld Madrid vergelijken met die in Engeland. Daar heeft premier 
Boris Johnson luid aangekondigd dat ze in een nieuwe fase zijn beland met nauwelijks 
maatregelen. Hier is het niet zo expliciet gezegd, maar het beleid gaat wel die kant op.’ 
 
Wanneer kunnen we de invoering van dat nieuwe systeem verwachten? 
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‘Dat zal nog wel even duren. De hoop is dat over ongeveer een week een piek in besmettingen 
wordt bereikt, waarna de daling inzet. Dan zouden zoveel mensen besmet zijn geraakt, dat we 
in combinatie met de hoge vaccinatiegraad in een stabiele fase komen. 
 
‘Daarna, als er zekerheid is dat nauwgezette monitoring niet meer nodig is, kan het nieuwe 
systeem worden ingevoerd.’ 
 
Waarom kan Spanje het met veel minder maatregelen af dan Nederland? 
 
‘De situatie is niet helemaal vergelijkbaar omdat Nederland al kampte met een uitbraak van 
de deltavariant. Daar heeft Spanje, waarschijnlijk dankzij het goede weer, weinig last van 
gehad. Maar de Omikron-variant is nu dominant, en die is nu eenmaal minder schadelijk. 
 
‘Spanje is ook niet het enige land dat probeert om er met zo min mogelijk maatregelen 
doorheen te komen. Frankrijk en Engeland doen dat ook. Spanje is dus niet the odd one out, 
dat is Nederland met zijn strenge lockdown.’ 
 
Tot slot, is het nog gelukt om met Oud en Nieuw, conform de Spaanse traditie, in twaalf 
seconden twaalf druiven te eten? 
 
‘Dat gelukkig wel. Ik dacht dat je heel snel moest zijn, maar dat viel mee. Ik was zelfs iets te 
snel. Volgens Spaans bijgeloof wordt mijn 2022 nu dus extreem voorspoedig. Bovenaan mijn 
verlanglijstje staat natuurlijk een einde aan corona. Ik hoop dat dat uitkomt.’ Bron: De 
Volkskrant, 11 januari 2022. 
 
 
In de weg naar het einde van de coronacrisis zitten nog wat hobbels 
 
‘In de weg naar het einde van de coronacrisis zitten nog wat hobbels’, voorspelt David 
Nabarro, speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie in gesprek met  Sky News. Hij 
voorziet nog een lastige drie maanden. ‘We zitten nog volop in de marathon en kunnen nog 
niet zeggen dat we aan het einde zijn, hoewel dat in zicht is.’  
 
Ook al wordt het coronavirus endemisch, zoals de griep, toch moeten we volgens Nabarro  op 
nieuwe uitbraken van varianten. Het is dan zaak om heel snel in te grijpen, zegt voorbereid 
zijnhij. ‘Het leven kan verder gaan, de economie kan in vele landen weer draaien, maar we 
moeten respectvol blijven omgaan met het virus.’  
 
Dat laatste vraagt om een plan bij uitbraken, aldus de WHO-gezant. Hij wijst naar de pieken 
die zich tot nu toe om de drie à vier maanden voordoen. Nabarro waarschuwt er ook voor dat 
de gezondheidszorg in West-Europa de druk nog wel aankan, maar dat die in vele 
andere delen van de wereld overspoeld wordt. Bron: AD, 11 januari 2022.  
 
COVID-19: 'Einde in zicht' maar er zullen de komende drie maanden meer 
'hobbels' zijn - WHO-gezant 
 
Dr. David Nabarro zegt dat zelfs als het coronavirus endemisch wordt, het VK nog steeds 
voorbereid moet zijn op variantpieken zoals Omicron en snel moet kunnen reageren om ze 
indien mogelijk in te dammen.  
COVID-19 kan de komende drie maanden een ‘moeilijke’ situatie blijven vormen, maar ‘we 
kunnen het einde in zicht zien’, heeft de speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie 
voor het virus gezegd. 
 
Ziekte-experts kijken wanneer het coronavirus endemisch zal worden en hoe overheden de 
manier waarop het wordt beheerd in de toekomst zullen moeten veranderen. 
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Dr. David Nabarro van de WHO vertelde Sky News: ‘Ik ben bang dat we door de marathon 
gaan, maar er is geen echte manier om te zeggen dat we aan het einde zijn - we kunnen het 
einde in zicht zien, maar we zijn er niet. En er zullen wat hobbels zijn voordat we er zijn.’ 
 
Premier Boris Johnson staat onder druk van Tory-parlementsleden om plannen uit te werken 
om covid-19 beperkingen te versoepelen en een visie te geven voor het leven met het virus. 
 
Het is onwaarschijnlijk dat Johnson verdere plannen zal opstellen zolang het aantal gevallen 
hoog blijft en de NHS onder aanzienlijke druk staat. 
 
Dr. Nabarro zei: ‘Allereerst blijft dit virus evolueren - we hebben Omikron, maar we zullen 
meer varianten krijgen. 
 
‘Ten tweede raakt het echt de hele wereld. En terwijl de gezondheidsdiensten in West-Europa 
het bijna aankunnen, zijn ze in veel andere delen van de wereld volledig overweldigd. 
 
‘En ten derde is het echt duidelijk dat er in geen enkel land, met name in arme landen, ruimte 
is voor grote beperkingen. 
 
‘Mensen moeten gewoon blijven werken en dus zijn er op dit moment een aantal zeer moeilijke 
keuzes voor politici.’ 
 
‘Het wordt in ieder geval de komende drie maanden moeilijk.’  
 
Minister van Huisvesting Michael Gove vertelde Sky News op maandag: ‘We gaan naar een 
situatie - we zijn er nog niet - maar we gaan naar een situatie waarin het mogelijk is om te 
zeggen dat we met COVID kunnen leven en dat de druk op de NHS en op vitale openbare 
diensten afneemt. 
 
‘Maar het is absoluut noodzakelijk om te erkennen dat we er nog niet zijn.’ 
 
Ministers staan ook onder druk om de zelfisolatietijd voor gevallen terug te brengen van zeven 
naar vijf dagen, in lijn met de VS. 
 
In het Verenigd Koninkrijk begint de isolatieperiode vanaf het moment dat mensen voor het 
eerst symptomen ervaren, of de dag dat ze hun COVID-test hadden als ze geen symptomen 
hadden.  
 
Maar in Amerika is het vanaf het moment dat ze positief testen op het coronavirus. 
 
Gove zei dat de situatie altijd in de gaten wordt gehouden. 
 
Gevraagd naar een suggestie dat er twee of drie keer per jaar coronaviruspieken zouden 
kunnen zijn, zei Dr. Nabarro: ‘De manier waarop dit virus zich gedraagt, en zich echt heeft 
gedragen sinds we het voor het eerst ontmoetten, is dat het zich opbouwt en dan vrij 
dramatisch stijgt, en dan komt het weer naar beneden, en dan stijgt het ongeveer elke drie of 
vier maanden weer. 
 
‘Het is moeilijk om gedrag uit het verleden te gebruiken om de toekomst te voorspellen. En 
dat doe ik niet zo graag.  
‘Maar ik ben het ermee eens dat het patroon, denk ik, dat gaat gebeuren met dit virus 
voortdurende pieken is, en leven met COVID betekent dat je je kunt voorbereiden op deze 
pieken en kunt reageren en heel snel wanneer ze zich voordoen. 
 
‘Het leven kan doorgaan, we kunnen de economie in veel landen weer op gang brengen, maar 
we moeten gewoon echt respect hebben voor het virus en dat betekent dat we echt goede 
plannen moeten hebben om de pieken het hoofd te bieden.’ Bron: Sky News, 10 januari 2022.  
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COVID-19: Asymptomatische mensen met een positieve laterale flowtest 
hoeven geen PCR-test meer te doen 
 
Het Britse Health Security Agency heeft de tijdelijke maatregel ingevoerd om testlaboratoria 
te helpen de capaciteit aan te kunnen. 
 
Mensen die via een laterale flowtest positief testen op COVID-19, maar geen symptomen 
hebben, hoeven vanaf vandaag geen bevestigende PCR-test meer af te leggen. 
 
De stap werd vorige week aangekondigd door het Britse Health Security Agency (UKHSA) en 
is geïntroduceerd om capaciteit vrij te maken in laboratoria voor PCR-tests voor mensen met 
symptomen van het coronavirus. 
 
Hoe veranderen de PCR-testregels in het VK - en heb ik er nog steeds een nodig? 
 
Mensen die positief testen na het doen van een zijwaartse flowtest thuis, moeten zichzelf 
onmiddellijk isoleren. 
 
De UKHSA zei dat dit een tijdelijke maatregel is, terwijl covid-19-gevallen hoog blijven in het 
VK. 
 
Dr. Jenny Harries, chief executive van de agentschappen, zei: ‘Dit is een beproefde aanpak. 
Met covid-gevallen hoog, kunnen we vol vertrouwen zeggen dat laterale flowtests kunnen 
worden gebruikt om COVID-19 aan te geven zonder dat pcr-bevestiging nodig is. 
 
‘Het blijft ook heel belangrijk dat iedereen die COVID-19-symptomen ervaart zichzelf isoleert 
en een PCR-test doet.’ 
 
PCR-testwijzigingen geven aan hoe de regering van plan is 'met COVID te leven'. 
 
Mensen die de Test and Trace Support-betaling willen claimen, degenen die laterale flowtests 
doen als onderdeel van onderzoek en degenen die een positief testresultaat van dag twee 
hebben nadat ze zijn aangekomen, moeten nog steeds PCR-tests doen. Bron: Sky News, 11 
januari 2022.  
 
Politie overweegt onderzoek naar Downing Street 'bring your own booze' 
lockdown party 
 
Scotland Yard's aankondiging van een mogelijk politieonderzoek volgde op de onthulling van 
een e-mail van senior nr. 10-ambtenaar Martin Reynolds die meer dan 100 Downing Street-
medewerkers uitnodigde voor een feest in de tuin. 
 
Boris Johnson wordt geconfronteerd met oproepen om naar het Lagerhuis te komen om uit te 
leggen hoe hij naar een lockdown-busting ‘bring your own booze’ -feest in de tuin van Downing 
Street kwam.  
 
Naast een Whitehall-onderzoek naar beschuldigingen van verschillende Downing Street-
feestjes tijdens lockdowns in Engeland, zou de premier nu ook een politieonderzoek tegemoet 
kunnen zien.  
Nadat oppositieleiders een politieonderzoek naar een feest op 20 mei 2020 steunden, kondigde 
Scotland Yard aan dat de Metropolitan Police overweegt het evenement te onderzoeken. 
 
Labour's vice-leider Angela Rayner eist ook dat de premier voor parlementsleden verschijnt 
om beweringen te beantwoorden dat hij het Lagerhuis heeft misleid in eerdere ontkenningen 
over nummer 10-partijen.   
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Scotland Yard's aankondiging van een mogelijk politieonderzoek volgde op de onthulling van 
een e-mail van senior nr. 10-ambtenaar Martin Reynolds die meer dan 100 Downing Street-
medewerkers uitnodigde voor een feest in de tuin. 
 
Hij schreef: ‘Hallo allemaal. Na wat een ongelooflijk drukke periode is geweest, leek het ons 
leuk om van dit mooie weer te genieten en vanavond wat socially distanced drankjes te drinken 
in de No.10-tuin.’ Bron: Sky News, 11 januari 2022. 
 

Slovenië meldt recordaantal van 5164 nieuwe coronabesmettingen in  
afgelopen 24 uur  

Slovenië meldt een recordaantal van 5164 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 
uur. Dat is een stijging van 52 procent in vergelijking met vorige week dinsdag. Bron: AD, 11 
januari 2022.  

Gemeenten en Kolff pleiten voor versoepelingen: ‘Maatschappelijke 
ontwrichting momenteel te groot’ 

De roep om de coronaregels voor met name winkeliers te versoepelen, zwelt aan. Sliedrecht 
heeft een brandbrief naar het kabinet gestuurd. De politiek in Hardinxveld-Giessendam volgt 
dat voorbeeld waarschijnlijk. Dordrecht zet die stap niet. 

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff hoopt namelijk op een statement namens alle 
gemeenten en veiligheidsregio’s. ’De maatschappelijke ontwrichting is momenteel echt te 
groot’, aldus Kolff, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Bron: AD, 11 
januari 2022. 

Het steeds herhalen van boosterprikken is geen levensvatbare strategie 

Het steeds herhalen van boosterprikken is geen levensvatbare strategie, stellen experts van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In plaats daarvan heeft het de voorkeur nieuwe 
vaccins te ontwikkelen die overdracht van het coronavirus beter tegengaan. 

Tot nu toe is de WHO afwachtend met haar oordeel over het aanpassen van bestaande vaccins 
om de dominante omikronvariant tegen te gaan. Die is een stuk besmettelijker dan de 
deltavariant, hoewel de ziektesymptomen wel milder zijn. 

Coronavaccins die besmetting en overdracht goed kunnen tegengaan, evenals ernstige 
ziekteverschijnselen en sterfgevallen, zijn nodig en moeten worden ontwikkeld, aldus de 
expertgroep. Die moeten een krachtige reactie van het immuunsysteem oproepen om de 
noodzaak voor een herhaling van boosterprikken te verminderen. 

De farmaceuten Pfizer en BioNTech denken hun aangepaste vaccin in maart klaar te kunnen 
hebben. Moderna mikt met zijn omikronvaccin op de herfst. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Van alle mensen die afgelopen week positief testten was een op de acht 
al een keer eerder besmet 

Van alle mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, was een op de acht al 
een keer eerder besmet. In dertien procent van de gevallen gaat het om een herinfectie, aldus 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het percentage stijgt snel. Rond de jaarwisseling was bij acht procent van alle positief geteste 
mensen sprake van een herinfectie en rond de kerstdagen vijf procent. Van de zomer tot half 
december was het juist stabiel op ongeveer drie procent. Het is niet duidelijk of de stijging 
komt doordat mensen minder antistoffen over hebben na hun eerdere besmetting, of doordat 
omikron de antistoffen weet te omzeilen. Bron: AD, 11 januari 2022.  
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Sportschool in Beverwijk toch weer dicht voor zorgmedewerkers 

Sportschool Cardio Fitness Beverwijk sluit de deuren weer. De sportschool ging gisteren open 
voor zorgmedewerkers om onder strikte voorwaarden te sporten.  

Dat deed de sportschool na berichten in de media dat de interne fitnessruimte van het 
Erasmus MC in Rotterdam gedurende de lockdown open is voor zorgpersoneel. 

Nu heeft ‘een constructief gesprek’ met de afdeling handhaving van de gemeente Beverwijk 
geleid tot het besluit om woensdag de deuren weer helemaal te sluiten, meldt de sportschool 
in een persbericht. ‘Hoe pijnlijk en onlogisch het ook is, we respecteren het advies van de 
handhaving en gemeente Beverwijk’, zegt een van de twee eigenaren Debbie Keskin. 

Sinds 19 december 2021 zijn de sportscholen dicht. Volgens Cardio Fitness is bewegen tijdens 
de coronalockdown juist in de zorgsector van groot belang ‘omdat het personeel daar onder 
grote druk staat en niet gemist kan worden’. 

Gisteren openden ook enkele andere sportscholen in het land hun deuren voor 
zorgmedewerkers, waaronder PerformFit in Duivendrecht. Eigenaar Sander Jansen laat weten 
dat zorgpersoneel vooralsnog welkom is om te komen trainen. ‘Als we te horen krijgen dat we 
daarmee moeten stoppen, dan doen we dat. Maar we hebben nog geen bericht gehad.’ De 
sportschool zal hoe dan ook open blijven voor fysiotherapie, en zorgmedewerkers mogen zich 
gratis blijven inschrijven. 

Vanochtend opende op Het Plein in Den Haag een ‘glazen sporthuis’ om aandacht te vragen 
voor het maatschappelijke belang van sporten. Bekende sporters, politici en sportexperts 
stappen op de fiets in het sporthuis. Er wordt ook een petitie overhandigd om sport als 
essentiële sector te zien. Daar hebben inmiddels ruim 350.000 mensen hun handtekening 
onder gezet. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal weer 
afgenomen 

Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal weer 
afgenomen. Momenteel houden 1488 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 
er 38 minder dan een etmaal geleden. Tussen zondag en maandag nam het aantal opgenomen 
coronapatiënten na een week van daling juist voor het eerst weer toe. 

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1102 coronapatiënten verzorgd, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat is een daling van 28 mensen ten opzichte van maandag. Er werden afgelopen 
etmaal 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de klinieken. Gemiddeld kwamen er 
afgelopen week dagelijks 127 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij. 

Medewerkers van de intensive cares behandelen dinsdag nog 386 mensen met ernstige Covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 10 patiënten minder dan 
maandag. Er kwamen 21 nieuwe ic-patiënten bij. Doordat er meer mensen overleden of de 
afdelingen mochten verlaten, daalde het totale aantal bezette ic-bedden toch. Ook in de 
klinieken was dit het geval. Bron: AD, 11 januari 2022. 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers is er nog niet gerust op dat de 
druk op de zorg snel zal afnemen 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers is er nog niet gerust op dat de druk op de zorg snel 
zal afnemen, als blijkt dat de Omikron-variant van het coronavirus mensen minder ernstig 
ziek maakt dan de vorige virusvarianten. Op mogelijke versoepelingen van de huidige 
lockdown wil Kuipers niet vooruit lopen, zei hij dinsdag na afloop van een kabinetsoverleg 
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over de coronasituatie, maar het verloop van de pandemie in landen om ons heen stemt hem 
nog niet hoopvol. 

Sommige mensen, onder wie OMT-lid Marc Bonten, wijzen naar de situatie in het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken. Daar liggen minder mensen met Covid op de intensive care. 
Kuipers denkt niet dat de ervaringen in die landen een voorbode zijn voor een kentering in de 
pandemie hier, en de gevolgen ervan voor de zorg en de samenleving. 

Kuipers wijst erop dat in het Verenigd Koninkrijk weliswaar minder mensen op de ic liggen, 
maar het aantal ziekenhuisopnames daar wel 'ontzettend hoog' is. Een dergelijke toename in 
Nederland zou 'echt tot ontwrichting in de zorg' leiden. Kuipers merkt op dat de 
transplantatiezorg in Engeland vorig jaar negen maanden stil lag. Bron: AD, 11 januari 2022. 

De Zwitserse snowboardster Patrizia Kummer heeft zich niet laten 
vaccineren  

De Zwitserse snowboardster Patrizia Kummer heeft zich niet laten vaccineren tegen het 
coronavirus en reist daarom nu al naar China voor de Winterspelen van volgende maand. De 
olympisch kampioene van Sotsji 2014 op de parallel reuzenslalom gaat eerst drie weken in 
quarantaine. Dat is verplicht voor alle deelnemers aan de Olympische Spelen die 
ongevaccineerd zijn. 

De 34-jarige Kummer zegt 'persoonlijke redenen' te hebben om zich niet te laten vaccineren. 
‘Een quarantaineperiode is het logische gevolg’, zegt de snowboardster op de website van de 
Zwitserse bond. Bron: AD, 11 januari 2022.  

Drogisterijen hebben een tekort aan mondkapjes van het type 2 

Drogisterijen hebben een tekort aan mondkapjes van het type 2. Dat zeggen Etos, Kruidvat, 
Trekpleister en het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Etos verkoopt geen mondkapjes van 
dit type, maar gaat deze wel inkopen. Kruidvat en Trekpleister hebben de type 2-mondkapjes 
maar beperkt in de winkel liggen. Dit terwijl het Outbreak Management Team 
adviseert minimaal mondkapjes van dit type te dragen. 

Type 1-mondmaskers volstaan niet meer, aldus het OMT. Type 2-mondmaskers zouden beter 
beschermen. Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijf, was verrast door 
het advies. ‘We hebben ruim voldoende mondkapjes van het type 1, maar van type 2 veel 
minder.’ Bron: AD, 11 januari 2022.  

Omikron is nu ook in Brazilië de dominante virusvariant 

Omikron is nu ook in Brazilië de dominante virusvariant, zegt gezondheidsminister 
Marcelo Queiroga. ‘Welke gezondheidsmaatregelen je ook treft het komt toch binnen’, zegt hij. 
‘Helaas zien we het aantal besmettingsgevallen stijgen en is het nu al de overheersende 
variant in Brazilië’. Queiroga verwacht, wijzend op de vaccinaties, niet dat de virusvariant tot 
meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen gaat leiden. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Spanje is ver gevorderd om corona als endemische ziekte te zien 

De Spaanse premier Pedro Sánchez bevestigde onlangs in een radio-interview het nieuws uit 
de krant El País dat zijn regering ver gevorderd is met het ontwikkelen van een systeem om 
corona ‘niet meer als een pandemie maar als een endemische ziekte te beschouwen. De 
Spaanse overheid wil de controle en aanpak van Covid-19 daarmee drastisch veranderen, 
meer zoals nu de griep wordt gevolgd. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt echter voor de Spaanse plannen en zegt 
dat omikronvariant zich nog niet gestabiliseerd heeft. ‘We zitten nog steeds met een enorme 
hoeveelheid onzekerheden’, zegt WHO-topadviseur Catherine Smallwood. ‘Het virus evolueert 
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snel en dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. We zijn nog zeker niet op het punt waarop we het 
endemisch kunnen noemen.’ Bron: AD, 11 januari 2022. 

Haagse ME legt tijdens coronademonstratie het werk neer: ‘Met te weinig 
mensen te veel werk doen’ 

De Haagse Mobiele Eenheid legt uit protest vrijdag tijdens de coronapersconferentie de helm, 
schild en wapenstok neer. De gespecialiseerde dienders zijn ontevreden over de huidige 
werkomstandigheden en het geweld tegen agenten.   

Om onruststokers niet wijzer te maken, wilden de agenten eerder niet prijsgeven wanneer en 
waar ze het werk tijdelijk neerleggen. Dat ze dat nu komende vrijdag tijdens de 
coronapersconferentie doen is dubieus.  Bron: AD, 11 januari 2022. 

Priklocatie op loopafstand, maar je moet voor booster toch naar andere 
stad, hoe kan dat? 

Je woont op loopafstand van een priklocatie, maar moet helemaal naar een andere stad om 
de booster te halen. Veel ouderen zijn er ontstemd over en doen massaal hun beklag, maar is 
dat wel terecht? 

Een booster halen in Zoetermeer, Delft of Voorburg? Het kan gebeuren dat je pas volgende 
maand aan de beurt bent. Op sociale media regent het dagelijks klachten van mensen die 
verbaasd zijn dat zij niet in eigen stad geboosterd kunnen worden. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Ook in Heerenveen, Sneek en Dokkum: zonder afspraak een boosterprik 
halen 

In Leeuwarden en Drachten kon het al, maar vanaf morgen ook in Heerenveen, Sneek en 
Dokkum: zonder afspraak een boosterprik halen. De openingstijden verschillen per 
vaccinatielocatie, aldus GGD Fryslân. Tot een uur voor sluitingstijd van een locatie kunnen 
mensen binnenlopen voor een 'oppepprik'. 

Wel waarschuwt de GGD dat mensen te maken kunnen krijgen met 'enige wachttijd'. Wie al 
een afspraak voor de oppepprik had staan, hoeft deze niet af te zeggen. Dat wordt ter plekke 
gedaan. GGD's kunnen boosters zonder afspraak aanbieden als ze méér prikkers hebben dan 
dat er afspraken gepland staan. 

Die 'vrije inloop' is op steeds meer plekken in het land het geval. Bij sommige GGD's blijft een 
afspraak voorlopig wel vereist, zoals in de regio's Utrecht, Noord- en Oost-
Gelderland en Rotterdam-Rijnmond. Volwassenen die minstens drie maanden terug hun 
laatste prik kregen of hersteld zijn van corona kunnen een booster komen halen. Bron: AD, 
11 januari 2022. 

Steeds meer niet-essentiële winkels openen de deuren van hun winkel 

Steeds meer niet-essentiële winkels lappen de regels aan hun laars en openen de deuren van 
hun winkel. Volgens brancheorganisatie INretail wil ook het publiek weer kunnen winkelen. 

‘De frustratie  bij winkeliers groeit met de dag en wordt gevoed door de situatie in België en 
Duitsland en door de drukte in supermarkten en bij drogisterijen’, verklaart Jan Meerman, 
voorman van de brancheorganisatie. 

Hij verwacht dat de burgerlijke ongehoorzaamheid nog groter wordt, helemaal als het nieuwe 
kabinet besluit om de lockdown te verlengen. Zo hoort hij nu al van veel winkeliers dat zij 
zaterdag hoe dan ook opengaan.  Bron: AD, 11 januari 2022. 
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Huidige  quarantaineregels zorgen bij bedrijven steeds vaker voor 
problemen  

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat de huidige 'knellende 
quarantaineregels' bij bedrijven steeds vaker voor problemen zorgen. Ze zouden moeten 
worden aangepast, vinden de organisaties. ‘Nu zitten veel mensen onnodig thuis en dit brengt 
veel ondernemingen en instellingen in de problemen.’ 

Door het hoge ziekteverzuim komen steeds meer bedrijven in de problemen met het rond 
krijgen van hun roosters wat ook zorgt voor verstoringen in het productieproces.  Een 
oplossing zou kunnen zijn om de boosterprik mee te nemen in de quarantaineafweging, zo 
klinkt het. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in België. 

‘Heb je die gehad en heb je geen klachten, dan hoef je na contact met een besmet persoon en 
een negatieve test niet in quarantaine’, aldus de organisaties. ‘Vanwege de korte incubatietijd 
van de omikronvariant zou je verder al na drie dagen quarantaine moeten kunnen testen en 
bij een negatief resultaat weer aan het werk moeten kunnen.’ 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ook voor het weer opengooien van de samenleving per 
15 januari, als de huidige lockdown afloopt. De organisaties wijzen onder andere op 
de strengere regels die in Nederland gelden ten opzichte van andere landen. Daarnaast is het 
voor veel ondernemers niet meer rond te breien. Bron: AD, 11 januari 2022. 

UWV keurde 22.500 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid goed 

Bijna de helft van de toegekende aanvragen voor coronaloonsteun is afgelopen periode 
naar horeca- en cateringbedrijven gegaan, meldt uitvoeringsinstantie UWV. In totaal keurde 
het UWV al zo'n 22.500 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
goed en werd al zo'n 587 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd in de zevende periode. 
Aanvragen kan tot het einde van deze maand. 

Van de uitgekeerde 587 miljoen euro ging zo'n 212 miljoen euro naar horeca en catering. Die 
sector is wordt door de vrijwel gehele sluiting zwaar getroffen. Ook de detailhandel, goed voor 
ruim 15 procent van de goedgekeurde aanvragen, was sterk vertegenwoordigd. Bij niet-
essentiële winkels kunnen alleen bestelling die telefonisch of online zijn gedaan, worden 
afgehaald. 

In totaal zijn de 22.568 bedrijven waarvan de aanvraag werd goedgekeurd goed voor 
zo'n 425.000 werknemers. Zo'n 60 procent gaat naar bedrijven met minder dan tien 
werknemers. Grotere bedrijven, met meer dan 250 werknemers, waren goed voor 118 
aanvragen. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Voor burgemeester Hubert Bruls is het nog niet 
vanzelfsprekend dat  strenge lockdown wordt verlengd 

Voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad 
van burgemeesters, is het nog niet vanzelfsprekend dat de strenge lockdown vrijdag wordt 
verlengd. 

‘Het OMT moet met een overtuigend verhaal komen wat het effect is. Dat je echt kunt 
aangeven: als we deze lockdown niet doorzetten, zijn binnen een of twee weken 
de ziekenhuizen helemaal plat. Want anders zeg ik: geef meer lucht aan ondernemers, 
eigenlijk aan iedereen in de samenleving’,  aldus Bruls in De Gelderlander. 

Bruls noemt de lockdown heftig voor ondernemers. ‘Vooral het contrast aan de grens, ja, dat 
is bijna stuitend. Vooral als ik lees dat ondernemers in Kleef blij zijn want de kerst is helemaal 
goed gekomen door Nederlandse klanten. Je zult maar winkelier zijn. Maar er zijn diverse 
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sectoren die al langer in de klem zitten, die hebben het nog zwaarder.’ Bron: AD, 11 januari 
2022. 

Jongeren tot 17 jaar mogen vanaf vandaag weer tot acht uur ‘s 
avonds buiten sporten 

Jongeren tot 17 jaar mogen vanaf vandaag weer tot acht uur ‘s avonds buiten sporten. Vanaf 
eind november mocht dat maar tot vijf uur ‘s middags. Voetbaltrainer Remco de Graaf van 
de Haagse Voetbal en Cricket Vereniging Quick staat vanavond ook weer op het veld. Bron: 
AD, 11 januari 2022. 

WHO-regiodirecteur verwacht dat de Omikron-variant de helft van  
Europese populatie kan besmetten 

WHO-regiodirecteur Hans Kluge verwacht dat de Omikron-variant in de komende zes tot acht 
weken ruim de helft van de Europese populatie kan besmetten. Tijdens de eerste week van 
januari raakten meer dan 7 miljoen Europeanen geïnfecteerd. Een verdubbeling van het 
aantal in een tijdsbestek van twee weken, volgens Kluge. 

Omikron wordt snel de dominante variant in het westen van Europa en verspreidt zich 
richting het oosten, aldus Kluge tijdens een persconferentie. Omikron is besmettelijker dan 
andere varianten zoals de deltaversie van het virus, die eind vorig jaar nog verantwoordelijk 
was voor besmettingsgolven in Europa. 

‘Het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) voorspelt dat meer dan de vijftig 
procent van de bevolking in de regio besmet raakt met Omikron.’ IHME is een wereldwijde en 
onafhankelijke gezondheids- en onderzoeksorganisatie, gevestigd aan de universiteit van 
Washington. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Bewoners van verpleeghuizen die besmet zijn geraakt met corona lijken 
minder ziek te worden 

Bewoners van verpleeghuizen die besmet zijn geraakt met corona lijken minder ziek te worden 
dan eerder in de pandemie, stelt de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. 
Toch leiden de hoge besmettingscijfers ook in de verpleeghuizen tot zorgen. 

Ouderen kunnen al sinds december een boosterprik tegen het coronavirus krijgen en dat zorg
t voor bescherming tegen ernstige infectie, aldus Verenso. Hoeveel mensen er precies al een 
oppepprik kregen in de verpleeghuizen is niet helemaal te zeggen, laat voorzitter van de 
vereniging Jacqueline de Groot weten. Van de bewoners die door medewerkers van de 
verpleeghuizen zelf zijn geprikt heeft volgens haar 'een heel groot deel' een boostervaccinatie 
gehad. 

Of het mildere ziekteverloop onder bewoners ook te maken heeft met de omikronvariant van 
het coronavirus is volgens Verenso nog niet te zeggen, omdat onduidelijk is hoe groot het 
aandeel van de variant is in de verpleeghuizen. Omikron is besmettelijker dan eerdere 
coronavarianten, maar mogelijk minder ziekmakend. 

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen is volgens cijfers van Verenso 
momenteel 'stabiel'. Bron: AD, 11 januari 2022. 
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Drukte in de binnenstad van Jocusriek (Venlo) in 2011. © ANP 
 
Groot carnavalsfeest in Venlo afgeblazen om corona 
 
Een groot feest rond de aftrap van het Limburgse carnaval in februari in Venlo gaat niet door.  
 
Er zouden op de zaterdag voor carnaval meer dan honderd artiesten optreden. Met name de 
druk op de zorg en de toenemende coronacijfers laten de organisatie naar eigen zeggen geen 
andere keus dan voor 26 februari de stekker eruit te trekken. ‘En dat doet ons pijn’, aldus 
voorzitter Leon Bastiaans van de organisatie dinsdag.  
 
Deze ‘Boétegewoeëne Boétezitting’ trekt jaarlijks duizenden carnavalisten uit de hele provincie 
die op een groot plein in Venlo zingen, dansen en drinken. Traditioneel wordt deze festiviteit 
live uitgezonden door de regionale omroep L1. Zodra de Boétegewoeëne Boétezitting van start 
gaat, voelt dat voor veel Limburgers aan als het begin van het grote vastelaovendfeest. Maar 
voor het tweede jaar op rij gaat het feest niet door.  
 
Op steeds meer plaatsen in Limburg en Brabant worden optochten en feesten met carnaval 
afgeblazen in verband met corona. Bron: AD, 11 januari 2022.  
 
Bouwclubs Hoeven gooien handdoek in de ring: ‘Peejen zaaien is leuk, 
maar je moet wel kunnen oogsten’ 
 
Nog voor carnavalsstichting De Peejenzaaiers goed en wel een besluit had genomen, hakten 
de bouwclubs in Hoeven de knoop al door: wederom geen optocht op dinsdag, die Super 
Tuesday wordt genoemd. 
‘De motivatie om tegen de strakke deadline van carnavalsdinsdag aan te blijven bouwen is 
weg’, verwoordt Richard de Pijper van bouwclub D'n Akkerlinge het gevoel van vrijwel alle 
bouwers. Hij ziet het op de bouwplekken, waar door de maatregelen toch al niet veel mensen 
samen kunnen komen. Hij hoort het op straat en kreeg de bevestiging afgelopen weekend toen 
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de bouwclubs bijeen kwamen en iedereen er hetzelfde over dacht: een optocht Peejenland? 
Dat gaat 'm andermaal niet worden. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Nederland zit nog niet op de top van de huidige coronagolf 

Nederland zit nog niet op de top van de huidige coronagolf, het aantal besmettingen gaat de 
komende weken nog stijgen. Daarvoor waarschuwt Aura Timen, hoofd 
infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het 
instituut kreeg in de afgelopen zeven dagen meer dan 200.000 meldingen van positieve tests. 
Voor het eerst sinds de epidemie twee jaar geleden begon wordt die grens gepasseerd. 

De piek wordt volgens het RIVM waarschijnlijk pas eind januari bereikt. ‘En het is 
onvermijdelijk dat we een toename van het aantal ziekenhuisopnames gaan zien. Hoe ver het 
kan oplopen, is nu nog niet met zekerheid te zeggen’, aldus Timen. Ze wil nu nog niets zeggen 
over de gunstigste en ongunstigste scenario's. 

De nieuwe golf kan grote gevolgen hebben voor de samenleving, zegt Timen. ‘Er zullen meer 
gevallen gekomen, hun contacten moeten in quarantaine, mogelijk wordt het personeelstekort 
in de zorg groter. De stijging van het aantal besmettingen door Omikron is zorgwekkend.’ 

Het zijn momenteel vooral jongeren die het virus onder de leden hebben. Bij een op de drie 
nieuwe gevallen gaat het om een twintiger. Maar het is volgens Timen 'een kwestie van tijd' 
voor het virus zich verspreidt onder ouderen.  

Timen is een van de vaste leden van het Outbreak Management Team dat de overheid 
adviseert over de coronacrisis. De leden praten woensdag over een nieuw advies, omdat de 
bestaande maatregelen vrijdag verlopen. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Nog nooit zoveel positieve tests in één week: ‘Omikron is nauwelijks meer 
tegen te houden’ 

De Omikron-variant van het coronavirus raast als een wervelwind door ons land. In de 
afgelopen zeven dagen zijn ruim 201.000 positieve tests vastgesteld, een stijging van 77 
procent ten opzichte van de week ervoor. Experts reageren niet verbaasd op het nieuwe record. 
‘Door de hoge besmettelijkheid van Omikron is dit niet een onverwachte stijging. Dit zal nog 
wel even doorgaan’, zegt viroloog Bert Niesters tegen deze site. 

Er is wel nog altijd een daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames, al vlakt die wel af. 
Vorige week belandden in totaal 873 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van elf 
procent ten opzichte van een week eerder. In de laatste weken van december rapporteerde het 
RIVM nog een daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van respectievelijk 
drieëndertig procent en zesentwintig procent. 

Hoewel de daling afvlakt, leidt omikron vooralsnog dus niet tot een explosieve toename van 
het aantal ziekenhuisopnames. ’We zullen dus goed moeten nadenken over hoe we straks 
rustig aan kunnen versoepelen en op zoek gaan naar maatregelen die infecties drukken, maar 
het leven ook gezonde doorgang gunnen’, reageert veldepidemioloog Amrish Baidjoe daarop. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt er rekening mee dat zeker de helft van de 
Europese bevolking de komende zes tot acht weken besmet kan raken met de omikronvariant. 
Die verwachting is voor een deel al terug te zien in ons land. Vorige week meldde het RIVM 
dat het in zeven dagen tijd 113.554 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was bijna 
35 procent meer dan de week ervoor. Nu is het cijfer in een week dus bijna verdubbeld.  

Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt het aantal nu boven de 
200.000 uit. Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen 
kreeg dat het virus is vastgesteld. Aanleiding hiervoor is de omikronvariant, sinds eind 
december dominant in Nederland. Dominant betekent dat het bij meer dan de helft van alle 
vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat.  
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Tabel herinfecties © RIVM 

‘We zien dat het uiteindelijke effect van de besmettingen erg afhangt van de mate van 
immuniteit in de maatschappij’, legt veldepidemioloog Amrish Baidjoe uit. ‘Door natuurlijk 
infectie en vaccinaties. Hierbij is het voor nu met name belangrijk hoeveel mensen al een 
booster hebben gehad. Dat ligt in Nederland nog niet bijster hoog ten opzichte van andere 
landen, mede door de te late start.’ 

Van alle mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, was een op de acht al 
een keer eerder besmet. In 13 procent van de gevallen gaat het om een herinfectie 

Hoe dit zich de komende weken in ziekenhuisopnames zal vertalen, blijft gissen, zegt Baidjoe. 
Van het totaalaantal besmettingen deze week werd ruim de helft vastgesteld onder mensen 
van 15 tot en met 34 jaar. Die komen doorgaans niet zo snel in het ziekenhuis te liggen. Toch 
verwacht het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) dat de instroom van 
nieuwe patiënten halverwege januari zal gaan stijgen. Om de druk op de ziekenhuizen zoveel 
mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten worden verplaatst. Zondag werden drie 
patiënten naar een andere regio vervoerd. 

‘Wij zitten nu in een situatie met strengere maatregelen, waar andere landen minder streng 
zijn’, zegt Baidjoe. ‘Je ziet dat overal infecties stevig stijgen, maar dat laat zich niet stevig 
vertalen naar veel meer ziekenhuisopnames. Dat gezegd hebbende is de druk in de zorg nog 
hoog, is er veel uitgestelde zorg. We zullen dus goed moeten nadenken over hoe we straks 
kunnen versoepelen.’ 

Topviroloog Marion Koopmans zegt dat de explosieve stijging past bij ‘het beeld dat we in de 
landen om ons heen zien’. ‘Wat nu de vraag wordt is hoeveel van deze mensen ernstig ziek 
zullen worden. We weten dat dat minder is dan bij delta, zeker bij gevaccineerden, maar gezien 
de grote aantallen kan dat nog steeds tot een grote golf leiden. Er is veel onzekerheid in de 
huidige schattingen, simpelweg omdat dit virus zich zo anders gedraagt en voor de modellen 
bepaalde data weer opnieuw verzameld moeten worden.’ 

Een boosterprik is volgens Koopmans ‘echt nodig om bescherming tegen infectie te krijgen’. 
‘En dat helpt weer om een golf te dempen. Je hoort nu al uitval omdat mensen ziek zijn en in 
thuis isolatie moeten. Dat zal toenemen. Het wordt belangrijk om naar de langere termijn te 
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kijken, dat plan kondigde de nieuwe minister al aan. We zijn nog niet van dit virus af, er zullen 
meer golven komen, misschien nieuwe varianten. Dat betekent ook bedenken hoe je gaat leven 
met covid.’ 

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk voegt daaraan toe dat Omikron nauwelijks meer is tegen te 
houden, ‘zelfs niet met strenge maatregelen’. ‘Daarom is het belangrijk dat veel mensen 
gevaccineerd zijn, in combinatie met een booster. Uiteindelijk zullen we allemaal minimaal 
een keer besmet worden. Het wordt de komende weken spannend voor de ziekenhuizen, we 
weten namelijk niet of de hoge besmettingscijfers voor veel meer opnames gaan zorgen. 
Vooralsnog houden we daar wel rekening mee.’ 

 

Omdat het aantal positieve tests toeneemt, stijgt ook het reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan 
hoe snel het virus zich verspreidt. Het staat nu op 1,26, het hoogste niveau sinds begin 
november, maar dat is het gemiddelde voor alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor 
de Omikron-variant bedraagt 1,63. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 163 anderen 
besmetten, die op hun beurt de variant overdragen aan 266 mensen. Zij steken vervolgens 
433 anderen aan. Zo loopt het aantal gevallen snel op. 

Ondertussen hebben de GGD’en het bijzonder druk met testen. Bijna 590.000 mensen gingen 
vorige week naar een teststraat toe omdat ze wilden weten of ze besmet waren, tegen ongeveer 
350.000 in de beide weken ervoor. Meer dan een derde van al die mensen bleek daadwerkelijk 
het virus onder de leden te hebben. Ruim vierendertig procent was positief, het hoogste 
percentage ooit. 

Vrijdag besluit het kabinet hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Kuipers wilde nog 
niet zeggen of er dan ook een persconferentie gehouden wordt, zoals onder de vorige 
coronaminister Hugo De Jonge altijd gebeurde. Morgen komt het Outbreak Management Team 
(OMT) weer bijeen, hun advies gaat vervolgens naar het kabinet. 

Onder jongeren stijgt het aantal nieuwe coronagevallen explosief. Het aantal positieve tests is 
meer dan verdubbeld onder mensen die 15 tot 30 jaar oud zijn. Het RIVM registreerde in de 
afgelopen week meer dan 200.000 positieve tests. Hieronder zijn 62.752 twintigers. Dat komt 
neer op een op elke drie nieuwe gevallen. 

Onder de positieve tests zijn 36.712 mensen van 20, 21, 22, 23 of 24 jaar oud. Dat is 167 
procent meer dan een week eerder. Onder de 15- tot en met 19-jarigen steeg het aantal 
gevallen met 170 procent. Bij de groep van 25 tot en met 29 bedroeg de toename 104 procent. 
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Bij ouderen is juist een daling van het aantal positieve tests te zien. Zo zakte het aantal 
gevallen onder zeventigers met 13 procent en onder tachtigers met 4 procent. 

Meer dan 2200 mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, hebben het 
virus opgelopen doordat ze een feest bezochten. Bijna 1700 mensen zijn besmet geraakt 
tijdens een vakantiereis. En de werkelijke aantallen zouden weleens hoger kunnen zijn. 
Doordat er zo veel besmettingen worden vastgesteld, lukt het de bron- en contactonderzoekers 
nauwelijks om vragen te stellen aan de positief geteste mensen. 

Van de mensen bij wie de besmettingsbron is achterhaald, zijn de meesten thuis aangestoken. 
Eén iemand raakte besmet, nam het virus mee naar huis en stak vervolgens de andere 
gezinsleden of huisgenoten aan. Meer dan de helft van de achterhaalde besmettingen 
gebeurde zo. Iets meer dan een kwart liep het virus op door bij iemand op bezoek te gaan of 
door thuis bezoek te ontvangen. Voor beide groepen is dat een lichte daling ten opzichte van 
vorige week. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Kloof arm en rijk groeit door corona: ‘Extreme rijkdom net zo 
onwenselijk als armoede’ 

Nederland behoort tot de rijkste landen van de wereld, maar gelijk verdeeld is al dat vermogen 
niet. De coronacrisis heeft de kloof tussen arm en rijk flink vergroot. Met name de allerrijkste 
Nederlanders zijn er flink op vooruit gegaan. Alleen in de Verenigde Staten is de 
vermogensongelijkheid nog groter, stelt econoom Simon Toussaint van de Universiteit Utrecht. 

De rijkste 1 procent van Nederland bezit ongeveer een derde van het vermogen, meer dan 480 
miljard euro. Binnen die groep rijken is er weer sprake van grote ongelijkheid: de top 0,1 
procent heeft een zesde van het vermogen in Nederland in handen, blijkt uit onderzoek van 
econoom Simon Toussaint van Universiteit Utrecht. Toussaint werkt mee aan het World 
Inequality Lab, waarin wetenschappers van over de hele wereld gegevens over de vermogens- 
en inkomenskloof vergelijken. De beroemde Franse econoom Thomas Piketty, gespecialiseerd 
in economische ongelijkheid, is een van de initiatiefnemers. Bron: AD, 11 januari 2022.  

Boris Johnson opnieuw zwaar onder vuur, nu om tuinfeest met tientallen 
anderen tijdens lockdown 

De Britse premier Boris Johnson ligt opnieuw zwaar onder vuur na nieuwe berichten dat de 
regering een feest zou hebben gehouden terwijl het land in de eerste, zware lockdown zat. Een 
uitnodiging voor een tuinfeest in mei 2020 lekte gisteravond uit in Britse media. Leden van 
de Britse oppositie willen dat de premier aftreedt na de zoveelste geluiden over ‘illegale’ 
feestjes.  

Labour-parlementslid Afzal Khan vertelde vanmiddag in het Lagerhuis over de begrafenis van 
zijn moeder. Ze overleed in 2020 alleen in het ziekenhuis. Khan en andere familieleden 
mochten haar niet bezoeken vanwege de geldende coronamaatregelen in de eerste lockdown 
waarin het Verenigd Koninkrijk zat. Khan zat in zijn auto op de parkeerplaats van het 
ziekenhuis. ‘Terwijl wij te maken hadden met zoveel verdriet, hielden we ons toch aan de 
regels’, zei hij. Hij stelde de retorische vraag of Johnson op zijn minst zijn verontschuldigingen 
zou aanbieden aan hem en andere families die met hetzelfde te maken hebben gehad. 

Khan stelde die vraag aan Michael Ellis, de Britse minister die over de salarissen van het 
overheidsorgaan gaat, en vanmiddag in het parlement aanwezig was om te antwoorden 
namens Johnson, die zelf afwezig was net als vele van zijn partijgenoten. 

Khans collega Ben Bradshaw vroeg: ‘Als de premier de wet heeft overtreden, zal hij zijn ontslag 
indienen, toch?’ Waarop Ellis antwoordde: ‘De premier gaat nergens heen.’ De minister bood 
wel zijn excuses aan voor de ophef die de nieuwsberichten over het feest hebben veroorzaakt. 

Dit keer gaat de ophef om een feestje in mei 2020 in de tuin van het regeringskantoor en 
ambtswoning 10 Downing Street. De uitnodiging lekte gisteravond uit. Het was de 
privésecretaris van de premier, Martin Reynolds, die de uitnodiging naar ruim honderd 
ambtenaren had gestuurd. Hij vroeg hen hun eigen drank mee te nemen en van het zonnetje 
te komen genieten, meldt ITV. 
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Uiteindelijk kwamen volgens Britse media zo’n veertig mensen opdagen, onder wie ook 
Johnson en zijn vrouw. Op het moment van het feest was het Verenigd Koninkrijk in een 
strenge lockdown. Scholen en horeca waren dicht. Buiten mochten maximaal twee mensen 
van verschillende huishoudens samenkomen, mits ze genoeg afstand hielden. 

Leden van de Labourpartij denken dat het Britse volk geen vertrouwen meer heeft in Johnson. 
De vicevoorzitter van de partij, Angela Rayner, denkt dat Britten klaar zijn met Johnsons 
‘leugens, bedrog en het breken met zijn eigen regels’. 

Labourleider Keir Starmer trok vorige maand Johnsons leiderschap al in twijfel. Dit deed hij 
na berichten dat de Britse regering in december 2020 een kerstborrel zou hebben gehouden. 
Ten tijde van dat feest golden ook strenge maatregelen in het Verenigd Koninkrijk. 

De woordvoerder van Johnson weigerde vandaag te reageren op de berichten over het 
tuinfeest. Hij wil eerst wachten op een intern onderzoek naar minstens vijf eerdere 
coronafeestjes in ambtelijke en regeringskringen. Als daaruit blijkt dat regels zijn overtreden, 
moeten de betrokkenen volgens de zegsman worden gestraft.  

De politie van Londen zegt in contact te staan met de regering over de beschuldigingen. Bron: 
AD, 11 januari 2022. 

Na kerstborrel ook illegaal pizzafestijn: Boris Johnson leek ‘de regels niet 
zo nauw te nemen’ 

De Britse premier Boris Johnson is verder in het nauw gebracht nu blijkt dat hij aan het eind 
van de eerste lockdown vorig jaar, een pizzafeestje heeft meegevierd met zijn medewerkers. 

Op 15 mei vorig jaar was Johnson ongeveer een kwartier bij een ‘sociale bijeenkomst’ in zijn 
ambtswoning. Hij zei naar verluidt tegen een van de aanwezige medewerkers dat ze wel een 
drankje ‘verdienden’ voor het terugdringen van het coronavirus. De aanwezige staf - een man 
of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. 
Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige 
medewerkers borrelden tot laat op de avond. 

Dat schrijven The Guardian en Independent na gezamenlijk onderzoek. De kranten vragen 
zich af of er maandenlang sprake was van het hanteren van een dubbele moraal: waar het 
volk zich aan de restricties moest houden, namen de politici en beleidsmakers een loopje met 
die regels. De afgelopen weken kwamen namelijk al meer feestjes op Downing Street 10 aan 
de oppervlakte.  

Daarbij ging het onder meer om een met kerstborrel en andere festiviteiten die nu worden 
onderzocht. Bij die kerstborrel eind vorig jaar was het verboden voor mensen uit verschillende 
huishoudens om elkaar binnen te ontmoeten. Het feest werd ontkend, maar de politici 
moesten het schoorvoetend toegeven toen er videobeelden boven water kwamen. 

De regels rond het pizzafestijn waren, aan het eind van die eerste lockdown, nog zeer streng 
in Groot-Brittannië. Slechts twee mensen uit verschillende huishoudens mochten elkaar 
buiten zien, op twee meter afstand. Bij de persconferentie die middag had de toenmalige 
gezondheidsminister Matt Hancock mensen nog oproepen ‘om zoveel als mogelijk thuis te 
blijven’ en drong hij er op aan om vooral de regels te volgen. ‘Pas op je familie en neem geen 
risico’s nu het goede weer eraan komt.’ Op die dag lagen er 10.700 covidpatiënten in het 
ziekenhuis en werden er 384 overlijdens geregistreerd. 

Volgens een woordvoerder van Johnson gebruikten medewerkers de tuin van Downing Street 
10 ‘in de zomer geregeld om vergaderingen te houden’. Zo ook op 15 mei 2020, samen met de 
gezondheidsminister en zijn team. De premier ging iets na 19.00 uur naar zijn woning, een 
paar medewerkers die nog moesten werken zijn gebleven. Een woordvoerder van Hancock 
weerspreekt de berichten. ‘Matt sprak de persconferentie kort na met zijn team en daarna in 
de tuin met de premier. Hij vertrok om 18:32 uur naar zijn departement.’ 
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Intussen heeft de Conservatieve Partij van Johnson de tussentijdse verkiezingen in North 
Shropshire verloren. Het verlies is pijnlijk omdat dit kiesdistrict normaal gesproken met grote 
overmacht door de Tory’s wordt gewonnen. De Liberaal Democraten kregen er nu echter de 
meeste stemmen.  

Het verlies wordt gezien als een duidelijk signaal dat de kiezer de recente schandalen van 
Johnson en zijn partij zat is. ’Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken 
namens het hele Britse volk’, zei winnares Helen Morgan in haar toespraak. ‘En ze hebben 
luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johnson, het feest is voorbij.’ Bron: AD, 17 december 2021. 

 

Tom Dumoulin. © Cor Vos 

Tom Dumoulin ontbreekt bij trainingskamp Jumbo-Visma door naweeën 
boosterprik 

Tom Dumoulin ontbreekt op het trainingskamp van Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante. 
Hij had vorige week contact gehad met een positief op corona getest persoon en wat milde 
klachten na een boosterprik. 

Ook directeur Richard Plugge en renners Jonas Vingegaard, Olav Kooij, Rohan Dennis, Chris 
Harper en Lennard Hofstede ontbraken vanmiddag bij de presentatie van de Nederlandse 
wielerploeg in Spanje. Dumoulin en Plugge deden tijdens de ploegenpresentatie op afstand 
hun zegje.  

‘Ik was de laatste dagen een beetje grieperig, maar verder voel ik me hartstikke goed en ben 
ik klaar voor het komende jaar’, zei Dumoulin. De kans bestaat dat hij later deze week alsnog 
afreist naar Spanje waar Jumbo nog tot 21 januari verblijft. 

Bekend was al dat Dumoulin kiest voor de Ronde van Italië die in mei in Boedapest van start 
gaat. De Giro won hij al eens in 2017. In de Giro deelt Dumoulin het kopmanschap met de 
Noor Tobias Foss, die afgelopen jaar negende werd. Ook Sam Oomen gaat mee naar de Giro. 
De Tour is daarom deze zomer geen optie voor de Limburger.  

Dumoulin won de Giro in 2017, finishte een jaar later als tweede en stapte in 2019 na vijf 
dagen geblesseerd af. ‘De keuze was niet heel moeilijk. Want we hebben al een supersterke 
Tourploeg met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk als vooruitgeschoven 
pionnen.’ 
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Dumoulin begint zijn seizoen over vijf weken met de UAE Tour. Daarna rijdt hij de Strade 
Bianche, de Ronde van Catalonië plus de Amstel Gold Race en bereidt zich daarna met een 
hoogtestage voor op de Giro. 

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Tour de France daarmee al grotendeels ingevuld. 
Kopmannen zijn Roglic en Vingegaard, die afgelopen jaar tweede werd achter Tadej Pogacar. 
De Tourploeg bestaat verder uit Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss en Rohan Dennis. De 
laatste twee plekken worden later dit jaar ingevuld. ’Ik wil een keer de gele trui winnen met 
de ploeg. We gaan voor het maximale en dat is de proberen die gele trui te winnen. En Pogacar 
is onze grootste concurrent’, zegt Kruijswijk over waarom hij de Tour boven de Giro heeft 
verkozen. 

Sportief directeur Merijn Zeeman wil zich niet vastpinnen op concrete ambities. ‘We willen 
altijd beter worden, dat is de basis’, legde hij uit. ‘Dit team wil ooit de Tour winnen. We gaan 
er alles aan doen om dat dit jaar te laten gebeuren. Maar ik zie het niet als een must en dat 
geldt net zo goed voor het winnen van een klassieker. Dat is niet de juiste motivatie.’ Bron: 
AD, 11 januari 2022. 

Twitter haalt accounts van Willem Engel offline na delen adres Sigrid 
Kaag 

Twitter heeft de twee accounts van Willem Engel opgeschort, bevestigt de Viruswaarheid-
voorman tegen deze site. Dat gebeurde nadat hij op het sociale platform adresgegevens van 
Sigrid Kaag had gedeeld. Of dat ook echt de reden is, is nog niet duidelijk. 

Op de pagina van Willem Engel staat dat Twitter accounts opschort die de Twitter-regels 
schenden.  De tweets op het account zijn niet meer te zien voor gebruikers van het sociale 
medium. Alleen Twitter kan een account opschorten. Zijn derde Twitteraccount onder de 
naam van Viruswaarheid is nog wel gewoon in de lucht. 

In de afgelopen dagen is Engel verschillende keren gerapporteerd door gebruikers, omdat hij 
vorige week een foto deelde waarop het huisnummer en de postcode van minister van 
Financiën Sigrid Kaag zichtbaar was.  

Engel is het niet eens met de schorsing en gaat een kort geding aanspannen tegen Twitter. Zijn 
accounts zijn verwijderd omdat hij de regels zou hebben overtreden door het plaatsen van 
‘manipulatieve content en spam’. ‘Ze geven daar verder geen voorbeeld van’, aldus Engel. 

Vorige week werd een 29-jarige Amsterdammer opgepakt, omdat hij met een brandende fakkel 
voor het huis van Kaag stond en complotleuzen riep. Niet veel later deelde Engel op Twitter 
een foto van een informatieverzoek bij het Kadaster. Op de foto waren het huisnummer en 
postcode van Kaag zichtbaar, zonder dat deze onleesbaar zijn gemaakt. Kaag deed hierop 
aangifte. 

Op dezelfde dag verwijderde Engel de afbeelding en schreef daarbij dat het delen van de foto 
‘op geen enkele manier‘ een ‘oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging‘ was. ‘Wij 
zijn nette mensen’, zei hij. Volgens hem gaat het om ‘transparantie van iemand die minister 
van Financiën wordt’. 

Twitter schorste afgelopen zomer al een account van Engel nadat hij een omstreden tweet 
plaatste over voetballer Christian Eriksen. Engel suggereerde dat de onwelwording van 
Eriksen te maken had met vaccinaties en riep op met de prikken te stoppen. 

Hij kreeg daar veel boze reacties op en een onbekend aantal mensen rapporteerde het bericht 
bij Twitter. Twitter schorste het account @willem_engel en maakte de tweet over Eriksen 
onzichtbaar. Zijn oude tweets bleven wel zichtbaar. Engel kon daarna nog twitteren via het 
account van zijn dansschool, @dancalegria. Dat account is nu dus opgeschort. 
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Het incident rond het huis van Sigrid Kaag maakte vorige week veel los. De D66-leidster zei 
vorige week het voorval met de fakkel ‘bedreigend en angstaanjagend’ te vinden. ‘De 
stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie’, schreef Kaag 
in een verklaring. ‘Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en 
verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.’ 

Politici worden vaker bedreigd bij hun woning. Voormalig coronaminister Hugo De Jonge zei 
vorige week in het programma Op1 vrijwel dagelijks last te hebben van bedreiging en 
intimidatie in de buurt van zijn woning. In zijn straat is inmiddels een politiepost geplaatst. 
Bron: AD, 11 januari 2022. 

Raad weigert debat over coronabeleid waarin Forum vergelijking met 
Holocaust maakt 

Vergelijkingen tussen de Holocaust en het coronabeleid zijn zo ongepast dat de Amsterdamse 
raad een debat hierover van de agenda haalt. FvD wilde dat, maar de rest van de raad weigert 
om de Shoah onderwerp van discussie te maken. 

Het is een unicum in de Amsterdamse politiek. Op voorspraak van ChristenUnie-raadslid 
Gerjan van den Heuvel zal een meerderheid van de raad in commissievergadering van 
donderdag een onderwerp van de agenda halen, terwijl FvD dat er net op had laten zetten. Op 
het eerste gezicht procedureel gekissebis, maar een meerderheid van de raad begrenst hiermee 
de eigen vrijheid dat er geen meerderheid nodig is om iets bespreekbaar te maken in de 
politieke arena. 

Het begon allemaal met de veroordeling van Thierry Baudet eind 2021 vanwege onrechtmatige 
uitspraken over de Holocaust en het coronabeleid. FvD-raadslid Anton van Schijndel wilde 
daarop met burgemeester Halsema en de rest van de raad in debat over de vraag of politici de 
vrijheid moeten hebben om vergelijkingen tussen het coronabeleid en de Holocaust te kunnen 
maken. 

‘Het maken van historische vergelijkingen behoort tot de kern van het politieke debat,’ vindt 
FvD’er Van Schijndel. 

Maar de rest van de raad heeft geen zin om Van Schijndel zijn zin te geven. Immers, de 
vergelijking wordt al gemaakt door hem tot onderwerp van gesprek te maken. ‘Als we dit 
onderwerp agenderen geeft de raad impliciet aan dat het acceptabel is om een discussie te 
voeren over de vergelijking tussen de Holocaust en de coronamaatregelen,’ zegt Van den 
Heuvel. ‘Daarom wil ik een grens trekken.’ 

Van Schijndel werd in eerdere raadsvergaderingen al verzocht om zijn opvattingen voor zich 
te houden, nu grijpt de raad bij voorbaat in. 

In ieder geval D66, VVD en GroenLinks steunen dit. ‘Walgelijk’ noemt GroenLinks-raadslid 
Zeeger Ernsting de actie van FvD. ‘Die vergelijkingen kunnen pertinent niet door de beugel en 
wij wensen niet mee te werken aan het bespreekbaar maken daarvan, want het is 
onbespreekbaar.’ Volgens VVD-raadslid Claire Martens is de rechter duidelijk geweest en wil 
Van Schijndel politiek scoren met het onderwerp. 

Tegengas geven of doodzwijgen? Het is een dilemma waar politici op meer niveaus mee 
worstelen: moeten de steeds extremere standpunten van FvD besproken of juist doodgezwegen 
worden?  

Normaal gesproken heeft elke partij in de raad het recht om onderwerpen op de agenda te 
plaatsen, ongeacht of de overige fracties het eens of oneens zijn met de inhoud. Fracties die 
geen zin hebben in een debat over een bepaald thema kiezen er doorgaans voor om simpelweg 
niet mee te doen aan de discussie en hun beurt voorbij te laten gaan. 



201 
 

Maar FvD-raadslid Anton Van Schijndel heeft de twijfelachtige eer de eerste te zijn waarbij de 
rest van de raad ingrijpt. 

Volgens John Bijl, directeur van het Periklesinstituut en deskundige op het gebied van lokaal 
bestuur, heeft de Amsterdamse raad deze affaire wel een beetje aan zichzelf te danken. 
Volgens hem, en vele anderen, zet de Amsterdamse politiek veel vaker onderwerpen op de 
agenda die weinig tot niets te maken hebben met het lokale bestuur van de hoofdstad. Of het 
nu gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict of de Armeense genocide: de raad heeft er een 
mening over. 

‘De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van de gemeente Amsterdam, en niet een 
onderdeel van debatcentrum De Balie,’ zegt Bijl. ‘Wat FvD doet, is provocatief en het is goed 
dat er wordt ingegrepen. Maar het zou niet verkeerd zijn om die strengheid wat vaker toe te 
passen.’  Bron: Het Parool, 11 januari 2022. 

Thierry Baudet verliest kort geding over Holocaustvergelijking 

De vergelijking van de coronamaatregelen met de Holocaust door Thierry Baudet op sociale 
media is onrechtmatig. De leider van Forum voor Democratie moet zijn vorige maand geschreven 
tweets binnen 48 uur verwijderen, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag. 

Baudet mag deze uitingen ook nergens meer herhalen en geen afbeeldingen van de Holocaust 
meer gebruiken in het debat over de coronamaatregelen. 
 
Dit besloot de voorzieningenrechter woensdag na het kort geding dat Joodse organisaties en 
Joodse overlevenden hadden aangespannen tegen Baudet. 
 
De rechter: ‘U maakt een vergelijking met de Holocaust. Die vallen onder vrijheid van 
meningsuiting. Echter, dat is niet onbegrensd. Er is in uw uitingen geen enkele nuancering. 
U heeft zich onnodig grievend uitgelaten. U draagt bij aan klimaat waarin antisemitisme wordt 
aangewakkerd.’ 
 
Er verscheen tijdens de zitting een twitterbericht met de toegangspoort van Auschwitz: ‘QR-
code macht frei.’ 
 

 
Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD) in de rechtbank Amsterdam. @ ANP 
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Het Cidi (Centrum Informatie en Documentatie Israël), Centraal Joods Overleg en vier Joodse 
oorlogsoverlevenden vroegen een verbod op de vergelijkingen van Baudet. De uitingen 
bagatelliseren volgens de eisers de Holocaust en zijn ‘beledigend en diep- en diep kwetsend’ 
voor de vermoorde slachtoffers, overlevenden en nabestaanden. 
 
De Joodse organisaties en oorlogsoverlevenden eisten dat Baudet zijn statements zou 
verwijderen op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag en dat de politicus een verbod 
krijgt beeldmateriaal van de Holocaust te gebruiken in de context van het coronadebat. ‘Het 
is ingrijpend voor de overlevenden en de nabestaanden, en het leidt tot antisemitisme,’ zei 
advocaat J. Schaap. 
 
In de betreffende uitingen, die Baudet deed op 14, 16 en 29 november op sociale media, 
schrijft de politicus onder andere hoe hij meent dat ‘de ongevaccineerden de nieuwe Joden 
zijn, de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers’. Daarbij plaatste hij een collage 
van twee foto’s: een van een kind dat van achter een hek naar het sinterklaasfeest zou kijken 
en daarnaast een foto van een jongen met een Jodenster in het Poolse Lodz, vlak voor 
deportatie. Bij een foto van concentratiekamp Buchenwald schreef hij: ‘Hoe is het MOGELIJK 
om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt.’ 
 
Advocaat Jacqueline Schaap: ‘Een van de overlevenden heeft Bergen-Belsen overleefd. De 
koude rillingen lopen over haar rug als ze dit leest. De oorlog leeft nog steeds in hen. De 
Holocaust wordt met die vergelijking gebagatelliseerd. Het is een voorbeeld van antisemitisme 
en leidt tot antisemitische reacties.’ 
 
Baudet vergelijkt volgens haar zaken die niet vergelijkbaar zijn. ‘Er is vrijheid van 
meningsuiting. Maar hij kan zich niet alles permitteren. Hij verwijst naar nazi-activiteiten. 
Wat toen gebeurde, is het ergste wat er bestaat. Ze zijn onnodig grievend.’ 
 
Een van de oorlogsoverlevenden, Mattie Tugendhaft uit wiens naam het kort geding mede 
werd gevoerd, zei tijdens de zitting: ‘Iedereen weet wat ons is overkomen. Mijn vrouw en ik 
zijn 84 jaar en hebben beiden de oorlog meegemaakt. Elke nacht zien wij de oorlog 
voorbijkomen. Elke nacht slapen we niet. Moet het steeds door blijven gaan? Het komt hard 
binnen.’ 
 
‘Ik begrijp niet waarom meneer Baudet dit fenomeen aanhaalt om zijn standpunt te 
verdedigen,’ zei oorlogsoverlevende Rudie Cortissos (82), die 63 familieleden heeft verloren in 
de oorlog, onder wie zijn moeder. Zelf overleefde hij de oorlog in de onderduik, evenals zijn 
vader. 
 
De uitspraken van Baudet geven hem hartpijn, zei hij kort voor de zitting. ‘Het rijt wonden 
open. De film van de Tweede Wereldoorlog speelt zich weer voor mijn ogen af en de treinen 
naar Auschwitz en Sobibor zie ik weer rijden. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de oorlog 
denk. Waarom doet hij dit? Hij beseft niet wat het losmaakt bij ons.’ 
 
Volgens Baudets advocaat Gerard Spong wilde zijn cliënt met zijn uitingen de Holocaust niet 
bagatelliseren maar heeft hij de ernst van de coronagevaren in historisch perspectief willen 
plaatsen. ‘De vergelijking is een alarmknop voor het Nederlandse volk,’ zei Spong. 
 
Het gaat Baudet, aldus Spong, om de uitsluiting van grote groepen mensen, van 
ongevaccineerden die op één grote hoop worden gegooid. 
 
‘Het is niet de Holocaust die hij vergelijkt, het is de daaraan voorafgaande periode van 
uitsluiting van grote groepen mensen met een persoonlijk kenmerk. Het is een waarschuwing: 
Zet mensen niet weg als gevaar voor de volksgezondheid. Dat moet worden voorkomen.’ 
 
Baudet stelt volgens Spong het lot van de Joden in de oorlog niet gelijk met dat van de 
ongevaccineerden. ‘Hij bestrijdt sociale uitsluiting.’ 
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Een historische vergelijking is niet belastend, aldus Spong. ‘Een politicus mag zich uiten over 
maatschappelijke problemen, ook al doet het sommigen pijn. De pijngrens is niet de grens 
wat mag en niet mag. Je mag zeggen dat de vergelijking smakeloos is, maar daarmee is de 
uiting niet onrechtmatig.’ 
 
Baudet zei in de zitting geen mensen pijn te willen doen: ‘Ik wil waarschuwen voor de gevaren 
van uitsluiting. Ik noemde niet alleen de jaren dertig en veertig, maar ook de apartheid. Kijk 
alleen al naar de taal: mensen die kritische vragen stellen, worden wappies genoemd. Men 
heeft het ook over de pandemie van de ongevaccineerden. In sommige landen mogen 
ongevaccineerden niet werken of het parlement in. Deze uitsluiting vind ik buitengewoon 
gevaarlijk. Ik doe het tegenovergestelde van bagatelliseren. Ik zeg: ga niet die kant op.’ 
 
Na afloop van de zitting vielen overlevenden elkaar om de hals. ‘We zijn heel gelukkig met deze 
uitspraak waarbij alle punten zijn toegewezen. We hebben een grens gesteld aan hoe ver je 
kunt gaan in het publieke debat. Je kunt niet op de ziel trappen van mensen die al zo veel 
hebben geleden,’ zei CJO-voorzitter Ronny Naftaniel. Bron: Het Parool, 15 december 2021. 
 
De kindervaccins liggen klaar: zo help je je kind met prikangst 
 
Tussen 18 en 22 januari krijgen alle ouders van kinderen in de leeftijd 5 tot en met 12 een 
oproep: de kindervaccins Comirnaty en Spikevax liggen klaar om toegediend te worden. Als 
ouder ben je er misschien al uit, maar hoe leg je een kind uit dat iets dat pijn doet goed voor 
hem is?   
 
Vermoedelijk stond geen enkele ouder in februari 2020 te springen om een extra vaccin aan 
zijn kleuter te laten toedienen naast het bekende vaccinatieprogramma. Elke onnodige prik 
in een klein armpje is er één te veel en als het even kan bespaar je je kind elk pijntje. Inmiddels 
is de wereld er één waarin kinderen met een masker op naar school gaan, zijn er grootouders 
die hun kleinkind nog nooit hebben geknuffeld, zijn er honderden verjaardagsfeestjes, 
familiebijeenkomsten, eerste kerstvieringen en zoveel meer mijlpalen gemist dat het 
kindervaccin langzaam meer draagvlak krijgt. 
 
Uit recent onderzoek van I&O Research van 8 december, blijkt dat de helft van de volwassen 
Nederlanders (49 procent) vindt dat nu ook kinderen van 5-11 jaar gevaccineerd moeten 
worden. In juni vond nog 19 procent dat kinderen van 4 tot 11 gevaccineerd moesten worden. 
 
Comirnaty en Spikevax; ze klinken als de nieuwste games of schoolpleinrages, maar het zijn 
coronavaccins voor kinderen. Comirnaty is goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar. Spikevax 
is goedgekeurd vanaf 12 jaar. Net als bij volwassenen gaat het om twee prikken, met 21 dagen 
ertussen voor het Comirnatyvaccin en 28 dagen voor het Modernavaccin Spikevax. De 
afweerreactie van jonge kinderen is sterker dan bij volwassenen, en voor de kinderen van 5 
tot 12 jaar is daarom besloten om twee prikken met een kleinere hoeveelheid te geven. Het 
gaat om een derde van de hoeveelheid die volwassen krijgen: 10 microgram in plaats van 30 
microgram per prik. 
 
Tim Vreede is kinderarts bij de Kinderkliniek in Almere en heeft zich gespecialiseerd in 
prikangst. Bij de prikangstpoli van deze kliniek melden zich kinderen die zo bang zijn voor 
naalden dat ze panisch worden, wegrennen, gillen en zich hevig verzetten als er bloed moet 
worden geprikt of een vaccin moet worden gezet. Dat heeft te maken met de herinnering aan 
de eerste prik die ze kregen, zegt Vreede. ‘Als die eerste prik traumatisch was, ontwikkel je er 
een angst voor. Veel volwassenen hebben er ook last van, zo’n 20 procent. Voor een kind is 
het niet te begrijpen dat iets dat pijn doet goed voor hem is, zoals een vaccin. Het is voor ons 
al nauwelijks te begrijpen.’ 
 
Het is een vorm van kindermishandeling, iemand tegen zijn zin vasthouden en pijn doen. Daar 
komt ongelofelijk veel emotie bij kijken, aldus Tim Vreede, kinderarts. 
 
Je kunt je kind laten vaccineren tegen twaalf infectieziekten. De eerste prik uit het 
vaccinatieprogramma wordt gegeven als een baby drie maanden oud is. 
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Bij de prinkangstpoli willen ze af van dat eerste trauma en dat betekent de juiste middelen 
inzetten om trauma te voorkomen. ‘Als arts heb ik ook ontelbare keren kinderen 
vastgehouden, hupsakee prik erin en de volgende. Eigenlijk erg droevig als je erover nadenkt. 
Het is een vorm van kindermishandeling, iemand tegen zijn zin vasthouden en pijn doen. Daar 
komt ongelofelijk veel emotie bij kijken, en al helemaal als een ouder, degene die je het meest 
vertrouwt, heeft gezegd dat het een klein prikje is dat geen pijn doet.’ 
 
Door lachgas en hypnose ervaar je de pijn anders omdat de angst er even niet is. Door angst 
wordt alles pijnlijker, aldus Tim Vreede, kinderarts. 
 
Er wordt in de medische wereld steeds meer rekening mee gehouden, en dat gebeurt, hopelijk, 
ook op de priklocaties waar kinderen straks geprikt worden, zegt Vreede. ‘Wat je niet wil is 
rijen kinderen voor je die gillend een naald in hun armpje krijgen en dan wachten op jouw 
beurt. Als het logistiek enigszins mogelijk is zouden de GGD-locaties daar rekening mee 
moeten houden. En niet al die naalden in zicht, bijvoorbeeld.’ 
 
Bij de prikangstpoli werken de artsen en verpleegkundigen met nog grover geschut dan 
naalden uit het zicht. Er zijn Cliniclowns, de verdovende zalf EMLA, medicinaal lachgas en 
hypnose, bijvoorbeeld. Vreede: ‘Lachgas werkt niet pijnstillend, maar het brengt je in een 
andere belevingswereld, met als hypnose. Je ervaart de pijn anders omdat de angst er even 
niet is. Door angst wordt alles pijnlijker.’ Afleiden is erg helpend bij prikangst, aldus de 
kinderarts. ‘Vraag een kind bijvoorbeeld naar zijn laatste vakantie, haal herinneringen op. 
Vaak heeft het kind dan nauwelijks door dat de prik wordt gezet, zo gaat hij op in die droom.’ 
 
Bij de GGD wordt er nu nog volop gewerkt aan de boostercampagne, en de inrichting van de 
priklocaties wordt overgelaten aan de regio. Maar, zegt persvoorlichter Ewa Walters, natuurlijk 
wordt er aandacht besteed aan het feit dat er kinderen worden geprikt. ‘Het personeel dat  de 
prikken toedient heeft ervaring met deze doelgroep, en er zullen geen lange rijen kinderen 
staan.’ 
 
Over de opkomst is nog niets bekend, adus GGD-GHOR: dat blijft speculeren tot het zo ver is. 
 
Hoe help je je kind met prikangst? Het PROSA kenniscentrum streeft naar trauma-vrije 
medische zorg voor kinderen en heeft de volgende tips:  
 
•  Voorbereiding is het halve werk. Bespreek waar het gaat gebeuren, wie er gaat prikken, of 
je kind op schoot wil zitten, of hij zelf wil zeggen wanneer het gebeurt. 
• Angst is besmettelijk. Als je rustig bent zal je kind ook rustiger zijn. Dus het is belangrijk 
dat je rustig blijft voor, tijdens en na de ingreep. Blijf bij je kind, wees rustig en praat met je 
gewone en kalme stem voor, tijdens en na afloop van de ingreep. 
• Leid je kind af voor, tijdens en na de ingreep bijvoorbeeld door samen te zingen, te praten 
over favoriete vakantie, hobby, game, tv-programma/ boek, of door voorlezen, bellenblazen, 
een (zoek)spelletje, speelgoed, IPad of telefoon, of een onderwerp wat ze aan het leren zijn op 
school. Hoe meer betrokken je kind is in de afleiding, hoe beter het werkt. 
• Sommige kinderen willen juist wel kijken naar de ingreep. Dan kun je zeggen: ‘Wat gaat het 
goed hè? Blaas maar lekker uit waardoor het nog beter gaat’. Het is bekend dat uitblazen 
ervoor zorgt dat je kind meer ontspannen wordt. Daardoor zal hij ook minder pijn en angst 
voelen. Samen rustig in- en uitademen zal je kind dus helpen om meer relaxed te blijven 
tijdens de ingreep. Bron: AD, 11 januari 2022. 

In geen dertig jaar was het bioscoopbezoek zó laag als afgelopen jaar 

Het Nederlandse bioscoopbedrijf kreeg in 2021 ongekend zware klappen te verwerken door de 
coronamaatregelen. De vraag is hoe lang het duurt voordat de branche deze tegenslagen te 
boven komt. 

Een historisch slecht jaar. De brancheorganisaties van het bioscoopbedrijf, NVBF 
(Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) en de FDN (Filmdistributeurs 
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Nederland), kunnen geen enkele andere conclusie trekken over de dramatische resultaten van 
het Nederlandse filmbezoek in 2021. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Frankrijk registreert vandaag weer een dagrecord aantal besmettingen 

Frankrijk registreert vandaag weer een dagrecord als het om het aantal coronabesmettingen 
gaat. In het afgelopen etmaal werden 368.149 nieuwe besmettingen geteld. 

Het vorige record stond op 332.252 besmettingen, gemeld op 5 januari. Het aantal 
besmettingen in het land heeft een grote vlucht genomen sinds de omikronvariant dominant 
is geworden. Het weekgemiddelde is omhoog gegaan tot meer dan 280.000. Bron: AD, 11 
januari 2022. 

De XXL-vaccinatielocatie in het World Forum in Den Haag sluit komende 
maandag 

De XXL-vaccinatielocatie in het World Forum in Den Haag sluit komende maandag, laat de 
GGD Haaglanden weten. De reden is het teruglopende aantal afspraken voor de boosterprik. 
Om diezelfde reden stelt de GGD alle vaccinatielocaties in de regio open voor boosterprikken 
zonder afspraak. 

De GGD'en kregen in december de opdracht om voor het einde van januari alle volwassenen 
die in aanmerking komen voor een boosterprik te vaccineren. ‘We gebruikten het World Forum 
om de piek in het aantal boosterprikken op te vangen’, aldus een woordvoerster. ‘Die piek is 
nu voorbij.’ Wie na komend weekend een prik gepland heeft staan in het World Forum kan 
een nieuwe afspraak maken op een andere locatie. 

Zo'n afspraak is echter niet per se meer nodig, want vanaf maandag kunnen mensen bij alle 
vaccinatielocaties in de regio Haaglanden ook gewoon binnenlopen voor een oppepprik. 
GGD'en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor 
hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte 
over voor het aanbieden van de vrije inloop. 

Zo'n 45 procent van de volwassenen heeft een boosterprik gehad. In totaal gaat het om bijna 
6,5 miljoen mensen. Voor deze week staan er tot dusver zo'n 950.000 prikafspraken 
gepland. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Gemeenten vragen Rutte niet-essentiële winkels weer te openen 

Meerdere gemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet om niet-essentiële 
winkels weer te openen. Ze vrezen voor de gevolgen voor de winkeliers als de lockdown nog 
langer aanhoudt. 

De gemeente Barneveld was vorige week een van de eerste die een open brief stuurde naar 
minister-president Rutte. Ze vroeg daarin ‘om zo spoedig mogelijk de niet-essentiële sector te 
openen met gepaste veiligheidsmaatregelen’. Intussen hebben veel andere gemeenten een brief 
van gelijke strekking naar politiek Den Haag gestuurd. 

In dezelfde regio verstuurden Veenendaal, Nijkerk, Putten, Ede, Overbetuwe en Wageningen 
al een brandbrief en ook in andere delen van het land wordt de oproep gedeeld. Zo hebben 
ook de Zuid-Hollandse gemeenten Krimpenerwaard en Sliedrecht en de Noord-Hollandse 
gemeenten Opmeer en Bergen bij de premier om aandacht gevraagd voor de gevolgen van de 
lockdown voor de ondernemers. 

De roep om het openen van niet-essentiële winkels klinkt steeds luider. 
Winkeliersverenigingen INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) willen al langer dat 
het kabinet het weer mogelijk maakt dat winkels opengaan, evenals de Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). 
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Sommige niet-essentiële winkels hebben het heft al in eigen hand genomen en zijn afgelopen 
weekend uit protest opengegaan. Ook voor komend weekend zijn sommige winkeliers dat van 
plan. 

‘Die frustratie bij winkeliers groeit met de dag en wordt gevoed door de situatie in België en 
Duitsland en door de drukte in supermarkten en bij drogisterijen’, verklaart Jan Meerman, 
voorman van de brancheorganisatie INretail. Bron: AD, 11 januari 2022. 

 

Bernard Tomic stond naar eigen zeggen ziek op de baan. Ⓒ HH/ANP 

Opmerkelijk: Bernard Tomic ’weet zeker’ dat hij corona heeft, maar 
staat op de tennisbaan 

De Australische tennisser Bernard Tomic heeft in de kwalificaties van de Australian Open 
voor een opvallend incident gezorgd. De 29-jarige Tomic vertelde tijdens zijn partij in de eerste 
kwalificatieronde tegen de umpire dat hij coronagerelateerde klachten heeft. Omdat een 
sneltest voorafgaand aan de wedstrijd negatief uitviel, was de Australiër toch op de baan 
verschenen.  

Aan het begin van de tweede set ging hij vanaf zijn bankje langs de baan in gesprek met de 
umpire. „Ik weet zeker dat ik in de komende twee dagen positief test, ik zeg het je. Ik betaal 
een etentje met je als ik niet binnen drie dagen positief ben en anders betaal jij’, zei Tomic, 
die geldt als een ’enfant terrible’ in de tenniswereld. „Ik snap niet waarom niemand wordt 
getest. Ze laten spelers naar de baan komen na een zelftest in hun kamer. Kom op zeg, niet 
eens een officiële PCR-test.’ 

Tomic werd in de eerste ronde van de kwalificaties binnen een uur uitgeschakeld door de Rus 
Roman Safioellin (1-6 4-6). De Australiër meldde kort daarna via Instagram dat hij op advies 
van de dokteren in isolatie is gegaan in zijn hotelkamer. „Ik voel me echt ziek.’ Bron: De 
Telegraaf, 11 januari 2022. 

United Airlines moet verder schrappen in vluchtschema 

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines moet verder schrappen in het 
vluchtschema vanwege personeelsproblemen. Zo'n 3000 medewerkers zijn volgens de 
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maatschappij besmet met het coronavirus. De besmettingen lopen rap op vanwege de zich 
snel verspreidende omikronvariant van het virus. 

‘In één dag alleen al heeft bij luchthaven Newark bijna een derde van ons personeel zich ziek 
gemeld’, schrijft topman Scott Kirby in een memo aan werknemers. ‘Voor degenen die ziek 
zijn of in quarantaine zitten wensen we een spoedig herstel’, schrijft hij. Bij United werken 
ongeveer 85.000 mensen. Volgens Kirby ligt er geen gevaccineerd personeel in het ziekenhuis. 
Het bedrijf heeft een vaccinatieplicht voor medewerkers. Bron: AD, 11 januari 2022. 

De Italiaanse politie heeft beelden vrijgegeven van verpleegkundige die 
nepprikken geeft 

De Italiaanse politie heeft beelden vrijgegeven van een verpleegkundige die nepprikken geeft. 
In plaats van de spuit in de arm leeg te spuiten, gaat de inhoud in het bakje voor gebruikte 
naalden. Mensen die zich niet willen laten vaccineren konden zo - tegen betaling - wel aan 
een coronapas komen. 

De vrouw is gearresteerd door de politie in Ancona, aan de oostkust van Italië. Ze zou minstens 
45 mensen een valse prik hebben gegeven. Vier vermeende handlangers zijn onder huisarrest 
geplaatst. Zij zouden de 'klanten' voor de verpleegkundige hebben gezocht. Bron: AD, 11 
januari 2022. 

Zo snel mogelijk weer sporten 

Met een petitie, aangeboden aan de kersverse minister voor Sport Conny Helder, 
hebben diverse aan sport gerelateerde organisaties zoals NOC*NSF nogmaals duidelijk 
gemaakt dat wat hun betreft er zo snel mogelijk weer volop gesport kan worden. De petitie 
'Sport van het slot' is door ruim 300.000 mensen van een handtekening voorzien.  

‘We willen dat het kabinet erkent dat de sportsector zorgt voor een energieke en weerbare 
samenleving. En zo de druk op de zorg juist verlicht’, zegt algemeen directeur Marc van den 
Tweel van NOC*NSF. De sportkoepel is samen met NL Actief, het Platform Ondernemende 
Sportaanbieders (POS) en de sportbonden initiatiefnemer van de actie. 

Betrokkenen willen dat sport erkend wordt als een essentiële dienstverlening en dat de 
sportlocaties, zowel binnen als buiten, weer open gaan. ‘Mensen zijn door de 
coronamaatregelen minder gaan bewegen en we verkeren in een vitaliteits- en 
beweegcrisis. Sport is daarbij een deel van de oplossing’, aldus Van den Tweel, die in Den 
Haag werd vergezeld door voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. ‘We roepen het kabinet ook 
op om met ons in gesprek te blijven om samen te kijken hoe de sport haar essentiële rol voor 
een gezonde samenleving het beste kan vervullen, zodat deze optimaal bijdraagt aan de 
bestrijding van het coronavirus.’ Bron: AD, 11 januari 2022. 

Kappers, koks en personal trainers werken ‘ondergronds’ verder: ‘Mensen 
zijn wanhopig’ 

Thuiskapper? Geen probleem. Toch even de showroom in op zoek naar dat droombed? Komt 
u gerust binnen, mevrouw. De kerstkilo’s eraf? Je personal trainer traint je helemaal suf in 
een omgebouwde garagebox. Waar tot voor kort iedereen zich redelijk strikt hield aan de 
coronamaatregelen, worden de grenzen steeds verder opgerekt. Zowel ondernemers als 
consumenten vinden steeds vaker sluiproutes om het oude vertrouwde leventje toch te 
kunnen blijven voortzetten. 

Op sociale media en op de verkoopsite Marktplaats staan tientallen oproepjes. ‘Welke kapper 
komt dezer dagen eventueel aan huis? Dat vogelnest op m’n kop begint me nou toch de keel 
uit te hangen,’ schrijft een vrouw. ‘Ik ben op zoek naar een gediplomeerde kapper die mij kan 
knippen tijdens deze lockdown, omgeving Utrecht’ schrijft een man op Marktplaats. ‘Je kunt 
beter vragen naar een kapper die betaald op de koffie wil komen en zijn schaar mee neemt’, 
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oppert iemand. Een vrouw stelt alle zoekenden gerust: ‘Alles is underground, feesten, leven, 
kappers en sporten. Het nieuwe normaal’. Bron: AD, 11 januari 2022. 

 

Mag zo’n mondkapje binnenkort nog? © ANP 
 
Knalkleur, clublogo, Friese vlag: is het ludieke mondkapje exit? 
 
Verdwijnen al die mooie, gekke, bijzondere mondkapjes uit het straatbeeld nu het uniforme 
medische mondkapje mogelijk verplicht wordt? ‘Een bijzonder mondkapje maakt mensen net 
wat minder anoniem.’  
 
Effen mondkapjes, mondkapjes met bloemen, mondkapjes met ruiten, met vlinders, met rode 
pepertjes en - de bestseller- met panterprint. Ilja Stall (Mask Matters) heeft er sinds het begin 
van de pandemie duizenden en duizenden van verkocht. En tja, concludeert ze, die handel is 
waarschijnlijk over. ‘Ik ga ervan uit dat het medische mondkapje op korte termijn verplicht 
wordt en baal daar als ondernemer van maar ga er natuurlijk niet tegenin. Ook ik vind: we 
moeten alles doen om corona te stoppen.’  
 

 
Supporters met PSV-mondkapjes. © ANP  
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Een kleurig mondkapje zorgt voor wat vrolijkheid op straat. © Getty Images 

Toch verbaast de ommezwaai Stall, die zelf het liefst een mondkapje met sterretjes draagt. ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat een stoffen mondkapje óók helpt. Probeer maar eens een waxinelichtje 
uit te blazen als je er een op hebt: lukt niet. Stof is ook veel duurzamer. Je kan het keer op 
keer wassen.’ Nog een voordeel: het vrolijkt de boel op. ‘Je kan er iets modieus mee doen, het 
afstemmen op je outfit.’ Ook Paul van Hummel (website Rustaagh) ziet de handel in 
mondkapjes met guitige teksten (‘Tebbie nou op je muil’, ‘Blijf uit mijn aura’, ‘Gaat alleen af 
voor wijn’) op korte termijn in rook op gaan. ‘We hebben er aan het begin van de pandemie 
heel veel van verkocht en dat was belangrijk, want veel van onze andere handel viel stil. We 
verkopen vooral kleding voor feesten en evenementen.’  

Ook Van Hummel, die er zelf het liefst een met de bedrijfskreet ‘Rustaagh’ op zet, gaat de 
geintjes in het straatbeeld missen. ‘Het is allemaal al zo somber en zo komt er af en toe toch 
wat humor voorbij.’ Marco van Daalen (Vlaggenclub) heeft via de tijdelijke mondkapjesverkoop 
in ieder geval weer eens vastgesteld  dat ze in sommige delen van het land een stuk trotser op 
hun afkomst zijn dan in andere. ‘Vooral onze exemplaren met de Friese en Groningse vlag 
liepen opvallend goed en ik vind het altijd leuk om die om me heen te zien. Het maakt mensen 
net wat minder anoniem.’ 

Van Daalen, die zelf meestal met een exemplaar van zijn Mijdrechtse voetbalclub SV Argon 
rondloopt, heeft evenmin veel hartzeer van de mogelijke beleidswijziging. ‘Het grootste deel 
van mijn omzet haal ik niet uit mondkapjes maar uit vlaggen en vlaggenlijnen voor feestdagen, 
evenementen en congressen dus ik hoop vooral dat de lockdown snel voorbij is en als 
medische mondkapjes daarbij helpen: prima.’ Bron: AD, 11 januari 2022. 

Mondkapje type-II kopen? Kleine kans van slagen 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om voortaan op meer plekken een 
mondkapje te dragen van ‘het type-II’. Probleem: deze medische maskers zijn bijna nergens te 
koop. Ook in Amsterdam is type-II moeilijk verkrijgbaar. 



210 
 

 
Mondkapjes van het type-II. © ANP 

Drogisterijen hebben niet genoeg van de kapjes met extra filterlaag op voorraad en ‘de levering 
uit China kan nog weken duren’. Dat bevestigt Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven na berichtgeving van RTL Nieuws.  

Het type-II-masker ziet eruit als een ‘standaard’ mondkapje (type-I, vaak met blauwe kleur), 
maar heeft een sterkere filter. Daardoor beschermt het mondkapje iets beter dan het type-I-
masker en niet-medische mondkapjes, die nu voornamelijk bij de drogisterijen en 
supermarkten liggen. 

Het type-II wordt nu al geadviseerd aan personen met een medisch beroep en houdt 98 
procent van alle bacteriën tegen die door de stof gaan. Type-I houdt 95 procent tegen. ‘Een 
erg klein verschil,’ merkt Jongstra op. Het FFP2-masker, dat in landen als Duitsland, 
Oostenrijk en Italië de norm is, beschermt nog beter door betere aansluiting op het gezicht.  

Amsterdammers die een type-II-masker in de stad willen kopen hebben een kleine kans van 
slagen. De supermarkt en Etos verkopen dit soort mondkapjes niet, drogisterijen als 
Trekpleister en Kruidvat wel. ‘Wij bieden deze producten aan voor mensen die in de zorg 
werken. In enkele filialen hebben we misschien nog wat liggen. Maar mijn laatste informatie 
over de voorraad is van gisteren, dus dat kan nu weer anders zijn,’ vertelt een woordvoerder 
van Trekpleister en Kruidvat. 

Bij een rondgang langs verschillende drogisterijfilialen blijkt nergens het type-II-masker in de 
winkel te liggen. Het FFP2-masker, dat ook volstaat volgens het OMT, is wél her en der 
verkrijgbaar. Maar ook hiervan is de voorraad beperkt, omdat deze grootschalig zijn ingeslagen 
voor de wintersportvakantie, vertelt de woordvoerder. 

Vrijdag maakt het kabinet in een nieuwe persconferentie bekend of het mondkapjesadvies van 
het OMT wordt overgenomen. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Versoepelingen of niet, kapper Michel gaat zaterdag gewoon weer 
knippen, ‘ergens’ in Spakenburg 

Ook al worden de coronamaatregelen vrijdag niet versoepeld, vanaf zaterdag zijn klanten weer 
welkom bij kapperszaak Haarsnijder en Barbier in Spakenburg. Wáár ze worden geknipt, laat 
kapper Michel Zwennes echter nog in het midden. 

Op zijn facebookpagina meldt hij dat zijn geduld met de lockdown op is: ‘Michel gaat hoe dan 
ook weer knippen zaterdag. Aan huis of thuis of bij een geweldige ondernemer in het dorp. 
Ons digitale afsprakensysteem staat aan.’ 

Ook aan de telefoon houdt Zwennes zijn kaarten nog even tegen de borst. Maar of hij de schaar 
in zijn eigen zaak ter hand neemt, is zeer de vraag. 
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Zijn voornaamste doel is de knuppel in het hoenderhok te gooien. ‘Als je niet oppast komen 
er zo weer twee of drie weken bij. Wij ondernemers moeten ons niet langer als makke schapen 
naar de slacht laten voeren. Er zijn heel veel ondernemers die helemaal leeglopen op de 
coronamaatregelen. Ik minder trouwens, ik heb maar één zzp’er in de zaak rondlopen.’ 

Hij zegt in ieder geval niet bang te zijn voor bekeuringen. ‘Want die betaal ik toch niet.’ 

Volgens hem knippen op dit moment talloze kappers in het geniep. Hijzelf ook, in zijn woning 
in de Amersfoortse binnenstad. ‘En daar ben ik klaar mee. We moeten nu opstaan.’ 

Juist vandaag meldde de gemeente Bunschoten dat ze namens het hele stadsbestuur, de 
winkeliers en de bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg een brandbrief aan minister-
president Mark Rutte stuurt. Daarmee vraagt Bunschoten aandacht voor de zware last die 
winkeliers en ondernemers nu moeten dragen.  

‘De niet-essentiële sector wordt hard getroffen door de afgekondigde maatregelen en kan maar 
nauwelijks of niet het hoofd boven water houden. Spakenburgse ondernemers, die bekend 
staan om hun doorzettingsvermogen en van aanpakken weten, hebben aangegeven het niet 
langer vol te houden. Nog langer inkomsten missen kan nu tot faillissementen leiden.’ 

Eerder stuurden ook Barneveld en Nijkerk al een brandbrief naar Rutte. Bron: AD, 11 januari 
2022.  

Weinig budget en uitstel: festival op de Stadsring in Amersfoort wordt 
geplaagd door forse tegenslagen 

Het festival op de Stadsring in Amersfoort, waar normaal gesproken auto's voortrazen, kampt 
met forse tegenslagen. Het budget voor het ‘Festival van inzicht’ is erg beperkt én het feestje 
voor inwoners van de stad wordt uitgesteld vanwege corona en tijdgebrek.  

De gemeenteraad ging afgelopen najaar akkoord met het vrijmaken van 100.000 euro voor de 
organisatie van een festival op de Stadsring, één van de drukste verkeersaders van Amersfoort. 
Het festival moet plaatsvinden op een deel van de rijbanen en is bedoeld om te kijken wat het 
effect is op het autoverkeer. Ook willen initiatiefnemers GroenLinks en D66 laten zien dat de 
ruimte veel beter kan worden benut voor andere doeleinden dan autoverkeer. De partijen 
denken samen met Burgerinitiatief Van Ring naar Park al langer na over de autoluw maken 
van de drukke Stadsring. 

De afgelopen tijd heeft wethouder Willem-Jan Stegeman samen met de initiatiefnemers 
gekeken of zo'n festival op korte termijn te organiseren is, maar dat zal niet lukken, schrijft 
hij in een brief aan de raad. ‘Het is niet realistisch is om het festival in het eerste kwartaal 
van 2022 te organiseren vanwege de coronamaatregelen. Ook is de voorbereidingstijd te 
beperkt: voor een festival als deze is normaal gesproken minimaal zes maanden nodig. Het 
festival kan niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2022 georganiseerd worden.’ 

Of het een erg leuk festival wordt, valt ook nog te bezien. Stegeman rekent voor dat 
veiligheidsmaatregelen, een verkeersplan en het inhuren van een evenementenorganisatie al 
vijftig tot zestig procent van het budget opslokt. ‘Er blijft daarom een beperkt budget over voor 
de invulling van het festival. Dit zal van een evenementenorganisator creativiteit vragen bij de 
keuzes in opzet en invulling.’ Deze maand wordt er nog een opdracht geformuleerd waarop 
organisatoren van evenementen zich kunnen inschrijven. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Buurlanden versoepelen regels quarantaine, Nederland houdt voet bij 
stuk 

Nu Omikron snel oprukt, passen al onze buurlanden hun quarantaineregels aan. Het 
verkorten van de quarantainetijd moet vooral voorkomen dat cruciale sectoren zoals de zorg, 
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politie en het onderwijs plat komen te liggen, is de gedachte. Nederland verlengde die periode 
juist vlak voor kerst. Een overzicht. 

België 

Bij onze zuiderburen gelden sinds maandag nieuwe regels voor zowel quarantaine (als je 
mogelijk drager van het coronavirus bent) als voor zelfisolatie (bij een positieve test). Wie zich 
minder dan vijf maanden geleden voor het laatst heeft laten vaccineren tegen Covid-19 hoeft 
niet in quarantaine te gaan en geen PCR-test af te leggen na een zogeheten 'hoogrisicocontact'. 
Dat betekent dat je zeker een kwartier binnen anderhalve meter in contact bent geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus. Bijvoorbeeld je partner, huisgenoot, collega of een 
van je vrienden. 

Belgen die langer dan vijf maanden geleden hun laatste vaccinatie kregen, moeten bij zo'n 
nauw contact minstens vier dagen in quarantaine. En diegenen die niet zijn gevaccineerd 
minstens zeven dagen. Belgen die zelf besmet zijn geraakt met het virus moeten voortaan 
zeven dagen in zelfisolatie, in plaats van tien dagen.  

Dit om 'een volledige implosie van het gezondheidsstelsel en de economie te 
voorkomen', aldus bestuurder Pieter Timmermans van de Belgische werkgeversorganisatie 
VBO. De vrees was namelijk dat er bij de oude regels heel wat sectoren stil kwamen te liggen. 

Duitsland 

Ook in Duitsland is de quarantaine teruggebracht van tien naar zeven dagen. ‘Daarna pas 
mag je jezelf laten testen en bij een negatieve uitslag uit quarantaine gaan’, zegt correspondent 
Jeroen Akkermans. ‘Wanneer precies beslissen de Duitse deelstaten zelf.’ 

In het geval van nauw contact met een besmet persoon hoeven Duitsers die hun 
boostervaccinatie hebben gekregen niet langer in quarantaine als zij geen klachten hebben. 
‘Het verkorten van de quarantaineperiode is bedoeld om mensen iets meer bewegingsvrijheid 
te geven. Daarnaast blijven de sterftecijfers ook in Duitsland relatief laag in relatie met de 
sterk stijgende besmettingscijfers.’ Duitsland telde afgelopen week gemiddeld ruim 49.000 
nieuwe besmettingen. Een week eerder was dat nog ruim 28.000. 

Frankrijk 

In Frankrijk moeten positief geteste mensen sinds 3 januari niet langer tien, maar zeven 
dagen thuisblijven. Die periode kan worden verkort tot vijf dagen als iemand op dat moment 
een negatieve testuitslag krijgt, liet gezondheidsminister Olivier Véran weten in de Franse 
media. Ook daar geldt de verkorte isolatieperiode alleen voor mensen die volledig zijn 
gevaccineerd. Ongevaccineerden zullen zich tien dagen moeten isoleren, met een mogelijk 
einde na zeven dagen. 

Het land met ruim 67 miljoen inwoners kampt de laatste dagen met recordaantallen van rond 
de 300.000 nieuwe coronagevallen per dag. Terwijl meerdere experts vrezen voor een 
verlamming van het land in januari, is Véran zelf optimistisch gestemd: hij denkt dat deze 
door omikron veroorzaakte coronagolf 'misschien wel de laatste' kan zijn. Dit vanwege de hoge 
besmettelijkheid en omdat omikron relatief minder ziekmakend lijkt te zijn. 

Verenigd Koninkrijk 

In het VK is het aantal dagen zelfisolatie ook verkort van tien naar zeven dagen na een 
positieve coronatest. ‘Dit is ook bedoeld om de situatie rond corona leefbaarder te maken’, legt 
correspondent Anne Saenen uit vanuit Londen. ‘Daarbij is er een stuk minder controle: er is 
een tijd geweest dat track and trace, het Britse bron- en contactonderzoek, je dagelijks belde 
om te checken of je je nog in zelfisolatie bevond. Dat is niet meer zo.’ 

Als je gevaccineerd bent en een gezinslid heeft corona, hoef je als Brit al niet meer in isolatie. 
En inmiddels wordt zelfs gesproken over een isolatieperiode van vijf dagen in combinatie met 
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zelftesten, mits diegene volledig gevaccineerd is. Saenen: ‘Al is daar nog wel discussie over. 
Maar je merkt dat er politiek gezien langzaam een verschuiving ontstaat. Politici merken dat 
het publiek de maatregelen moe is, en dat de bereidheid om zich aan de regels te houden is 
verminderd.’ 

Terwijl de Britten werken aan een langetermijnplan om met corona om te gaan, verandert er 
vanaf vandaag nog iets. Mensen die geen symptomen hebben van het coronavirus hoeven na 
een positieve zelftest niet langer ook nog een PCR-test te doen, maar kunnen direct in 
quarantaine. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat werknemers minder lang afwezig zijn op 
hun werk omdat ze in zelfisolatie zitten. 

Italië 

In reactie op de snel oplopende besmettingen na kerst, heeft ook de Italiaanse regering 
preventieve quarantaines van vijf dagen opgelegd voor mensen die in nauw contact zijn 
geweest met een positief persoon. Met een test op de vijfde dag. 

‘Maar hierover ontstond veel verwarring’, vertelt correspondent Anouk Boone vanaf Sicilië. ‘Zo 
is die quarantaine niet verplicht voor volledig gevaccineerde mensen - oftewel twee doses in 
de afgelopen 120 dagen - en ook niet voor mensen met een booster of mensen die recent zijn 
genezen. Wel moeten zij verplicht een FFP2-mondmasker dragen tot de tiende dag na contact 
met het virus, daarna volgt een test.’ 

Maar Italianen die dus langer dan 120 dagen geleden voor het laatst gevaccineerd zijn, of zijn 
genezen, moeten wél verplicht vijf dagen in quarantaine, legt Boone uit. ‘Die preventieve 
quarantaine loopt op tot tien dagen voor ongevaccineerde personen. Met een test 
daaropvolgend.’ 

Nederland 

In Nederland is vlak voor kerst het quarantaineadvies juist aangescherpt door het RIVM 
vanwege de opmars van de omikronvariant. Ook gevaccineerde of eerde besmette huisgenoten 
en nauwe contacten worden sindsdien geadviseerd om tien in plaats van zeven dagen in 
quarantaine te gaan. Op dag vijf van de quarantaine mogen zij testen bij de GGD. Is deze PCR-
test dan negatief, dan stopt voor hen de quarantaine. 

‘Wij hebben de regels destijds aangescherpt vanwege de hoge besmettelijkheid van omikron’, 
zegt een woordvoerder van het RIVM. ‘Bovendien was duidelijk geworden dat ook mensen die 
gevaccineerd zijn, kans hebben op een besmetting, de zogeheten doorbraakinfectie. En dat is 
nog steeds zo.’ 

De reden waarom onze buurlanden wel hun quarantaineregels aanpassen is volgens het RIVM 
anders. ‘Dit zijn over het algemeen landen waar de besmettingscijfers de pan uit rijzen. Dat is 
een hele andere situatie dan waarom wij op 24 december de regels hebben aangepast. Hier 
geldt nog de relatief prettige situatie dat de besmettingen niet zo hoog zijn dat andere 
quarantaineregels nodig zijn. Mede dankzij de strenge coronamaatregelen.’ 

Of het RIVM bij verder oplopende coronagevallen wel zal ingrijpen en de quarantaineperiode 
gaat aanpassen, kan het rijksinstituut op dit moment niet zeggen. ‘Dat is vooruitlopen op de 
zaak. We hopen dat we op tijd aan de rem hebben getrokken, zodat dit niet nodig is.’ 

Het RIVM laat verder weten dat de quarantainerichtlijnen voor zorgmedewerkers ook vlak voor 
kerst zijn aangepast. Zo geldt nu dat wanneer de essentiële zorg ernstig wordt bedreigd er 
uitzonderingen mogelijk zijn voor zorgmedewerkers, zoals doorwerken tijdens hun 
quarantaineperiode. Bron: RTL Nieuws, 11 januari 2022. 
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Niet-gevaccineerde inwoners van Quebec gaan een boete betalen 

Niet-gevaccineerde inwoners van de Canadese provincie Quebec gaan een boete betalen. 
Volwassenen die de komende tijd de eerste dosis van een vaccin weigeren, moeten een nieuwe 
zogenoemde gezondheidsbijdrage voldoen, kondigde de regionale leiding aan. 

Het gaat om personen die om niet-medische redenen weigeren. Het is nog onduidelijk wanneer 
de regeling ingaat en hoe hoog de heffing wordt. Volgens premier Francois Legault gaat het 
om een 'aanzienlijk' bedrag. Hij verdedigt de nieuwe belasting omdat de tien procent 
ongevaccineerden een 'financiële last' is voor alle bewoners. Zij mogen de negentig procent 
gevaccineerden niet schaden, aldus de premier. 

Legault benadrukt dat de ongevaccineerden de ziekenhuizen 'verstoppen'. Zij vormen met hun 
tien procent de helft van de mensen op de intensive care. De premier noemt dat een 
'schokkende' situatie. 

In Canada, dat al relatief streng is met coronabeperkingen, wordt de oostelijke provincie 
Quebec met zijn meer dan acht miljoen inwoners als bijzonder strikt beschouwd. Zo is er een 
avondklok. Bron: AD, 11 januari 2022. 

Weesp verspreidt preventiepakketten corona voor mensen met een 
kleine beurs; ’veel besmettingen in huiselijke kring’ 
 

 
 
Vanwege de samenvoeging met Amsterdam kan Weesp gebruik maken van een breed scala 
aan middelen om inwoners te informeren over corona, zoals deze voorlichtingsbus. 

De gemeente Weesp verspreidt sinds begin deze maand Amsterdamse corona-
preventiepakketten onder Weespers met een kleine portemonnee. 

Met deze pakketten wil de gemeente het naleven van de basismaatregelen in en om huis 
bevorderen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de regels voor het ontvangen van bezoek. 
Het pakket bestaat onder meer uit zelftesten, mondmaskers en tips over hoe de 
basismaatregelen binnenshuis moeten worden toegepast. 

De pakketten worden op de markt en in winkelcentrum Hogeweij uitgedeeld. Verder worden 
zo verspreid via de buurtkamers, de voedselbank en religieuze instellingen. 

‘Het is de afgelopen weken duidelijk geworden dat de omikron-variant zich ook in Nederland 
zeer snel verspreidt’, stelt de gemeente. ‘Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de 
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coronamaatregelen houdt, zich laat vaccineren, een test doet bij klachten of voor de zekerheid 
voor een bezoek aan familie of vrienden. Uit bron- en contactonderzoek door de GGD blijkt 
dat veel besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden.’ 

Amsterdam heeft besloten zelftestpakketten te verstrekken, om inwoners met een smalle 
beurs tegemoet te komen. Het gaat er vooral om mensen in zogeheten kwetsbare wijken (waar 
de vaccinatiegraad laag is) te ondersteunen in het naleven van de corona-basisregels. 

Sinds 1 januari valt Weesp onder de GGD Amsterdam. Daarom worden deze pakketten vanaf 
deze week ook in Weesp verspreid. Bron: Noordhollands Dagblad, 11 januari 2022. 

300.000 handtekeningen voor het openen van sportlocaties 

Met een petitie, aangeboden aan de kersverse minister voor Sport Conny Helder, hebben 
diverse aan sport gerelateerde organisaties zoals NOC*NSF nogmaals duidelijk gemaakt dat 
wat hun betreft er zo snel mogelijk weer volop gesport kan worden. 

De petitie 'Sport van het slot' is door ruim 300.000 mensen van een handtekening voorzien. 
‘We willen dat het kabinet erkent dat de sportsector zorgt voor een energieke en weerbare 
samenleving. En zo de druk op de zorg juist verlicht’, zegt algemeen directeur Marc van den 
Tweel van NOC*NSF. De sportkoepel is samen met NL Actief, het Platform Ondernemende 
Sportaanbieders (POS) en de sportbonden initiatiefnemer van de actie. Bron: Omroep 
Gelderland, 11 januari 2022. 

35-minners staan niet in rij voor boosterprik, GGD start onderzoek 

Wat is er aan de hand in de XL-vaccinatiestraat in Duiven? Wekenlang was het er druk met 
mensen die een boosterprik kwamen halen, maar nu is het er relatief stil. De GGD Gelderland-
Midden constateert dat vooral mensen onder de 35 jaar wegblijven. 

‘Het is wel rustig, rustiger dan we hadden gewild’, zegt Henk Bril, directeur GGD Gelderland-
Midden. Hij is wat teleurgesteld over het aantal mensen dat zich heeft gemeld voor een 
boostervaccin. De planning was om voor het einde van de week op de vijf locaties in zijn regio 
380.000 mensen van een boosterprik te voorzien, maar de teller lijkt te blijven steken op 
290.000. Bron: Omroep Gelderland, 11 januari 2022. 

Voor de derde keer geen bloesemtocht door corona 

Corona zet wederom een streep door de Bloesemtocht in de Betuwe, die eigenlijk in april 
gehouden zou worden. De Bloesemtocht is samen met de Airbornewandeltocht de grootste 
eendaagse wandeltocht van ons land. Er lopen jaarlijks tienduizenden wandelaars mee. 

Op 22 april 2022 zou de vijfde Bloesemrun plaatsvinden en een dag later die befaamde 38ste 
editie Bloesemtocht. De stichting van het Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft uitgebreid 
overlegd en vindt de onzekerheden met betrekking tot het coronavirus te groot. De 
voorbereidingen kosten maanden en dus wil ze op tijd de stekker uit het evenement trekken, 
zodat deelnemers, vrijwilligers en sponsors weten waar ze aan toe zijn. 

Bestuursvoorzitter Hans van Kranenburg: ‘Het zijn nog steeds onzekere tijden waarin geen 
enkele organisatie plannen kan maken voor de middellange termijn; de (financiële) risico’s zijn 
te groot. Gezien deze onzekerheid hebben wij besloten om de komende edities vroegtijdig te 
annuleren. Hierdoor weten wandelaars, hardlopers, vrijwilligers en sponsoren waar zij aan toe 
zijn. Wij willen en kunnen geen onnodige gezondheidsrisico’s nemen.’ 

Het is het derde jaar op de rij dat de tocht niet door kan gaan. Bron: Omroep Gelderland, 11 
januari 2022. 
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Extra noodbedden in Britse ziekenhuizen nodig door corona 

Ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk hebben te horen gekregen dat zij extra bedden 
moeten creëren in sportzalen en cursusruimtes. Zo moeten zij hun urgente zorg op peil 
houden, ondanks de grote toestroom van coronapatiënten. Ook heeft de Britse publieke 
gezondheidsdienst NHS een deal gesloten met private ziekenhuizen in het land. De NHS mag 
de komende drie maanden patiënten met bijvoorbeeld kanker doorverwijzen naar die 
klinieken. Voor zulke patiënten is in sommige publieke ziekenhuizen door de huidige omikron-
uitbraak nauwelijks nog plek. 

Op die manier moeten in totaal 4.000 extra noodbedden worden gecreëerd. Ook maakte de 
Britse regering vrijdag bekend dat 200 soldaten, onder wie 40 militaire artsen, de komende 
weken zullen bijspringen in de overvolle ziekenhuizen in hoofdstad Londen. 

Alleen al de afgelopen zeven dagen testten ruim 1,2 miljoen Britten positief op corona. En er 
worden gemiddeld meer dan 2.000 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het land. Zo’n 
10 tot 20 procent van de publieke ziekenhuizen zou ‘in grote problemen’ verkeren. 

Toch houden de politiek en de top van de NHS vol dat de gratis publieke gezondheidsdienst 
van het VK niet op instorten staat. In Londen zou de hoogste piek in het aantal 
ziekenhuisopnames inmiddels gepasseerd zijn. Veel verplegers, artsen en opiniemakers delen 
dit optimisme niet. Zo is de crisis bij de NHS volgens Alastair McLellan, hoofdredacteur van 
het vakblad Health Service Journal, zo rampzalig dat zij nauwelijks nog in woorden te vatten 
is. ‘We hebben alle bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden inmiddels wel gebruikt’, zei hij 
in The Guardian. Bron: Trouw, 10 januari 2022. 

Vier Eris-verdachten niet in rechtbank door corona-quarantaine 

Vier verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh zijn dinsdag 
niet in de rechtbank op Schiphol omdat zij in quarantaine zitten, omdat ze besmet zijn met 
corona of in aanraking zijn geweest met een besmet iemand. Vanaf dinsdag begint het 
requisitoir van het Openbaar Ministerie, daar zijn zes dagen voor uitgetrokken. De strafeisen 
tegen de negentien verdachten in de strafzaak met de naam Eris worden vrijdag 21 januari 
verwacht. 

Bij de vier verdachten zijn iPads bezorgd in de gevangenis, zodat zij via videoverbinding de 
zittingen kunnen volgen. Ook is per koerier de tekst van het requisitoir bezorgd, mocht de 
verbinding haperen, liet de rechter bij aanvang van de zitting weten. 

Het monsterproces gaat onder meer over vijf moorden, diverse pogingen daartoe, verboden 
wapenbezit en afpersing. ‘Het gemak waarmee beslist werd over leven en dood van anderen is 
onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga’, zei de officier van justitie dinsdagochtend. ‘Naast 
de gruwelijke feiten is het gebrek aan professionaliteit en soms de onverholen knulligheid bij 
het plegen en voorbereiden van een groot deel van de delicten, ronduit bizar te noemen.’ 

Hoofdverdachte is Caloh Wagoh-oprichter Delano R. Hij zou hebben gefungeerd als 
moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan 
Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub hebben uitgezet. Taghi is geen 
verdachte in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. De officier noemde de 
samenwerking tussen R. en Taghi ‘catastrofaal’. Volgens haar had Taghi met R. ‘een 
handlanger die bereid was zijn dodenlijst af te werken nadat anderen tegen de lamp waren 
gelopen’. 

Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo 'eindigt' met de vergismoord op 
Hakim Changachi begin januari 2017. Eris 'begint' met de vermoedelijke vergelding voor deze 
vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van 
Taghi zijn gepleegd. 

De rechtbank hoopt in juli uitspraak te doen. Bron: ANP, 11 januari 2022. 



217 
 

Tennisser Bernard Tomic tegen umpire: ‘Ik betaal je eten als ik geen 
corona heb’ 

Tennisser Bernard Tomic blijft een rare. Keer op keer saboteert hij zijn loopbaan en komt hij 
negatief in het nieuws. Nu, in thuisland Australië, haalt malle Bennie weer fratsen uit. 

In de kwalificaties van de Australian Open zei hij tegen de umpire dat het voelt alsof hij corona 
heeft. Een sneltest pakte negatief uit, maar Tomic voelde in zijn botten: dit zit niet goed. Toch 
ging-ie spelen. 

Hij zei dit tegen de umpire: ‘Ik weet zeker dat ik in de komende 2 dagen positief test, ik zeg 
het je. Ik betaal een etentje met je als ik niet binnen 3 dagen positief ben en anders betaal jij’.: 

Overigens is Tomic al klaar in Melbourne. Roman Safioellin won met 6-1 6-4. Bron: 
Sportnieuws, 11 januari 2022. 

Basketbalwedstrijd Donar tegen Apollo afgelast wegens corona 

De basketbalwedstrijd die Donar woensdag zou spelen tegen Apollo gaat niet door. De oorzaak 
is een coronabesmetting. 

Bij de Amsterdamse basketbalclub is iemand besmet geraakt met het coronavirus, waardoor 
het team in quarantaine moet. Apollo kan hierdoor geen team samenstellen waardoor besloten 
is de wedstrijd af te gelasten. Doordat de wedstrijd niet door kan gaan boekt Donar een 
reglementaire zege. 

De volgende wedstrijd die Donar speelt staat voor volgende week woensdag op het programma. 
Dan nemen de Groningse basketballers in eigen huis op tegen Den Helder. Bron: Oog TV, 11 
januari 2022.  

Grootste techbeurs ter wereld gaat door ondanks corona 

De Consumer Electronics Show (CES), de grootste techbeurs ter wereld, vindt nu plaats in 
Las Vegas. Ondanks zorgen om de Omikron-variant kan de beurs gewoon doorgaan. 

Een aantal grote namen heeft afgezegd voor de beurs. Onder andere Microsoft, Mercedes, 
Panasonic en BMW zijn niet aanwezig vanwege de coronasituatie. De aankondigingen gaan 
wel door. Zo demonstreert BMW een auto die van kleur kan veranderen, komt John Deere 
met een zelfrijdende trekker en bouwt Sony elektrische auto's. 

Een van de mensen die wél aanwezig is op de beurs, is de Nederlandse Remco Veenbrink. Hij 
is oprichter van het bedrijf VideowindoW en heeft een stand op de beurs. 'Het is hier 
overweldigend. Groots. Ik ben erg positief.' Het aantal bezoekers is veel minder dan normaal, 
maar volgens Veenbrink is het ontzettend druk. 'We kunnen niet rondkijken, het is zo druk 
bij de stand.' 

In totaal zijn er ongeveer zestig Nederlandse standhouders. Het belangrijkste doel is het 
promoten van de producten en meer business vergaren. Op de beurs zelf is er weinig te merken 
van corona, maar het reizen van en naar de beurs geeft problemen. Zo vielen van tevoren al 
vluchten uit vanwege ziekte onder vliegpersoneel. En, bij aankomst terug in Nederland wacht 
tien dagen quarantaine.  

De beurs zou tot 7 januari duren, maar eindigt vanwege zorgen omtrent corona een dag eerder. 
Bron: BNR, 5 januari 2022. 
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Rotterdamse scholenkoepel investeert 8 miljoen euro in ventilatie tegen 
corona. 'We gaan niet wachten op het Rijk’ 

 

Het Marnix Gymnasium in aangesloten bij het CWO. @ Rijnmond 

De Rotterdamse scholengemeenschap Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) betaalt 8 
miljoen euro voor nieuwe ventilatiesystemen in 13 gebouwen van de in totaal 37 aangesloten 
scholen. ‘Als je in de winter met 30 pubers op 46 vierkante meter zit, wordt het wel warm.’ 

De bedoeling is dat de nieuwe ventilatiesystemen in december dit jaar gereed zijn. Dat duurt 
dus nog een jaar. Vanwege corona investeert de scholenkoepel in betere ventilatie met geld 
uit eigen kas. Dat geld is eigenlijk bedoeld voor de ontwikkeling van onderwijs. ‘Maar het kan 
niet anders’, zegt bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer. 

Het rijk vergoedt via gemeenten maar 30 procent van de kosten. Die bedragen voor de 
schoolgebouwen van het CVO zo'n 12 miljoen euro, waarvan maar ongeveer 4 miljoen euro 
vergoed wordt. De rest moet het CVO zelf betalen. Om de verspreiding van het coronavirus in 
te dammen is goede ventilatie essentieel. ‘Daarom heeft de keuze om te investeren in ventilatie 
voor ons prioriteit’, legt Mittelmeijer uit. 

Bij het CVO zijn 37 scholen aangesloten die geclusterd zijn in 7 scholengroepen. Dit zijn het 
Melanchton, het Marnix Gymnasium, Scholengroep Penta, Portus Scholengroep, het 
Comenius College, het Zuider Gymnasium en Accent. Na onderzoek van de scholenkoepel, 
waarbij docenten CO2-meters in de klas bijhielden, bleek dat in 13 van de 50 gebouwen te 
weinig ventilatie was. Makkelijke ingrepen, zoals het kunnen vervangen van ramen die altijd 
dicht zitten door ramen die open kunnen, waren toen al gedaan. 

Mittelmeijer is blij dat het CVO de benodigde miljoenen heeft om de nieuwe ventilatiesystemen 
in gebouwen te kunnen betalen. ‘Veel schoolbesturen hebben daar geen geld voor’, weet 
Mittelmeijer. ‘Daarom lobbyen we bij het rijk voor hogere vergoeding dan die 30 procent van 
de kosten.’ 

Volgens Mittelmeijer hebben alle scholen in Nederland samen een miljard euro nodig om hun 
scholen goed te ventileren. Scholen die daar geen geld voor hebben en in een gemeente zitten 
die ook geen geld heeft om meer dan 30 procent van de kosten te vergoeden, blijven dus 
onvoldoende geventileerd. 
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Een raam open zetten is lang niet altijd voldoende. ‘Als je in een klas van dertig pubers een 
uur lang op een oppervlak van 46 vierkante meter zit, kan het erg warm worden.’ 

Mittelmeijer hoopt dat het nieuwe kabinet meer geld uittrekt voor ventilatie van scholen dan 
het demissionaire kabinet heeft gedaan. Met andere scholenkoepels en de gemeente 
Rotterdam heeft hij al enkele brieven naar het rijk gestuurd. Maar dat leverde tot nu toe niets 
op. ‘Nu moeten scholen wachten met de installatie van nieuwe ventilatie omdat de financiering 
niet rond is.’ Bron: Rijnmond, 7 januari 2022. 

Drie coronapatiënten overleden in het zieken op Curacao 

 

 

 

Bron: Curacao.nu, 11 januari 2022.  

Zihni Özdil: ‘Onvrede in Nederland veel dieper dan corona, Baudet lift 
mee’ 

Opiniemaker en voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil vindt het te makkelijk om naar 
Forum voor Democratie te wijzen als aanstichter van de onvrede in Nederland, bijvoorbeeld 
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over de corona-aanpak. Volgens hem gaat het om een veel fundamenteler probleem. ‘Baudet 
lift mee op het sentiment dat er al langer is in Nederland.’ 

Özdil woonde verschillende coronademonstraties bij, zoals die van een week geleden in 
Amsterdam, en sprak daar met tal van betogers. Volgens hem komen er mensen uit allerlei 
lagen van de samenleving op af. ‘Het zijn niet alleen maar spreekwoordelijke wappies. Die 
term is sowieso al beledigend’, zegt Özdil in WNL Op Zondag op NPO 1. ‘Als je met de mensen 
praat, is mijn indruk dat ze in eerste instantie zeggen dat ze liefde en respect willen.’ 

Die woorden komen iedere keer terug, zegt Özdil, die er voor Elsevier Weekblad een 
opiniestuk over schreef. ‘Wij hebben respect en liefde voor alle mensen, ook gevaccineerden, 
en dat willen we terug.’ Maar als je verder praat en het gaat over de techniek van het vaccin, 
komt er bijna zonder uitzondering een soort vuur uit hun ogen en hebben ze het over allerlei 
samenzweringstheorieën. Daar zitten hele gewone mensen tussen. Bakkers en slagers die heel 
fel tekeer gaan tegen het systeem. Dat verbaasde mij.’ 

Volgens Özdil heeft de onvrede weinig met corona te maken, maar heeft de pandemie het 
proces slechts versneld. Hij wijst op een onderzoek uit 2019 van de Rijksuniversiteit 
Groningen, waaruit blijkt dat dertig procent van de Nederlanders vindt dat het systeem omver 
moet worden geworpen. ’Eenentwintig procent vindt dat de overheid desnoods met geweld 
omver geworpen moet worden. Dat zijn schrikbarende cijfers, van vóór corona. De 
onderzoekers schrokken er zelf zo erg van dat ze de data nog een keer hebben berekend, want 
ze geloofden het niet.’ 

Hij vindt dat we ‘een zorgvuldige analyse’ moeten maken van wat er aan de hand is. ‘Neem de 
fakkelterrorist’, doelt hij op de man die deze week met een brandende fakkel voor het huis van 
D66-leider Sigrid Kaag stond. ‘Ik heb alle YouTube-filmpjes van hem en zijn kompanen 
bekeken. Vanaf het begin van de coronacrisis in 2020 zie je dat zij meteen al radicale 
samenzweringstheorieën delen, over bijvoorbeeld het omver werpen van de overheid, en best 
wel gewelddadige retoriek bezigen. Op dat moment was Thierry Baudet in de Tweede Kamer 
vóór lockdowns en vóór het onderzoek naar vaccins.’ 

En dus is Forum voor Democratie, de partij van Baudet, niet de aanstichter van de huidige 
onvrede, concludeert Özdil. ‘Begrijp me niet verkeerd: ik ben helemaal geen fan van de 
woorden van FvD. Maar we moeten wel eerlijk analyseren dat die partij niet de oorzaak is. 
Baudet lift mee op het sentiment dat er al langer is in Nederland.’ 

Özdil vreest dat de onvrede in Nederland mede door de huidige coronamaatregelen toeneemt, 
vooral onder de middenklasse. ‘Bijvoorbeeld bij mkb’ers, die de hele tijd moeten sluiten 
vanwege lockdowns. Als zij de hoop verliezen en in het andere kamp geraken, heb je een groot 
probleem in Nederland. Dan heb je te maken met misschien vijftig of zestig procent van de 
bevolking die misschien geweld gerechtvaardigd vindt om het systeem omver te werpen. Dat 
is een hele zorgelijke ontwikkeling.’ 

Özdil hoopt dat ‘Rutte en iedereen in de politiek’ beseft dat het onbehagen veel dieper zit en 
structureler is. ‘Het verbieden van FvD gaat op geen enkele manier deze ontwikkeling stoppen, 
daar moeten we reëel over zijn. We moeten het toch gaan hebben over een aantal 
systeemproblemen in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal daklozen verdubbeld. 
Het aantal dakloze jongeren is verdriedubbeld. De fakkelterrorist is daar één van’, aldus de 
opiniemaker. Bron: WNL, 9 januari 2022. 

22-jarige man overleden na steekpartij in Almelo, een persoon gewond 

Bij een steekpartij in Almelo is dinsdag een 22-jarige man om het leven gekomen. Een ander 
persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Het 
incident gebeurde aan de Sluitersveldssingel. 

De politie heeft iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekpartij. 
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Wat er precies aan het incident vooraf ging is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bron: 
WNL, 11 januari 2022. 

 

Duizenden mensen kwamen besmet terug van vakantie of feest 

Meer dan 2200 mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, hebben het 
virus opgelopen doordat ze een feest bezochten. Bijna 1700 mensen zijn besmet geraakt 
tijdens een vakantiereis. En de werkelijke aantallen zouden weleens hoger kunnen zijn. 
Doordat er zo veel besmettingen worden vastgesteld, lukt het de bron- en contactonderzoekers 
nauwelijks om vragen te stellen aan de positief geteste mensen. 

In totaal zijn in de afgelopen week meer dan 200.000 positieve coronatests geregistreerd, het 
hoogste aantal ooit. In de vorige weken konden de onderzoekers bij ongeveer een op de drie 
mensen vaststellen waar ze besmet zijn geraakt. Dat was al vrij weinig in vergelijking met 
eerder dit jaar, maar het is nu gekelderd naar 17 procent. Dat is het laagste percentage ooit, 
aldus de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Van de mensen bij wie de besmettingsbron is achterhaald, zijn de meesten thuis aangestoken. 
Eén iemand raakte besmet, nam het virus mee naar huis en stak vervolgens de andere 
gezinsleden of huisgenoten aan. Meer dan de helft van de achterhaalde besmettingen 
gebeurde zo. Iets meer dan een kwart liep het virus op door bij iemand op bezoek te gaan of 
door thuis bezoek te ontvangen. Voor beide groepen is dat een lichte daling ten opzichte van 
vorige week. 

De categorie ‘feest’ is een grote stijger. Bijna 8 procent van alle besmettingen gebeurde daar. 
Dat is het hoogste percentage voor die categorie sinds de vierde golf in juli. Het openen van 
nachtclubs leidde toen tot veel besmettingen. Bij ongeveer 6 procent gebeurde de besmetting 
tijdens een reis of vakantie. Voor die categorie is dat het hoogste percentage sinds augustus, 
het einde van de zomervakantie. 

Scholen en kinderdagverblijven waren bij elkaar goed voor 0,4 procent van de besmettingen, 
minder dan in de zomervakantie. Scholieren hadden een week langer kerstvakantie om het 
aantal coronagevallen te beperken. Een paar weken geleden gebeurde een op elke vijf 
besmettingen in Nederland op een school of kinderdagverblijf. Bron: WNL, 11 januari 2022. 
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RIVM: voor het eerst meer dan 200.000 positieve tests in een week 

Nog nooit zijn er zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de afgelopen zeven 
dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 
positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat 
aantal boven de 200.000 uit. 

Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het 
virus is vastgesteld. 

In de 99e week van de coronacrisis komt het RIVM voor de 80e keer met een weekoverzicht. 
Vorige week meldde het instituut 113.554 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In een 
week tijd is het aantal nieuwe gevallen nu dus met 77,5 procent toegenomen en in twee weken 
tijd zelfs met bijna 139 procent. 

Omdat het aantal positieve tests toeneemt, stijgt ook het reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan 
hoe snel het virus zich verspreidt. Het staat nu op 1,26, het hoogste niveau sinds begin 
november, maar dat is het gemiddelde voor alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor 
de omikronvariant bedraagt 1,63. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 163 anderen 
besmetten, die op hun beurt de variant overdragen aan 266 mensen. Zij steken vervolgens 
433 anderen aan. Zo loopt het aantal gevallen snel op. 

In de ziekenhuizen is de nieuwe golf nog niet te zien. Zij hebben in de afgelopen week 873 
coronapatiënten opgenomen omdat hun klachten ernstig waren. Voor het eerst sinds oktober 
komt dat aantal onder de duizend uit. Van de 873 belandden 143 patiënten op een intensive 
care en ook dat is het laagste aantal sinds november. 

Het RIVM registreerde 116 sterfgevallen door corona, tegen 189 vorige week en 445 ongeveer 
een maand geleden. 

De GGD’en hebben het bijzonder druk met testen. Bijna 590.000 mensen gingen vorige week 
naar een teststraat toe omdat ze wilden weten of ze besmet waren, tegen ongeveer 350.000 in 
de beide weken ervoor. Meer dan een derde van al die mensen bleek daadwerkelijk het virus 
onder de leden te hebben. Ruim 34 procent was positief, het hoogste percentage ooit. 

Volgens het RIVM stijgt het aantal positieve tests in elke regio van het land. Bron: WNL, 11 
januari 2022. 

Meer dan 29.000 positieve coronatests afgelopen dag 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 29.107 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Voor een dinsdag is dat het hoogste aantal ooit. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar 
twee dagen geweest met nog meer positieve tests: ruim 32.000 op zondag en bijna 35.000 
afgelopen vrijdag. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 
201.536 meldingen van positieve tests. Voor het eerst komt dat totaal boven de 200.000 uit. 
Gemiddeld komt het neer op 28.791 positieve tests per dag. Dat is zo’n 77 procent meer dan 
het niveau een week geleden. 

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat 18 coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een dinsdag 
is dat het laagste aantal sinds 2 november. Bron: WNL, 11 januari 2022. 

Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen schommelt 

Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal weer 
afgenomen. Momenteel houden 1488 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 
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er 38 minder dan een etmaal geleden. Tussen zondag en maandag nam het aantal opgenomen 
coronapatiënten na een week van daling juist voor het eerst weer toe. 

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1102 coronapatiënten verzorgd, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat is een daling van 28 mensen ten opzichte van maandag. Er werden afgelopen 
etmaal 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de klinieken. Gemiddeld kwamen er 
afgelopen week dagelijks 127 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij. 

Medewerkers van de intensive cares behandelen dinsdag nog 386 mensen met ernstige Covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 10 patiënten minder dan 
maandag. Er kwamen 21 nieuwe ic-patiënten bij. Doordat er meer mensen overleden of de 
afdelingen mochten verlaten, daalde het totale aantal bezette ic-bedden toch. Ook in de 
klinieken was dit het geval. Bron: WNL, 11 januari 2022. 

Deuren van mbo, hbo en universiteit moeten zo snel mogelijk open 

De deuren van mbo, hbo en universiteit moeten zo snel mogelijk open, vindt de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie. Om grotere psychische schade bij jongvolwassenen te 
voorkomen, schrijft Trouw Sinds deze week kunnen vrijwel alle minderjarigen weer naar 
school. Maar voor jongvolwassenen zijn de mbo's, hbo's en universiteiten nog grotendeels 
dicht. Het kabinet beslist daar vrijdag over. 

‘Ook die onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk open’, vindt Elnathan 
Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die hierover het OMT en 
kabinet een brandbrief schreef. Het initiatief wordt ondersteund door onder meer 
de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de studentenvakbond LSVb. 

‘De lockdown is bedoeld om ziekte te voorkomen, maar juist door de lockdown worden mensen 
ziek’, zegt Prinsen tegen de krant. Zo hebben kinder- en jeugdpsychiaters het door de 
lockdowns drukker en melden studenten vaker mentale problemen als angst, somberheid, 
stress, onmacht en eenzaamheid. ‘Serieuze problemen die richting een psychische stoornis 
gaan’, zegt Prinsen. Bron: AD, 12 januari 2022. 

 

Studenten tijdens een demonstratie op het Museumplein waarbij ze aandacht te vragen voor 
meer fysiek onderwijs. @ ANP / Koen Van Weel 

Blijvende psychische schade dreigt voor studenten door lockdown 

De deuren van MBO, HBO en universiteit moeten zo snel mogelijk open, vindt de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie. Om grotere psychische schade bij jongvolwassenen te voorkomen. 
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Sinds deze week kunnen vrijwel alle minderjarigen weer naar school. Maar voor 
jongvolwassenen zijn de mbo’s, hbo’s en universiteiten nog grotendeels dicht. Het kabinet 
beslist daar vrijdag over. 

‘Ook die onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk open’, vindt Elnathan Prinsen, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die hierover het OMT en kabinet 
een brandbrief schreef. Het initiatief wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van 
Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de studentenvakbond LSVb. 

‘De lockdown is bedoeld om ziekte te voorkomen, maar juist door de lockdown worden mensen 
ziek’, zegt Prinsen. Zo hebben kinder- en jeugdpsychiaters het door de lockdowns drukker en 
melden studenten vaker mentale problemen als angst, somberheid, stress, onmacht en 
eenzaamheid. ‘Serieuze problemen die richting een psychische stoornis gaan’, zegt Prinsen. 
Bij een psychische stoornis wordt normaal functioneren, in werk, op school of in de vrije tijd, 
lastiger. 

Ook veel onderwijsinstellingen geven aan dat de vraag naar studentenpsychologen fors is 
toegenomen. Een wachttijd van een maand voor een intakegesprek is geen uitzondering meer. 
Bovendien worden nogal wat studenten na zo’n intakegesprek doorverwezen naar de 
geestelijke gezondheidszorg, waar ze vaak op een langere wachtlijst terechtkomen. 

Dat beeld keert ook terug in de particuliere hulpverlening. OpenUp, een online platform dat 
kortlopende psychologische hulp biedt aan maandelijks zo’n tienduizend vooral jongere 
mensen, ziet het aantal hulpvragen over eenzaamheid bij iedere lockdown pieken. ‘Dan moet 
je denken aan drie tot vier keer zoveel’, zegt oprichter Gijs Coppens. Ook nu is dat weer het 
geval. 

Maar Coppens maakt zich de meeste zorgen over de groep die hij niet ziet. ‘Het zijn vooral 
sociaal vaardige jongeren die minder moeite hebben om initiatief te nemen die bij ons 
aankloppen’, zegt hij. ‘De sociaal minder vaardige groep, die het waarschijnlijk het zwaarst 
heeft, bereik je moeilijk. Die groep heeft juist routines nodig om mensen te ontmoeten, precies 
die routines die nu door de lockdown worden onderbroken.’ 

Prinsen vreest ook de langetermijneffecten van de lockdown voor jongvolwassenen. ‘Driekwart 
van de psychische stoornissen ontstaat voor het 21ste levensjaar, weten we uit studies. De 
gemiddelde leeftijd waarop zo’n stoornis begint is rond de 18, 19 jaar en dat is precies de fase 
waarin leerlingen op mbo, hbo en universiteit zich bevinden.’ 

Ook onderzoek van de stichting MIND, die zich inzet voor psychische gezondheid, wijst uit dat 
mentale problemen door de lockdown sneller ontstaan dan ze weer verdwijnen. ‘Dat effect zal 
nog lang voortduren’, zegt Mariëlle Van den Berg van MIND. 

Waar volwassenen zich na een lockdown in de regel aardig mentaal weten te herstellen, is dat 
bij jongvolwassenen veel minder het geval. ‘Zij rapporteerden na de eerste lockdown anderhalf 
keer zoveel mentale klachten als eerder’, zegt Prinsen. ‘Als je dan de lockdown ingaat met 
meer problemen, dan gaat zich dat stapelen.’ 

Prinsen vindt de corona-aanpak van het kabinet, die zwaar leunt op OMT-adviezen, eenzijdig. 
Het wordt tijd dat het kabinet ook de effecten op lange termijn gaat afwegen, vindt hij. 
‘Onderwijs is een grondrecht. Maar ons onderwijs verkeert al twee jaar in een crisis door de 
lockdowns.’ Bron: Trouw, 11 januari 2022. 

Duitsland heeft nog eens 5 miljoen doses van het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech aangekocht 

Duitsland heeft nog eens 5 miljoen doses van het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech aangekocht om de boostercampagne te versnellen. Dat heeft het ministerie 
van Volksgezondheid gemeld. 
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De prikken, die vanaf de week van 24 januari beschikbaar zullen zijn, werden overgekocht 
van Roemenië. Dat land kreeg de vaccins via het Europese aankoopprogramma, maar ze 
werden niet gebruikt. 

Duitsland verwacht dat volgende week in totaal 32 miljoen doses beschikbaar zullen zijn; 12 
miljoen van Pfizer/BioNTech en 20 miljoen van Moderna. 

Met de verwachte vaccins moet het in de komende drie weken voor iedereen die dat wil 
mogelijk zijn om een boosterprik te krijgen, aldus het ministerie. Volgens cijfers van het Robert 
Koch-gezondheidsinstituut kreeg inmiddeels 43,5 procent van de Duitsers een extra prik. 
Bron: AD, 12 januari 2022. 

Viroloog Anthony Fauci heeft verhitte woordenwisselingen gehad met 
Republikeinse senatoren 

De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft dinsdag tijdens een hoorzitting in het 
Congres enkele verhitte woordenwisselingen gehad met Republikeinse senatoren. Zo zei 
Fauci, wiens microfoon nog aanstond na een interactie met senator Roger Marshall, over 
hem: ’Wat een idioot, Jezus Christus.’ 

Aanleiding voor Fauci's verzuchting was een vijandige ondervraging door Marshall, die van de 
81-jarige Fauci als 'best betaalde overheidsfunctionaris' wilde weten of hij zijn financiën en 
investeringen wil prijsgeven. Fauci antwoordde dat hij dit al meer dan dertig jaar doet en zei 
vervolgens: ’U bent zo slecht geïnformeerd. Het is buitengewoon.’ 

Fauci was als belangrijkste medisch adviseur van president Joe Biden opgeroepen om in de 
Senaat te getuigen over de pandemie. Andere opgeroepen topfunctionarissen waren directeur 
Rochelle Walenksy van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en Janet Woodcock van de 
geneesmiddelenautoriteit FDA. 

Conservatieve politici vallen Fauci regelmatig aan, onder meer vanwege zijn nadrukkelijke 
steun voor verplichte mondkapjes, vaccinaties en andere coronamaatregelen. Een van Fauci's 
luidste criticasters is senator Rand Paul, een corona-scepticus die weigert zich te laten 
inenten. Tijdens de hoorzitting koppelde Fauci de herhaaldelijke aanvallen van de senator op 
zijn persoon aan de recente arrestatie van een Californische man die toegegeven heeft dat hij 
Fauci wilde vermoorden. 

Paul hield tijdens de zitting Fauci 'als hoofdarchitect' van de Amerikaanse Covid-
aanpak verantwoordelijk voor 450.000 doden. Daarop zei de viroloog tegen de Senaat: ’Als 
mensen leugens over mij vertellen, is het niet gek dat mijn leven wordt bedreigd en dat mijn 
familie en mijn kinderen worden lastiggevallen met obscene telefoontjes.’ 

Maandag zijn ziekenhuisopnames van Covid-patiënten in de VS naar een recordhoogte van 
145.982 gestegen, waarmee het eerdere record van ongeveer 142.000 uit januari 2021 teniet 
werd gedaan. De VS zijn in absolute aantallen het zwaarst door Covid-19 getroffen land ter 
wereld, met inmiddels meer dan 840.000 doden. Bron: AD, 12 januari 2022.  

Uitgaansgelegenheden op Sint Maarten moeten om 23.00 uur de deuren 
sluiten 

Uitgaansgelegenheden op Sint Maarten moeten vanaf woensdag om 23.00 uur de deuren 
sluiten, heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Vorige week werden de sluittijden al naar 
01.00 uur vervroegd. De maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen blijft 
toenemen, net als de ziekenhuisopnames. 

Dinsdag 28 december waren 236 besmettingen geregistreerd op Sint Maarten, een week later 
826 en nu is dat gestegen tot 1544. Een week geleden lagen twee mensen met corona in het 
ziekenhuis, nu zijn dat er negen. 
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De Omikron-variant zorgt ook op de andere Caribische eilanden voor veel geïnfecteerden, al 
is er wel een dalende trend zichtbaar. Curaçao registreerde dinsdag 691 besmettingen, 
tegenover 1243 op 6 januari. Curaçao heeft een recordaantal van 9220 actieve besmettingen. 
Op Aruba werd op 6 januari het recordaantal van 1044 nieuwe gevallen geregistreerd. Op 10 
januari waren het 499 gevallen. Er zijn 9995 actieve besmettingen, eveneens een record. 

Bonaire kent al ruim een week een gemiddelde van rond de honderd nieuwe besmettingen per 
dag, met een uitschieter van 173 op 7 januari. Het totale aantal actieve besmettingen stond 
dinsdag op 787. Saba en Sint Eustatius hebben ook te maken met procentueel hoge cijfers. 
Zo waren er op Saba (ongeveer 2000 inwoners) dinsdag 91 actieve besmettingen geregistreerd. 
Sint Eustatius (ruim 3000 inwoners) kende op dezelfde dag 124 actieve besmettingen. Van de 
Omikron-variant kenden beide eilanden heel weinig besmettingen. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Werkgevers zetten personeel in quarantaine onder druk: ‘Kom of lever 
vakantiedagen in’ 

Uit vrees voor oplopend verzuim dringen werkgevers er bij medewerkers die in quarantaine 
zitten op aan om te komen werken. Vakbond FNV heeft daar sinds 1 december tachtig 
meldingen over binnengekregen. Een aantal werkgevers liet weten: ‘of je komt of je levert 
vakantiedagen in’. 

‘De laatste weken komen er meer meldingen binnen over quarantaineregels en wat iemands 
rechten zijn’, zegt José Kager, woordvoerder bij FNV. De meeste klachten komen van 
medewerkers uit de zorg, maar ook andere sectoren zijn vertegenwoordigd. 

Veel bedrijven en organisaties vrezen uitval van personeel door het hoge aantal besmettingen 
en de strengere quarantainemaatregelen en zouden daarom meer druk zetten op medewerkers 
om aan het werk te gaan. Volgens de FNV gaat het met name om mensen die verplicht in 
quarantaine zitten, omdat ze met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen. Bron: AD, 
12 januari 2022. 

Het Outbreak Management Team komt vandaag weer bij elkaar 

Het Outbreak Management Team, dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-
epidemie, komt vandaag weer bij elkaar. De leden bekijken dan welke maatregelen nodig zijn 
nu het aantal positieve tests is gestegen tot recordhoogte. De huidige regels lopen tot en 
met vrijdag. Op die dag is er waarschijnlijk een nieuwe persconferentie. 

Het wordt de eerste keer dat het OMT een advies geeft aan het nieuwe kabinet. Premier Mark 
Rutte is aangebleven, maar de belangrijkste ministers zijn vervangen. Zo is Ernst Kuipers nu 
de minister van Volksgezondheid, en niet langer Hugo de Jonge. Kuipers was eerder 
bestuursvoorzitter van academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Hij zat zelf nooit in het OMT, maar enkele mensen met wie hij nauw contact 
had wel. 

Het OMT had eind vorige week ook een overleg. Dat advies is maandag naar buiten gebracht. 
Het OMT oppert dat mensen op meer plekken medische mondneusmaskers zouden moeten 
dragen. Dat zou niet alleen binnen moeten, zoals op kantoor, in de horeca, bij evenementen 
en op universiteiten en hogescholen, maar ook op drukke plekken buiten, zoals bij 
demonstraties en markten en in drukke winkelstraten. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Argentinië heeft recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 

Argentinië heeft maandag een een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 
Toch versoepelt het Zuid-Amerikaanse land de quarantaineregels voor hoogrisicocontacten 
die drie keer gevaccineerd zijn om 'de essentiële diensten' te kunnen blijven bemannen. 
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Asymptomatische mensen die de afgelopen vier maanden geboosterd zijn en contact hebben 
gehad met een besmet persoon, hoeven van de nationale regering niet meer in isolatie, 
meldt gezondheidsminister Carla Vizzotti. Een paar dagen eerder was de verplichte 
isolatieperiode al ingekort van 10 naar 5 dagen. Vizzotti zegt wel dat lokale autoriteiten in hun 
eigen gemeenten andere regels mogen instellen. 

In de afgelopen 24 uur werden 134.439 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in 
Argentinië, 34.000 meer dan vrijdag, toen het vorige record verbroken werd. Er zijn nu 26 
keer zo veel besmettingen als midden december, toen er ongeveer 5000 besmettingen per dag 
waren. Het aantal doden blijft wel stabiel: de afgelopen 24 uur stierven 50 mensen aan de 
gevolgen van Covid-19. Eind mei kwamen elke dag nog ongeveer 500 mensen om door corona. 

Ongeveer 74 procent van de 45 miljoen Argentijnen is volledig gevaccineerd. 17,3 procent 
kreeg ook al een derde prik. Bron: AD, 12 januari 2022. 

 

 

Dordtse ondernemers vervangen honderden straatnaambordjes voor ‘Antwerpen’. Een 
protestactie. © Jeffrey Groeneweg 
 
Ondernemers in Dordrecht zijn het zat en dopen binnenstad om tot 
Antwerpen: ‘Daar mag alles’  
 
Ondernemers in heel het land zijn het spuugzat dat hun winkels en kapperszaken dicht 
moeten blijven. In Dordrecht leidt dit tot een ludieke protestactie: honderden 
straatnaambordjes in de binnenstad worden vandaag vervangen voor ‘Antwerpen’.  
 
Met lede ogen zien Nederlandse ondernemers aan hoe de lockdown leidt tot overvolle 
winkelstraten en een fikse omzetboost in Antwerpen. Het geld dat ondernemers híer eigenlijk 
zo hard nodig hebben om weer op te krabbelen van de eerdere lockdown, verdween in de 
kassen van België. En dat vreet aan ze. Bron: AD, 12 januari 2022. 
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De politie heeft vannacht een verdachte opgepakt in zaak Bernard 
Leenstra 
 
De politie heeft vannacht een verdachte opgepakt die online geld zou hebben geboden om de 
bekende Utrechtse huisarts-in-opleiding Bernard Leenstra om te brengen. Leenstra overtuigt 
ongevaccineerden om toch een prik te halen. ‘Deze man wilde mij vermoorden’, zegt de arts 
op sociale media. 
 
Leenstra twittert veel over het belang van vaccins, en is ook een van de initiatiefnemers van 
Prullenbakcaccin.nl, een platform dat onder meer huisarts en mensen die gevaccineerd willen 
worden samenbrengt. De politie wil alleen kwijt dat een 21-jarige man uit Hoeksche Waard is 
aangehouden wegens online-opruiing en -bedreiging. 
 
Het onderzoek naar deze verdachte is al vorig jaar gestart en er is uitgebreid digitaal 
onderzoek gedaan. Prullenbakvaccin.nl is een initiatief om dagelijks overgebleven vaccins in 
kaart te brengen en koppelt zorgverleners en vaccinvragers. ‘Elk vaccin dat ongebruikt de 
prullenbak in gaat is er één te veel’, luidt het. Bron: AD, 12 januari 2022. 
 

 

Bernard Leenstra © Mel Boas 
 
Man (21) opgepakt die geld bood om Utrechtse huisarts-in-opleiding 
Bernard om te brengen 
 
Een 21-jarige man uit De Hoeksche Waard is woensdagochtend opgepakt omdat hij online 
geld zou hebben geboden om de bekende Utrechtse huisarts-in-opleiding Bernard Leenstra 
om te brengen. Volgens de politie wordt de man verdacht van online opruiing en bedreiging 
 
‘Je moet opgehangen worden’ en ‘we zouden je nek moeten omdraaien’. Vanaf het moment dat 
Bernard Leenstra zich uitsprak over coronavaccinaties, kreeg hij te maken met 
bedreigingen. Bron: AD, 12 januari 2022. 
 
Het lukt gynaecologen niet merendeel zwangeren te overtuigen een 
vaccin te nemen 
 
Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en 
de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds gynaecoloog Michelle Westerhuis 
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met eigen ogen heeft gezien hoe ernstig zwangere vrouwen in de problemen kunnen komen 
door corona, stelt ze aan elk van haar patiënten deze vraag: ’Ben je gevaccineerd?’  
 
Het is iets na tweeën als een zwangere vrouw in haar spreekkamer komt zitten. Als antwoord 
op de vraag van Westerhuis, zegt ze: ‘Ik weet niet wat het vaccin met de baby doet. En ik voel 
me nu prima en bij dat vaccin heb ik geen goed gevoel.’ Bron: AD, 12 januari 2022.   
 

 
 
Frank Roolaart in zijn kroeg Dutch Dukes, die hij zaterdag opengooit. ‘In België zit ook 
iedereen met een QR-code naast elkaar in de zaak.’ © Frank de Roo 
 
Café-eigenaar Frank opent deuren Engelse pub, ondanks verbod: ‘Wie kan 
mij deze regels uitleggen?’ 
 
‘Genoeg is genoeg’, voor de Rotterdamse café-eigenaar Frank Roolaart. Hij snapt níks van de 
huidige coronaregels. Uit protest opent de ondernemer zaterdag de deuren van zijn Engelse 
pub in Rotterdam. ‘Ik ben geen wappie of complotdenker.’ 
 
‘In België en Duitsland is alles open, maar ik moet dicht blijven. Ik ben geen wappie of 
complotdenker, maar het is genoeg geweest’, zegt Roolaart, ook eigenaar van 
evenementenlocatie HAL4. Daarom opent de ondernemer zijn café Dutch Dukes in de Witte 
de Withstraat aanstaande zaterdag vanaf 12.00 uur. Bron: AD, 12 januari 2022. 
 
Ministers reageren op bericht dat winkeliers hun deuren gaan openen 

Ministers Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) reageren 
op bericht dat winkeliers aankondigen hun winkels weer te openen, ongeacht wat het kabinet 
zal besluiten deze week. Yesilgöz: ’Ja, er kan gewoon gehandhaafd worden, maar het gaat ook 
om onze eigen verantwoordelijkheid en rol in de coronacrisis.’  

 Kuipers: ’ Ik snap dat iedereen er helemaal zat van is. Maar op het moment dat iedereen daar 
een eigen ding in neemt, dan krijg je dat je kunt voorspellen dat zo'n pandemie alleen maar 
meer doorraast.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 
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Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft ongeremd oplopen  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft ongeremd oplopen nu de omikronvariant het 
meest voorkomt. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 32.149 positieve 
tests gemeld. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal ooit. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bericht dat het coronavirus 209.073 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 29.868 
positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Dat gemiddelde stijgt voor de vijftiende dag 
op rij. 

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus 
vastgesteld bij 2521 inwoners. In Rotterdam zijn 1548 bevestigde besmettingen geregistreerd 
en in Den Haag 1441. Daarna volgen Utrecht (901), Eindhoven (541) en Breda (502). Alleen 
op Ameland testte niemand positief. 

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM te 
horen dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen 
zeven dagen zijn 85 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld 12 per dag. Dat is het laagste niveau 
sinds 30 oktober. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Minister Kuipers (Volksgezondheid) heeft OMT om advies gevraagd over 
quarantaineregels 

Minister Kuipers (Volksgezondheid) heeft het OMT om advies gevraagd over de 
quarantaineregels. Hij wil weten of de geldende regels nog passen nu de besmettelijkere 
omikronvariant oprukt. Het gevaar dreigt dat te veel mensen in quarantaine moeten en niet 
meer kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt waren van een besmet persoon. Hele 
sectoren kunnen vastlopen, waarschuwt de minister. 

‘Ik wil nog eens kritisch kijken of de quarantaineregels wel bij de huidige variant 
passen’, aldus Kuipers. Dat betekent volgens hem niet direct dat ze worden versoepeld. Wel 
verwijst hij naar België, waar mensen die in contact waren met een besmette persoon niet in 
quarantaine hoeven zolang zij zelf geen klachten hebben. Maar mensen die met lichte klachten 
aan het werk gaan, is volgens de minister 'de manier om Covid verder te verspreiden.’ Bron: 
AD, 12 januari 2022. 

De ziekenhuiscijfers schommelen de afgelopen dagen 

De ziekenhuiscijfers schommelen de afgelopen dagen. Zowel het aantal nieuwe opnames als 
ook het totale aantal bezette bedden daalt en stijgt, zo blijkt uit cijfers van het Landelijke 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.  

Werden er tussen maandag en dinsdag nog 146 nieuwe mensen met Covid-19 in de 
ziekenhuizen opgenomen, afgelopen etmaal waren dat er 94. Vandaag liggen er nog 1432 
mensen met coronaklachten in de ziekenhuizen. 56 minder dan gisteren. 

Van maandag op dinsdag nam het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen ook af, 
maar de dag ervoor was er juist sprake van een stijging. Verpleegafdelingen behandelen 
momenteel 1057 coronapatiënten, 45 minder dan gisteren. 

Dat betekent dat er meer mensen met Covid-19 een verpleegafdeling mochten verlaten dan de 
94 die er werden opgenomen. Gemiddeld werden er afgelopen dagen 119 nieuwe 
coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling opgenomen. 

De ic's verplegen momenteel 375 ernstig zieke coronapatiënten. 11 minder dan een dag 
eerder. Afgelopen etmaal werden er 11 nieuwe Covid-patiënten opgenomen op een ic-afdeling, 
maar door overlijden of herstel daalde het aantal bezette ic-bedden. Bron: AD, 12 januari 
2022. 
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Winkeliers in verschillende steden dreigen om deuren weer te openen 

Winkeliers in verschillende steden dreigen om aankomend weekend, of zelfs al eerder, 
hun deuren weer te openen. Ook als het kabinet vrijdag besluit om de huidige lockdown voort 
te zetten. Gezondheidsminister Ernst Kuipers begrijpt dat winkeliers de coronamaatregelen 
'zat zijn' en open willen, maar 'de regels zijn er niet voor niets'. 

Omikron mag dan minder ziekmakend zijn, maar Kuipers benadrukt dat de 
coronacrisis alleen maar erger wordt als iedereen een eigen weg kiest en zich niet aan de 
regels houdt. ’We zouden allemaal dolgraag terug willen naar de situatie van voor corona’, zegt 
de minister. ‘Maar de werkelijkheid is, dat dit niet kan.’ 

Nu er veel mensen besmet raken of vanwege omikron in quarantaine moeten en dus niet 
kunnen werken, dreigen sectoren volgens Kuipers vast te lopen. Zijn 
ambtsgenoot, minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid, voelt niet veel voor strakkere 
handhaving. ‘Naleving is meer wat u en ik ervan maken.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

President Biden doet er alles aan om de scholen in het land open te 
houden 

De Amerikaanse president Biden doet er alles aan om de scholen in het land open te houden. 
Onderwijl verspreidt de Omikron-variant zich in hoog tempo. Maandag werd het wereldrecord 
van 1,35 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, becijferde persbureau Reuters. Omikron is 
verantwoordelijk voor 98,3 procent van alle infecties. De gigantische golf aan 
besmettingen belemmert het onderwijs. 

Veel scholen blijven nu leeg, omdat leerlingen en onderwijspersoneel thuiszitten. Om de 
klassen open te kunnen houden, verdubbelt de regering nu de testcapaciteit op scholen 
met tien miljoen extra sneltests. De helft daarvan zal worden gebruikt om kleuterscholen en 
lager onderwijs open te houden. Daarnaast hebben de scholen de beschikking over vijf miljoen 
PCR-tests per maand die in laboratoria worden verwerkt. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Indonesië heeft vandaag begin gemaakt met verstrekking 
van boosterprikken 

Indonesië heeft vandaag een begin gemaakt met het verstrekken van boosterprikken voor het 
grote publiek. Eerder waren zorgmedewerkers al aan de beurt. Ouderen en mensen met een 
verzwakt afweersysteem krijgen nu voorrang. Bij lokale gezondheidscentra vormden zich 
vandaag rijen van gegadigden voor de aanvullende coronaprik. Het 
aantal coronabesmettingen in Indonesië bevindt zich op dit moment op het hoogste 
niveau van de afgelopen drie maanden. In het land zijn meer dan vier miljoen mensen besmet 
geraakt sinds het uitbreken van de pandemie. Bron: AD, 12 januari 2022. 

In het Erasmus MC in Rotterdam blijft de sportschool open voor 
zorgpersoneel 

In het Erasmus MC in Rotterdam blijft de sportschool, ondanks de lockdown, open voor 
zorgpersoneel. Ernst Kuipers, de nieuwbakken minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, reageert kort op het openblijven van de sportlocatie. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Commerciële teststraten binnenkort overloop voor de GGD's  

Bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Stichting Open Nederland zegt tegen de 
NOS dat commerciële teststraten binnenkort als 'overloop' voor de GGD's gaan dienen. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst, waardoor mensen met 
coronaklachten zich ook op locaties van Testen voor Toegang kunnen laten checken. Reden 
voor inzet van de commerciële teststraten is de opkomst van Omikron. 

De Omikron-variant zou er eind januari voor kunnen zorgen dat de GGD-testlocaties de vraag 
niet meer aankunnen. Wellicht gaat het dan om zo'n 200.000 coronatesten per dag. ‘We zijn 
in gesprek met Stichting Open Nederland over verdere opschaling van de testcapaciteit. 
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Details hierover zijn nog niet bekend omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond’, zegt een 
woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaan de locaties van Testen voor Toegang alleen antigeentesten 
doen. Die zijn sneller met het geven van een uitslag, maar volgens het RIVM minder 
betrouwbaar dan een PCR-test. Het is de bedoeling, zo meldt de NOS, dat essentieel personeel 
de PCR-test krijgt aangeboden. De GGD-teststraten blijven open en zouden op dit moment 
zo'n 120.000 test per dag doen. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Commerciële teststraten gaan GGD helpen met drukte Omikrongolf 

Mensen met coronaklachten kunnen binnenkort ook worden getest bij een locatie van Testen 
voor Toegang en niet meer alleen bij GGD-teststraten. Bestuursvoorzitter Pier Eringa van de 
Stichting Open Nederland zegt tegen de NOS dat de laatste hand wordt gelegd aan een 
overeenkomst met GGD. 

Volgens Eringa gaan de commerciële teststraten dienen als ‘overloop’ voor als GGD's de 
toestroom aan mensen die zich willen laten testen niet meer aankunnen. Dit scenario wordt 
eind januari verwacht door de omikrongolf. Mogelijk loopt de vraag naar coronatests dan op 
tot 200.000 per dag, nu is de vraag zo'n 90.000 per dag. 

Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland houdt over de deal nog een slag om de arm: ‘We 
zijn in gesprek met Stichting Open Nederland over verdere opschaling van de testcapaciteit. 
Details hierover zijn nog niet bekend omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond.’ 

Bij Testen voor Toegang-locaties is straks hoogstwaarschijnlijk alleen een antigeensneltest te 
krijgen. Die zijn over het algemeen minder betrouwbaar dan de PCR-test. Ze geven sneller een 
uitslag dan de PCR-test, maar zijn wel minder gevoelig, zegt de woordvoerder van het RIVM. 

De huidige GGD-teststraten blijven hoe dan ook gewoon operationeel. Het is de bedoeling dat 
hier straks in ieder geval essentieel personeel wordt getest met de betrouwbaardere PCR-test. 
De huidige capaciteit bij de GGD's zit op zo'n 120.000 tests per dag en wordt mogelijk niet 
veel hoger meer door afspraken met laboratoria die de wattenstokjes na afname analyseren. 

Het is nog niet bekend of alle 26 bedrijven die nu bij Stichting Open Nederland zijn 
aangesloten kunnen meedoen. Zij hebben samen 800 locaties en kunnen 600.000 tests per 
dag afnemen. 

De teststraten van Testen voor Toegang werden tot voor de lockdown alleen gebruikt om 
mensen zonder klachten te testen. Dit gebeurde om een coronatoegangsbewijs te krijgen voor 
een bezoek aan de horeca, cultureel evenement of sportwedstrijd. 

Onduidelijk is nog hoe mensen een herstelbewijs kunnen krijgen na een positieve uitslag van 
een antigeensneltest. Zo'n bewijs is nodig voor veel buitenlandse reizen. Het verkrijgen van 
zo'n herstelbewijs kan nu nog alleen na een positieve PCR-test die bij de GGD is afgenomen. 

Op de achtergrond speelt momenteel een grote uitdaging voor het ministerie van 
Volksgezondheid om voldoende laboratorium-capaciteit te regelen om het materiaal op de 
afgenomen wattenstokjes te analyseren. Een aanbesteding die het ministerie heeft uitgezet 
voor zogeheten PCR-analyse voorziet maar in de analyse van 92.000 tests per dag. De Dienst 
Testen is al weken op zoek naar een oplossing om meer van die analysecapaciteit te regelen. 

Nu lijkt het probleem dus althans voorlopig opgelost door de inzet van antigeensneltesten bij 
het Testen voor Toegang. Hoeveel de deal met Stichting Open Nederland de overheid gaat 
kosten, is nog niet bekend. Volgens Eringa is afgesproken dat de testmogelijkheid bij de 
commerciële aanbieders ‘de komende periode’ blijft bestaan.  

Minister Kuipers zegt in een reactie dat er nu nog genoeg testcapaciteit is, maar dat die moet 
worden uitgebreid: ‘Het is evident dat als de aantallen besmettingen zo hoog zijn als nu, de 
behoefte aan capaciteit hoog is. En een variant als Omikron vergt ruime testcapaciteit.’ Bron: 
NOS, 12 januari 2022. 
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Boris Johnson heeft vandaag in het parlement zijn verontschuldigingen 
aangeboden voor het 'breng-je-eigen-drank'-feestje  

De Britse premier Boris Johnson heeft vandaag in het parlement zijn verontschuldigingen 
aangeboden voor het 'breng-je-eigen-drank'-feestje dat in mei 2020 plaatsvond in zijn 
ambtswoning op Downingstreet 10. Op dat moment was in Groot-Brittannië de eerste 
landelijke lockdown van kracht. 

Ruim honderd werknemers van de Britse premier kregen op 20 mei 2020 een uitnodiging om 
in de tuin 'van het mooie weer te komen genieten'. ‘Na een ontzettend drukke periode zou het 
fijn zijn om - op respectabele afstand - te kunnen bijkletsen. Breng je eigen drank mee’, 
schreef Johnsons assistent Martin Reynolds. 

‘Kamervoorzitter, ik wil mijn excuses aanbieden’, zei Johnson. ‘Ik weet 
dat miljoenen mensen in dit land de afgelopen 18 maanden enorme offers hebben gebracht 
en ik ken de angst die ze hebben doorstaan, niet in staat om te rouwen om hun familieleden. 
Niet in staat om hun leven te leiden zoals ze willen of de dingen te doen waarvan ze houden.’ 

‘Ik ken ook de woede die ze voor mij voelen, de woede over de regering die ik leid’, vervolgde 
de premier. ‘Als ze denken dat op Downing Street de mensen die de regels opstellen zich er zelf 
niet aan houden. Hoewel ik niet vooruit kan lopen op de conclusies van het onderzoek weet 
ik dat er dingen zijn gebeurd die niet goed waren. En daarvoor moet ik mijn 
verantwoordelijkheid nemen.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Geen carnaval in Lanaken 

De Belgische gemeente Lanaken, aan de Nederlandse grens pal naast Maastricht, blaast 
vanwege corona alle carnavalsactiviteiten voor 2022 af. De optochten en bals gaan niet door 
omdat Lanaken vanwege 'de hoge besmettingscijfers in een alarmfase zit'. 

Net als in Nederlands Limburg en Brabant dreigt de omikronvariant in Vlaanderen roet in het 
eten te gooien voor carnavalvierders. Ook voor Nederlanders die hopen naar België te kunnen 
uitwijken voor hun feestje. 

‘Door de omikronvariant zijn in Nederland strenge maatregelen van kracht’, stelt het 
gemeentebestuur van Lanaken, waar omikron ook hard toeslaat. ‘Deze situatie belet ons nog 
steeds om carnaval te vieren op de manier waarop we dat gewoon zijn.’ 

Meerdere Vlaamse gemeenten wachten af hoe de coronasituatie zich ontwikkelt. Eerder werd 
de grote carnavalsoptocht in Aalst eind februari wel al afgelast, maar over die in bijvoorbeeld 
Genk is nog geen besluit genomen. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Marokko wil artsen en investeerders uit buitenland aantrekken 

Marokko overweegt om de salarissen van gezondheidspersoneel te verhogen en 
belastingvoordelen in te stellen om zo artsen en investeerders uit het buitenland aan te 
trekken, zegt gezondheidsminister Khalid Ait Taleb. Het doel is om op die manier gaten in het 
zorgsysteem op te vullen en de dienstverlening uit te breiden. 

Ziekenhuizen in Marokko kampen met een 'acuut tekort' van 32.000 artsen en 65.000 
verplegers, aldus de minister. 'Dat zijn aantallen die zich niet snel laten opleiden, want 
jaarlijks studeren er hooguit 1200 dokters af.’ De loonsverhoging moeten artsen en verplegend 
personeel behouden voor de gezondheidszorg. 

Ook moet er meer ziekenhuispersoneel uit het buitenland worden aangetrokken. Artsen die 
in eigen land over een vergunning beschikken, worden nu ook toegelaten om in Marokko te 
werken. Daarnaast zijn belemmeringen weggehaald die het buitenlandse 
bedrijven onmogelijk maakten te investeren in de Marokkaanse zorg. 

Ondanks de strenge maatregelen, waaronder het gebruik van vaccinatiepassen, en de relatief 
hoge vaccinatiegraad telde Marokko vandaag een nieuw recordaantal van 7336 
coronabesmettingen. Vorige maand beliep het dagelijkse aantal slechts een paar honderd 
infecties. De piek wordt in februari verwacht. 
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Marokko kent met 83 procent volledig gevaccineerde volwassenen Afrika's meest ingeënte 
bevolking. 19 procent heeft ook een boosterprik gehad. ’Het ligt niet voor de hand dat we weer 
een volledige lockdown afkondigen’, zegt Ait Taleb. ‘Maar of we restricties verder aanscherpen, 
hangt af van hoe de pandemie zich ontwikkelt.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Vanaf vandaag worden gesprekken bij de Twijfel Telefoon ook in 
het Turks  gevoerd 

Vanaf vandaag kunnen gesprekken bij de Twijfel Telefoon ook in het Turks worden 
gevoerd. Elke woensdagochtend beantwoorden studenten geneeskunde vragen over de 
coronavaccinaties in die taal. Bron: AD, 12 januari 2022.  

Nog vaker een mondkapje op: ‘Ik zie het vooral als geldklopperij’ 

De dreigende uitbreiding van de mondkapjesplicht leidt op straat vooral tot verzuchting, blijkt 
in de Goese binnenstad. ‘Volgens mij weten ze het zelf ook niet meer.’ 

Jan Veerman heeft ’s middags een afspraak in het ziekenhuis. Daarom heeft hij ’s ochtends 
in allerijl geprobeerd nog medische mondkapjes te regelen. ‘Maar nu is alles in één keer 
uitverkocht. Ik heb ook even zitten googelen, maar er is een hoop zwendel op internet, met 
rommel die niet gecertificeerd is. De goede mondkapjes zijn ook op internet uitverkocht. Dus 
nu ga ik toch maar met een reguliere naar het ziekenhuis.’ 

Als het aan het OMT ligt, wordt het medische mondmasker op alle drukke plekken verplicht. 
Niet alleen binnen, maar bijvoorbeeld ook in winkelstraten. Veerman zucht diep. ‘Het is ook 
zo plotseling. Dat verwart de mensen. Lange tijd werd gezegd dat mondkapjes onzin waren. 
Later moest het ineens wel en nu krijgen we dit. Dit is zo’n hapsnapbeleid. Dan kan ik wel 
begrijpen dat mensen zeggen: bekijk het maar met je handel.’ 

Toch gaat hij er zelf wel in mee. ‘Ik volg de richtlijnen maar op. Zeker nu met die hele 
omikrontoestand. Dat schijnt gigantisch te worden, dus moet je nog veel voorzichtiger zijn. 
Ook voor de deskundigen is dit allemaal nieuw. Je hebt altijd mensen die obstinaat zijn, maar 
men doet dit toch niet om ons te pesten? En bovendien, we wonen in Zeeland. Wat heb je nou 
te klagen? Als je driehoog-achter in Rotterdam op een flatje zit, met kinderen die niet naar 
school kunnen, dán heb je wat te klagen. Maar hier toch niet?’ 

Net als Veerman loopt Floortje Leeuwestein in de Ganzepoortstraat in Goes. Ze komt net uit 
een winkel en heeft haar mondkapje nog op. ‘Ik was vergeten hem af te zetten. Dat is 
gewenning’, zegt ze. ‘Ik ben echt van de wegwerpmondkapjes. Ik denk dat ik wel twee keer per 
dag een nieuwe pak. Dat is wel zo fris. Het moet gewoon schoon zijn.’  

Als medische maskers de norm wordt, dan legt ze zich daarbij neer. ‘Ik ga netjes mee in de 
regels. Wat voor mondkapje ik draag, maakt mij ook echt niet uit. Ik kan niet goed bepalen 
wat verstandig is, dus luister ik maar naar de mensen van wie ik hoop dat ze er wél verstand 
van hebben.’ 

Ton de Witte verlaat net de Kruidvat-vestiging in de winkelstraat. Hij heeft vandaag al diverse 
Zeeuwse filialen van de keten bezocht. ‘Naast mijn reguliere baan controleer ik als zzp’er voor 
Apple of de iTunes-kaarten wel op de juiste plekken hangen.’ De mondmaskers zijn er het 
gesprek van de dag, merkt hij. ‘Veel klanten vragen om medische mondkapjes.’ Op de meeste 
plaatsen zijn ze al niet meer verkrijgbaar. 

Zelf draagt hij nog een stoffen mondkapje van zijn werkgever. De Witte verbaast zich over het 
steeds veranderende beleid. ‘Ik zie het vooral als geldklopperij. En wat gaan we nu met al die 
huidige mondkapjes doen? Er is ook zo gigantisch veel onduidelijkheid over het hele medische 
aspect. De een zegt dat het wel werkt en de ander zegt van niet. Je weet het op den duur niet 
meer. En volgens mij weten ze het zelf ook niet meer.’ 

Voor de foto wil Annie van der Sluiszen best even een mondkapje op. Maar ze is niet van plan 
om er daadwerkelijk een te dragen als het verplicht wordt. ‘Allerlei studies wijzen uit dat een 
mondkapje helemaal niet helpt tegen de verspreiding. Dus waarom zou ik in de frisse 
buitenlucht met een kapje op gaan lopen? Ik ben altijd een beetje dwars iemand geweest. Ik 
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volg mijn intuïtie en geloof pas iets als ik er bewijs van heb. Wat mensen ook vergeten: met 
een mondkapje adem je continu je eigen kooldioxide in. Dat is ook niet goed. Bovendien wordt 
je weerstand minder.’ 

Van der Sluiszen hekelt het ‘enorm falende beleid’. ‘Het wordt tijd dat het leven weer normaal 
gaat draaien en dat het hele coronagebeuren wordt beschouwd als een griep die elk jaar 
terugkomt.’ De stress en problemen die alle beperkingen opleveren, zijn volgens haar erger 
dan de pandemie zelf: jongeren die geen kant op kunnen, ondernemers in nood, toenemende 
spanning en onverdraagzaamheid. ‘Als moeder maak ik me enorm zorgen over de toekomst 
van mijn kinderen. Waar gaat dit naartoe? Gelukkig ben ik positief ingesteld. Ik brand elke 
dag een kaars als teken van hoop dat het goed komt, dat er weer licht aan het einde van deze 
tunnel is.’ 

Het advies om op meer plaatsen een mondneuskapje te dragen is verstandig, vindt 
immunoloog Ger Rijkers. Maar onderscheid maken tussen verschillende soort medische 
maskers heeft weinig zin. In de dagelijkse praktijk zijn de verschillen te verwaarlozen. 

Rijkers, verbonden aan het TweeStedenziekenhuis in Tilburg en University College Roosevelt 
in Middelburg, begrijpt dat het OMT met een aangescherpt advies komt nu de omikronvariant 
zich snel verspreidt. Zelfs voor buiten, in drukke winkelstraten of drukke perrons. Maar 
Rijkers vindt dat als je een advies geeft, je ervoor moet zorgen dat het wordt nageleefd. ‘Anders 
is het een loos advies.’ Maak duidelijk waar het moet en waar niet, is zijn boodschap. 

En welk masker dan? ‘De stoffen zijn zeker af te raden’, zegt Rijkers. Maar om nu de gangbare 
blauwe wegwerpmaskers van type 1 naar de prullenbak te verwijzen en alleen type 2 te 
gebruiken is in zijn ogen niet nodig. Daarvoor zijn de verschillen te klein. ‘Het zorgt alleen 
maar voor veel onrust.’ 

De maskers zijn ‘voor eenmalig gebruik’. Het is natuurlijk niet verstandig weken te wachten 
tot je blauwe maskertje groen begint uit te slaan, maar om na elk bezoek aan de supermarkt 
het masker weg te gooien is niet nodig. 

Veel belangrijker is goed gebruik van het kapje. ‘Het is een mond-neus-masker. Met de nadruk 
op neus. In het Engels noemen het een facemask, een gezichtsmasker. Je ademt door je neus. 
Een masker dragen zonder je neus te bedekken heeft geen zin.’ Bron: PZC, 12 januari 2022. 

Ierland denkt vanaf volgende maand coronamaatregelen te gaan 
versoepelen  

De Ierse minister voor Communicatie, Eamon Ryan, denkt dat zijn land vanaf volgende 
maand kan beginnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Voorwaarde is wel dat 
het aantal ic-opnames stabiel blijft. Ierland heeft het op één na hoogste aantal coronagevallen 
binnen Europa, maar daarnaast ook de hoogste vaccinatiegraad wat de boosters betreft. 

De boosters houden het aantal coronapatiënten op de ic's laag en ver beneden de niveaus van 
eerdere infectiegolven. De afgelopen dagen belandden er dagelijks iets minder mensen in een 
ziekenhuisbed. ‘Ik ben er heel zeker van dat we begin februari de restricties kunnen 
versoepelen’, zegt Ryan. ‘De wetenschap zegt dat het een korte besmettingsgolf zal zijn en als 
de ziekenhuiscijfers laag blijven kunnen we starten.’ 

Met de Omikron-variant in opmars sloot de Ierse regering begin december nachtclubs en 
verlaagde het maximale aantal bezoekers van binnenevenementen. Ook moesten restaurants 
en bars om acht uur 's avonds de deuren sluiten. Vicepremier Leo Varadkar zei gisteren dat 
de maatregelen waarschijnlijk gefaseerd zullen worden afgebouwd. Eerder deden de Ieren dat 
in stappen van twee tot drie weken. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Nederland is opgeklommen naar de tiende plaats in de Europese 
ranglijst van boostercampagnes 

Nederland is opgeklommen naar de tiende plaats in de Europese ranglijst van 
boostercampagnes. Bijna 47 procent van alle volwassenen in ons land heeft een 
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'oppepprik' ontvangen. Op de ranglijst van eind vorige week stonden we twaalfde en een week 
geleden was Nederland nog zeventiende. 

IJsland voert de ranglijst, met bijna 70 procent geboosterde volwassenen, nog steeds 
aan. Daarna volgen Malta (64,4 procent), Denemarken (63,4 procent), Ierland (62,2), België 
(57), Oostenrijk (55,9), Frankrijk (54,3), Duitsland (51,5) en Luxemburg (47,1). Nederland 
passeerde de afgelopen dagen Cyprus en Griekenland. 

Helemaal onderaan staan Roemenië (8 procent) en Bulgarije (7 procent). Een paar weken 
geleden stond Nederland ook op dat niveau. In Nederland hebben vorige week 1,86 miljoen 
mensen een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Nog nooit zijn er in een week tijd zo 
veel mensen ingeënt. 

In alle provincies kunnen mensen nu of binnenkort zonder afspraak terecht voor een 
boosterprik. In Amsterdam kunnen alleen zestigplussers zonder afspraak terecht in de XXL-
priklocatie in de RAI.  

In totaal staan er voor deze week ruim 950.000 boosterprikken gepland. Dat aantal zal nog 
oplopen. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maken dagelijks nog 
tienduizenden mensen nieuwe afspraken voor een boosterprik. Wel is de piek voorbij, aldus 
de organisatie. Vorige week zijn in totaal 1,86 miljoen boosterprikken gezet. Bron: AD, 12 
januari 2022. 

Het Saoedische ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 5362 
nieuwe coronabesmettingen 

Het Saoedische ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 5362 nieuwe infecties met het 
coronavirus. Het hoogste aantal ooit in het land dat zo'n 35 miljoen inwoners telt. Sinds 
de opkomst van de omikronvariant nemen de besmettingen hand over hand toe. De vorige 
infectiepiek werd in juni vorig jaar bereikt, toen er 4919 mensen positief testten. Sinds de 
jaarwisseling is het dragen van mondkapjes op publieke plaatsen verplicht in Saoedi-Arabië. 
Ook andere golfstaten, zoals Koeweit en Qatar, noteren sinds het begin van deze maand hoge 
coronacijfers. Bron: AD, 12 januari 2022. 

De Canadese provincie Québec werkt momenteel aan een plan waarbij 
niet-gevaccineerde inwoners een boete moeten betalen 

De Canadese provincie Québec werkt momenteel aan een plan waarbij niet-gevaccineerde 
inwoners 'een boete' moeten betalen. ‘Volwassenen die de komende tijd de eerste dosis van 
een vaccin weigeren, moeten een nieuwe zogenoemde gezondheidsbijdrage betalen’, kondigt 
de regionale regering aan. 

Het gaat om personen die om niet-medische redenen weigeren. Hoe hoog de boete zal zijn, is 
nog niet duidelijk. Regiopremier Francois Legault zegt dat het om een 'aanzienlijk bedrag' zal 
gaan. Legault verdedigt het plan, door te stellen dat ongevaccineerden een 'financiële last' zijn 
voor alle inwoners. 

‘Zij mogen de 90 procent gevaccineerden niet schaden’, zegt de premier. Hij benadrukt dat de 
ongevaccineerden de ziekenhuizen 'verstoppen'. Uit cijfers blijkt dat 12,8 procent van de 
inwoners van Québec niet gevaccineerd is. Bijna de helft van de patiënten op intensive care 
heeft zich niet laten inenten met een coronavaccin. 

Premier Legault noemt dat een 'schokkende situatie'. In Canada, dat al relatief streng is wat 
betreft de coronabeperkingen, wordt de oostelijke provincie Québec met haar meer dan acht 
miljoen inwoners als bijzonder strikt beschouwd. Zo is er nog steeds een avondklok vanaf 22 
uur. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Thailand wil buitenlandse vakantiegangers laten meebetalen aan  herstel 
van toeristische sector 

Thailand wil buitenlandse vakantiegangers laten meebetalen aan het herstel van 
de toeristische sector in het land, nadat de reisbranche wereldwijd een flink klap heeft 
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gekregen van de virusuitbraak. De regering in Bangkok heeft een plan gepresenteerd om elke 
toerist 300 baht, omgerekend 7,91 euro, te laten betalen. 

Volgens een woordvoerder van de regering zal de bijdrage helpen bij de financiering van lokale 
toeristische attracties, vergelijkbaar met de toeristenbelasting in veel andere landen. Ook is 
het geld deels bedoeld voor een soort verzekeringsprogramma voor vakantiegangers, voor als 
mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomen. 

De maatregel moet al in april ingaan. De heffing zal dan worden toegevoegd aan de prijzen 
van vliegtickets. Er moet nog worden bepaald hoe mensen die over land Thailand 
binnenkomen, moeten betalen. De Thaise regering verwacht dit jaar ongeveer 5 miljoen 
buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten. Bron: AD, 12 
januari 2022. 

De Japanse steden Tokio en Osaka stellen vandaag een forse 
toename aan corona-infecties vast 

De Japanse steden Tokio en Osaka stellen vandaag een forse toename aan corona-infecties 
vast. Het gaat om de hoogste dagcijfers sinds begin september. Tokio meldt 2198 nieuwe 
besmettingen en Osaka 1711, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de aantallen van 
gisteren. 

Het totale aantal nieuwe coronagevallen in Japan, deels te wijten aan de Omikron-variant, 
komt vandaag naar schatting boven de 10.000 uit. ‘We moeten ons schrap zetten voor een 
verdere verspreiding’, zegt kabinetsminister Hirokazu Matsuno. Volgens hem is de 
omikronvariant nu in de meeste Japanse regio's aangetroffen. Bron: AD, 12 januari 2022.  

Het aantal coronabesmettingen in België stijgt pijlsnel 

Het aantal coronabesmettingen in België stijgt pijlsnel, meldt Het Laatste Nieuws. Gemiddeld 
zijn er ruim 22.000 nieuwe coronagevallen per dag. Maar viroloog Marc Van Ranst - die 
Vlaamse overheid adviseert - ziet het niet somber in. Integendeel. 

Tegen de krant zegt hij dat de epidemie in de richting gaat van iets dat 'in de buurt komt van 
griep'. ‘Het is een situatie die we kennen’, zegt Van Ranst. De omikrongolf heeft zijn piek nog 
niet bereikt, maar de viroloog verwacht niet dat dat moment heel ver is. 

‘De ziekte blijkt minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen 
instellen’, zegt jij. Hij benadrukt ook dat griep nog altijd 'ernstig genoeg' is. ‘Pas op hé, 
virologen schrijven Griep met een hoofdletter.’  

‘Mensen belanden daardoor in het ziekenhuis en er sterven ook mensen door. Griep is zeker 
niet iets wat we mogen onderschatten, maar het is iets wat we kennen. Dan moeten we er als 
maatschappij ook mee om kunnen.’ 

‘De komende jaren zul je griep én Covid tegelijk hebben. Daar moeten we de zorg klaar voor 
maken. We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden kunnen hebben, 
maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten.’ Bron: AD, 12 januari 
2022. 

Van Ranst hoopvol over Omikrongolf: ‘Dit komt meer in de buurt van 
griep. We moeten ons daar mentaal op instellen’ 

Het aantal coronabesmettingen stijgt iedere dag pijlsnel: gemiddeld zijn er ruim 22.000 
nieuwe coronagevallen per dag, een verdubbeling op weekbasis. Maar viroloog Marc Van Ranst 
(KU Leuven) ziet het niet somber in, integendeel. Bij HLN LIVE zei hij vanmorgen dat deze 
epidemie de richting uitgaat van iets ‘wat in de buurt komt van griep’. ‘Het is een situatie die 
we kennen.’ De omikrongolf heeft zijn piek nog niet bereikt, maar Van Ranst verwacht niet 
dat die piek nog heel veraf is. ‘De ziekte blijkt minder ernstig te zijn en dus moeten we ons 
daar mentaal op beginnen instellen. 

Eerder voorspelde viroloog Steven Van Gucht nog dat we tegen halverwege januari 125.000 
coronabesmettingen per dag zouden kunnen tellen. Viroloog Marc Van Ranst denkt niet dat 
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het zo’n vaart zal lopen. ’Die 125.000 besmettingen per dag lijkt me een heel hoog getal. Ook 
andere landen, die meer inwoners hebben, raken daar niet aan, dus het zou me verwonderen 
mocht dat bij ons wel zo zijn. Dat de cijfers nog omhoog zullen gaan, is wel zeker. Hoewel onze 
topdag met 28.000 besmettingen toch ook al een week geleden is. We zullen zien of we die 
cijfers deze week ook halen. We testen natuurlijk op een andere manier, dus dat geeft een 
ander beeld.’  

De piek is in elk geval niet meer heel veraf, volgens Van Ranst. ‘In andere landen zien we ook 
een stabilisering. De curve gaat nu impressionant steil omhoog, maar ik verwacht niet dat dit 
nog heel lang gaat duren’, zegt hij. 

Sowieso moeten we ons niet blindstaren op het aantal besmettingen, klinkt het. ‘We moeten 
meer kijken naar wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Daar zien we dat het aantal nieuwe 
opnames heel duidelijk oploopt, maar dat er ook veel patiënten zijn die mét Covid-19 en niet 
dóór Covid-19 opgenomen worden. Op intensieve zorg liggen nog patiënten met de 
deltavariant, maar nieuwe opnames zijn er relatief weinig.’ 

Er liggen nu nog 450 mensen, vorige week waren dat er nog 500 en dat aantal blijft dalen. ‘De 
sterfte daalt ook: nu overlijden achttien mensen per dag, een paar weken geleden was dat nog 
veertig per dag’, aldus Van Ranst. ‘De ziekte blijkt dus minder ernstig te zijn en dus moeten 
we ons daar mentaal op beginnen in te stellen. Dit is iets wat we kennen. Dit komt meer in de 
buurt van wat een griep kan geven en wat we ieder jaar zullen zien. Hét probleem is het aantal 
besmettingen dat leidt tot absenteïsme op het werk. Dat is een groter probleem in heel wat 
sectoren, dan het mogelijke probleem op intensieve zorg.’ 

Volgens Van Ranst kan het virus onze maatschappij nog altijd ontwrichten door mensen die 
niet kunnen gaan werken op kritieke plaatsen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. ‘Dan moet je 
bedden sluiten en dat kan gevaarlijk zijn. Daar zie ik het grote probleem. Je moet dus nog 
altijd proberen zo veel mogelijk gevallen te vermijden en te spreiden in de tijd.’ 

Hij benadrukt ook dat griep nog altijd ‘ernstig genoeg’ is. ‘Mensen belanden daardoor in het 
ziekenhuis en er sterven ook mensen door. Griep is zeker niet iets wat we mogen 
onderschatten, maar het is iets wat we kennen. Dan moeten we er als maatschappij ook mee 
om kunnen. Het zal leiden tot meer doden dan we gewoon zijn. Want in de jaren die we nu 
tegemoet gaan, zal je griep én Covid tegelijk hebben. Dus we moeten onze gezondheidszorg 
daar klaar voor maken. We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden 
kunnen hebben, maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten.’ 

 

 

© Geert De Rycke 



239 
 

Het ontsmetten van winkelkarretjes moeten we met het stijgende aantal coronagevallen in elk 
geval niet hernemen. ‘We weten nu dat besmetting via oppervlakten minder vaak voorkomt 
dan besmetting via de lucht. Een goede luchthygiëne is belangrijker in de supermarkt. Een 
goede handhygiëne blijft ook wel belangrijk, maar niet meer maniakaal - honderd keer per 
dag - zoals in het begin van de pandemie. Goede handhygiëne kan wel nog altijd wat 
gezondheidswinst opleveren.’ Bron: HLN, 12 januari 2022. 

Componenten in cannabis kunnen voorkomen dat het 
coronavirus gezonde cellen binnendringt 

Componenten in cannabis kunnen voorkomen dat het coronavirus gezonde cellen 
binnendringt, blijkt uit een laboratoriumstudie die is gepubliceerd in het Journal of Nature 
Products. Twee stoffen in hennep, CBGA en CBDA, kunnen het virus volgens onderzoekers 
van de Universiteit van Oregon tegengaan. 

De betreffende stoffen bonden zich aan uitsteeksel van eiwitdelen op het virus en blokkeerden 
een stof die de ziekteverwekker gebruikt om mensen te infecteren. De wetenschappers deden 
laboratoriumtesten met de alfa- en bètavariant van het virus, maar hebben geen onderzoek 
gedaan bij mensen. 

‘Deze componenten, die oraal kunnen worden ingenomen, hebben een lange geschiedenis 
van veilig gebruik bij mensen’, aldus onderzoeker Richard van Breemen van het Hennep 
Innovatie Centrum van de universiteit. ‘Zij hebben het potentieel een infectie door 
het coronavirus te voorkomen en behandelen.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Ook Oostenrijk heeft het afgelopen etmaal recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

Ook Oostenrijk heeft het afgelopen etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld, schrijft de krant Kronen Zeitung. In totaal 18.427 werden positief getest op het 
virus. De snelle toename wordt toegeschreven aan de omikronvariant die zich verspreidt in 
het land. Bron: AD, 12 januari 2022. 

7883 nieuwe coronabesmettingen in Hongarije  

Het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen in Hongarije is vandaag opgelopen tot 
7883. Een toename van zo'n 49 procent ten opzichte van vorige week woensdag, toen er 5270 
nieuwe gevallen werden gemeld. 29 procent van de nieuwe infecties wordt, volgens de 
Hongaarse overheid, door de Omikron-variant veroorzaakt. 

Privélaboratoria rapporteren echter aanzienlijk hogere Omikroncijfers. Op dit moment liggen 
er 2759 personen met coronaklachten in een ziekenhuis. 257 van hen worden beademd. Het 
aantal opnames zou echter afnemen. Hongarije, dat zo'n tien miljoen inwoners telt, heeft tot 
nu toe 40.083 overlijdens ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Rusland heeft in de afgelopen 24 uur 17.946 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

Rusland heeft in de afgelopen 24 uur 17.946 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Opnieuw iets 
meer dan een dag eerder. Gisteren werden 17.525 infecties gemeld. Wel werden er minder 
sterfgevallen geregistreerd dan gisteren. 745 tegenover 783. Er zijn in Rusland tot nu toe 698 
omikronbesmettingen, aldus vicepremier Tatiana Golikova. Moskou maakt zich op om eind 
deze week nieuwe coronamaatregelen in te stellen. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Franse gezondheidsminister zegt dat het nog te vroeg is om zeggen dat 
huidige besmettingsgolf over zijn piek heen is 

De Franse gezondheidsminister Olivier Veran zegt dat het nog te vroeg is om zeggen dat 
huidige besmettingsgolf over zijn piek heen is. Omikron zorgt in Frankrijk dagelijks voor 
recordaantallen nieuwe gevallen. ‘We hebben nog wat tijd nodig om te bepalen of we de piek 
naderen’, zegt Veran op de radio. 
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Wel laat de minister weten dat de gevaarlijkere deltavariant op zijn retour is in Frankrijk. De 
Franse gezondheidsdiensten melden gisteren 368.149 nieuwe coronagevallen. Het hoogste 
aantal sinds de aanvang van de pandemie. Het zevendaags gemiddelde staat nu op 283.394 
infecties per dag. 

Het aantal coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen is flink toegenomen. Er zijn momenteel 
bijna 23.400 mensen met coronaklachten opgenomen. Bijna 4000 meer dan vorige 
week. Omikron is milder dan delta en andere coronavarianten, maar sluit ernstige ziekte niet 
uit en kan dus alsnog leiden tot een ziekenhuisopname. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Kirgizië heeft de eerste besmettingen met Omikron-variant vastgesteld 

Kirgizië heeft de eerste besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld, meldt het 
ministerie van Volksgezondheid van het land. Kirgizië telt zo'n 6,5 miljoen inwoners en ligt 
ingesloten tussen China en Kazachstan. Het land telde volgens het ministerie de afgelopen 24 
uur 465 coronabesmettingen.  

Buurland Kazachstan stelde vorige week de eerste Omikron-besmetting vast. De laatste zeven 
dagen werden daar ruim 8000 besmettingsgevallen gemeld. Drie keer zoveel als in dezelfde 
periode een week eerder. Bron: AD, 12 januari 2022. 

70 Zuid-Koreaanse bezoekers van de technologiebeurs in Las Vegas, zijn 
positief getest  

Zo'n 70 Zuid-Koreaanse bezoekers van de reusachtige technologiebeurs CES, die deze week 
gehouden werd in de Amerikaanse gokstad Las Vegas, zijn positief getest op het coronavirus. 
Onder hen een groot aantal directeuren en medewerkers van grote Zuid-Koreaanse bedrijven, 
zoals Samsung en Hyundai. 

‘Veel Koreaanse zakenlieden die de CES-beurs hebben bezocht, blijken nu besmet te zijn’, 
meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid. Sommigen van de beursbezoekers 
testten positief in de Verenigde Staten en zijn daar in isolatie gegaan. Anderen bleken pas 
besmet bij terugkomst in hun eigen land. 

De besmettingen betekenen een klap voor de Zuid-Koreaanse inspanningen om 
het coronavirus buiten te houden. Na torenhoge besmettingscijfers in december heeft het land 
juist strengere maatregelen ingesteld om de verspreiding ervan te voorkomen. In totaal 340 
bedrijven uit het Aziatische land waren vertegenwoordigd in Las Vegas. Bron: AD, 12 januari 
2022. 

Winkels kunnen veilig open volgens de winkelbranche 

De winkelbranche geeft middels een landelijke campagne het nieuwe kabinet een duidelijke 
boodschap: Winkels kunnen veilig open. Brancheorganisaties als INretail, Vakcentrum en de 
Raad Nederlandse Detailhandel willen het kabinet, voor de persconferentie van vrijdag, 
overtuigen de winkels van het slot te halen. 

De huidige sluiting van niet-essentiële winkels - zo'n 56.000 - is volgens de 
organisaties onnodig. Winkelen kan volgens hen, met inachtneming van maatregelen als het 
dragen van mondkapjes en het houden van afstand, veilig gebeuren. Indien nodig kan ook het 
aantal bezoekers per winkel worden gemaximeerd. 

Met posters op winkelruiten en onder meer berichten op sociale media laten de ondernemers 
dit aan Nederland weten. ‘Iedereen wil weer terug naar het normale leven. Consumenten 
willen zelf weer de regie hebben over waar en wanneer ze de aankopen doen in Nederland’, 
aldus de winkelbranche. Bron: AD, 12 januari 2022.  
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OMT-lid en kinderarts Illy: ‘Met vaccineren kinderen maak je kans op 
schoolsluiting zo klein mogelijk’ 

Lid van het Outbreak Management Team Károly Illy, die ook voorzitter is Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), verklaart dat ouders die ‘de kans op schoolsluiting 
zo klein mogelijk willen maken, hun kinderen het beste kunnen laten vaccineren’. 

Vanaf volgende week dinsdag ploffen er 1,3 miljoen brieven door de bus bij de ouders van 5 
tot en met 11 jaar.  Daarin staat dat zij telefonisch een afspraak kunnen maken bij de GGD 
voor het laten vaccineren van de kinderen. De week erop worden dan de eerste prikken gezet. 
Kinderarts en OMT-lid Károly Illy adviseert ouders die ‘de kans op schoolsluiting zo klein 
mogelijk willen maken hun kinderen te laten vaccineren.’ 

Het coronavaccin is het effectiefste middel ter voorkoming van ernstige ziekte bij corona. Bij 
kinderen is de kans heel klein dat die ernstig ziek worden. Inenten helpt ook tegen overdracht 
van corona. De kans dat klasgenoten of de juf of meester ziek worden is dan kleiner. 

Ouders met kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen zelf bepalen of zij hun kroost laten 
vaccineren. Bij 12 tot en met 17-jarigen adviseren zowel de Gezondheidsraad als de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wél nadrukkelijk om de prik te nemen. 
‘Dit is een klein nuanceverschil’, benadrukt Illy. ‘We doen dit omdat het bij de tieners de 
voordelen van het vaccineren duidelijk groter zijn dan de nadelen die een vaccinatie mogelijk 
met zich meebrengt. Bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar is dat niet zo duidelijk.’ 

Of Károly Illy - die zelf kinderen heeft van 22, 24 en 26 die alle drie gevaccineerd zijn - een 
advies heeft aan ouders van 5- tot 12-jarigen? ‘Beste ouders, informeer je goed. U heeft echt 
keuzevrijheid. Bij jonge kinderen is de kans op heel erg ziek worden door corona ook heel erg 
klein en heel erg zeldzaam, maar de kans op een ernstige bijwerking is nóg kleiner en nóg 
zeldzamer.’ 

Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad positief over het laten vaccineren van kinderen van 
5 tot 12 jaar. In 2021 belandden in Nederland 130 kinderen uit die leeftijdsgroep met corona 
in het ziekenhuis. Daarnaast schat de raad in dat bij zo'n 150 kinderen van 0 tot 19 jaar, 
enkele weken ná Covid-19, een ernstige ontstekingsziekte ontstaat genaamd: MIS-C. Dat staat 
voor Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Deze kinderen krijgen weken na hun 
coronabesmetting vaak ineens hoge koorts en ongeveer 90 procent heeft ook last van 
buikklachten, zoals braken en diarree. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat zij op 
de intensive care worden opgenomen. ‘Gelukkig heeft dit niet geleid tot kinderen die zijn 
overleden,’ aldus Illy. 

 
Om kinderen gerust te stellen tijdens vaccinaties, worden ze op sommige plekken in België 
extra in de watten gelegd met bijvoorbeeld bijzondere kostuums of speciale stoelen. © Belga 
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Navraag bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) leert dat ouders die hun kunnen 
willen laten vaccineren ‘echt alleen kunnen bellen voor een afspraak’, aldus woordvoerder 
Ernst Moeksis. ‘Niet alle ouders hebben een DigiD voor hun kinderen, maar ook ouders die 
wél een DigiD hebben, kunnen dat niet online doen.’ Dit komt doordat het systeem momenteel 
zo is ingericht dat er alleen afspraken gemaakt kunnen worden voor een boosterprik. De GGD-
woordvoerder: ‘We verwachten géén problemen door mogelijke overbelasting van het callcenter 
en verwachten goed bereikbaar te zijn tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds.’ 
Bron: AD, 12 januari 2022. 

Studentenbonden en onderwijsinstellingen pleiten voor snelle opening 
hoger en middelbaar onderwijs 

Studentenbonden en onderwijsinstellingen pleiten in een brief aan het OMT om het hoger 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs weer zo snel mogelijk fysiek te laten 
plaatsvinden. Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 
maanden een groot deel van de lessen via hun beeldscherm. 

Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van 
kennis, klinkt het. ‘Dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot 
belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.’ Juist 
jongvolwassenen gaan achteruit in hun mentale gezondheid. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Duitsland maakt melding van hoogste aantal nieuwe 
coronabesmettingen sinds begin van pandemie 

Duitsland maakt vandaag melding van het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 
het begin van de pandemie. De afgelopen 24 uur werden er bij onze oosterburen 80.430 
positieve testen afgenomen, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-instituut. Het vorige 
dagrecord dateert van 26 november. 

Toen werden er ruim 76.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totale aantal infecties met 
het virus staat nu op 7.661.811. Het laatste etmaal werden er 384 sterfgevallen door toedoen 
van Covid-19 geregistreerd, waarmee het officiële sterftecijfer op 114.735 komt. 

Op dit moment houdt de omikronvariant flink huis in Duitsland. Het zevendaags gemiddelde 
staat momenteel op 407,5 coronagevallen per 100.000 inwoners. Het land kent een lagere 
vaccinatiegraad dan veel andere Europese landen. Van de ruim 83 miljoen Duitse inwoners 
is 72 procent volledig ingeënt. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Achterhoekse burgemeesters grijpen niet in als winkeliers hun zaak 
openen: ‘Kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan’ 

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca in Montferland en Oude IJsselstreek die zaterdag 
uit protest open gaan, krijgen geen handhavers op hun dak. De burgemeesters Otwin van Dijk 
en Harry de Vries hebben besloten niet in te grijpen bij winkels die open zijn. 

‘Ondernemers zitten in een ingewikkelde situatie. Daar heb ik begrip voor. We zullen daarom 
niet optreden als winkels een statement willen maken door open te gaan’, zegt burgemeester 
Otwin van Dijk (Oude IJsselsstreek). ‘We kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven 
gaan. Dat betekent dat er plannen door en met de sectoren gemaakt moeten worden hoe 
winkeliers gecontroleerd open kunnen gaan.’ 

Een woordvoerster van Montferland zegt dat een dringend verzoek is gedaan aan het kabinet 
om zaterdag niet te hoeven handhaven bij niet-essentiële winkels die open zijn. ‘We krijgen 
verschillende signalen dat dat gaat gebeuren zaterdag’, vertelt de woordvoerster. ‘Het college 
van Montferland heeft besloten niet te handhaven, mits er voldaan wordt aan de 
veiligheidsvoorschriften in de winkels. Dat is essentieel.’ 

Of in meer gemeenten in de Achterhoek geopende winkels gedoogd worden, is nog onduidelijk. 
Doesburg laat weten dat er vrijdag een regionaal burgemeestersoverleg is, waarin hierover 
wordt besloten. 
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Ondertussen is er vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waaronder 
de acht Achterhoekse gemeenten vallen, een brief gestuurd aan onder meer voorzitter Hubert 
Bruls van het Veiligheidsberaad. Bruls, ook burgemeester van Nijmegen, liet dinsdag al weten 
‘gewoon’ in te grijpen. ‘Hoe vervelend de situatie voor ondernemers ook is: zolang winkels niet 
open mogen, kan dat dus ook gewoon niet.’ 

De 22 VNOG-burgemeesters willen soepeler zijn en constateren dat ondernemers het al twee 
jaar ontzettend zwaar hebben. Daarbij wordt ook gerefereerd aan de ligging vlakbij de grens 
met Duitsland. ‘Dat betekent letterlijk dat soms een kilometer verderop veel meer mag en kan. 
Dat is nauwelijks nog uit te leggen aan inwoners en ondernemers’, schrijft VNOG-voorzitter 
Ton Heerts. 

Namens de burgemeesters in de VNOG vraagt hij ondernemers meer ruimte te geven om open 
te gaan, omdat zij al hebben bewezen dat dit kan op een ‘verantwoorde en veilige manier’. Als 
openen niet kan, willen de burgemeesters dat ondernemers ‘beter dan nu’ gecompenseerd 
worden voor hun verliezen.  

Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem liet dinsdag al weten begrip te 
hebben voor de frustraties van de winkeliers en horecabazen en deed een oproep aan de 
regering voor betere regelingen voor de winkeliers. Ook de VVD-fractie in Doesburg roerde 
zich en vroeg premier Mark Rutte om de strenge coronamaatregelen voor de middenstand te 
schrappen. Bron: DG, 12 januari 2022. 

Effectiviteit van boostervaccin is de meest genoemde reden waarom 
gevaccineerde mensen twijfelen over de extra vaccinatie 

De effectiviteit van het boostervaccin is de meest genoemde reden waarom gevaccineerde 
mensen twijfelen over de extra prik. Dat komt naar voren uit een peiling van 
onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. 

Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 1718 mensen, die al ten 
minste één coronavaccinatie hebben gehad. Van alle ondervraagden geeft twintig procent aan 
te twijfelen. Daarnaast wil tien procent geen booster. 

Een kwart van de twijfelaars zegt zich gedwongen te voelen een booster te nemen, dat is de op 
één na vaakst genoemde reden. Andere vaak genoemde zorgen zijn de veiligheid van de booster 
(25 procent) en mogelijke bijwerkingen (20 procent). Bron: AD, 12 januari 2022. 

Geen handhavers voor winkeliers die uit protest opengaan 

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca uit de gemeenten Montferland en Oude 
IJsselstreek die komende zaterdag uit protest opengaan van 10 tot 17 uur, krijgen geen 
handhavers op hun dak. De burgemeesters Harry de Vries en Otwin van Dijk hebben besloten 
niet te handhaven.  

‘Ondernemers zitten in een ingewikkelde situatie. Daar heb ik begrip voor. We zullen daarom 
niet handhavend optreden als winkels een statement willen maken door open te gaan’, laat 
Van Dijk desgevraagd weten. ‘We kunnen niet van lockdown naar lockdown gaan. Dat 
betekent dat er plannen door en met de sectoren gemaakt moeten worden hoe winkeliers 
gecontroleerd open kunnen gaan.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Bulgarije meldt de afgelopen 24 uur 7062 coronabesmettingen 

In Bulgarije zijn de afgelopen 24 uur 7062 positieve coronatesten afgenomen, meldt de 
gezondheidsdienst in het land. Een recordaantal, dat vooral wordt veroorzaakt door de 
omikronvariant. Het aantal dagelijkse besmettingen zit in de lift sinds de jaarwisseling en 
overstijgt de piek van eind oktober, toen de deltavariant dominant was. Bulgarije kent 
de laagste vaccinatiegraad van Europa. Het afgelopen etmaal overleden 89 Bulgaren aan de 
gevolgen van Covid-19, waarmee het dodental op 31.761 uitkomt. Bron: AD, 12 januari 2022. 
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Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra twittert dan een van 
zijn kinderen positief is getest 

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra twittert dat een van zijn 
kinderen een positieve zelftest heeft gedaan. Hoewel de rest van het gezin negatief blijkt, gaat 
de minister in afwachting van zijn PCR-test in thuisisolatie. Hoekstra was gisteren nog in 
Brussel en sprak daar, voor het eerst in zijn nieuwe functie, met EU-buitenlandchef Josep 
Borrell en met zijn Belgische ambtsgenoot  Sophie Wilmès. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Bruls snapt zorgen winkeliers, maar treedt wèl op als zaken stiekem 
opengaan: ‘Zolang het niet mag, mag het niet’ 

De lockdown is heftig voor ondernemers, weet Hubert Bruls. Zeker voor ondernemers die zien 
dat hun klanten pal over de grens vrolijk door shoppen. Toch hoeven winkeliers die hun toko 
clandestien openen, niet op clementie van de burgemeester van Nijmegen te rekenen.  

‘Hoe vervelend de situatie voor ondernemers ook is: zolang winkels niet open mogen, kan dat 
dus ook gewoon niet’, zo stelt Bruls dinsdagmiddag. Daarmee reageert hij op de aankondiging 
van diverse ondernemers die hun niet-essentiële winkels vanaf zaterdag weer van het slot te 
willen halen: lockdown of niet. Bron: DG, 12 januari 2022. 

Doetinchem komt op voor de kleine ondernemer en doet oproep aan 
regering: ‘Zo door kan niet’ 

Doetinchem doet een oproep aan de regering om te kijken naar de kleine ondernemers. ‘Murw 
gebeukt zijn ze’, zegt burgemeester Mark Boumans. 

‘Ik zie om me heen hoe moeilijk zij het hebben. Mensen met een paar man personeel die een 
winkel hebben, een sportschool of een café en zichzelf al twee jaar amper een salaris 
veroorloven. Vaak kunnen ze geen of weinig gebruik maken van steunregelingen’, zegt 
Boumans. 

‘Als gemeente Doetinchem veroordelen we het Rijksbeleid niet. Maar we doen wel een oproep 
aan de regering: kijk om naar deze mensen en geef ze perspectief. Bijvoorbeeld door ze de 
mogelijkheid te geven hun zaak aangepast te kunnen openen. Want zo door kan in ieder geval 
niet.’ Bron: DG, 11 januari 2022. 

Huidige koers van coronamaatregelen met strenge lockdown is niet 
langer verantwoord' 

De huidige koers van de coronamaatregelen met de strenge lockdown is 'niet langer 
verantwoord'.  ‘Het is niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen wegebt’, 
schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema woensdag in een brief 
aan minister-president Mark Rutte. Heidema pleit namens Gedeputeerde Staten van 
Overijssel voor een beleid dat als uitgangspunt heeft 'we gaan open'. 

Het Overijsselse provinciebestuur breekt vooral een lans voor de winkeliers, horeca, 
cultuursector en de evenementenbranche. ‘De kosten lopen snel op. De zorgen nog sneller’, 
aldus Heidema. ‘Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen toch hun zaak. Dat 
is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat 
de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse 
collega's terechtkomt.’ 

Het is tijd om een andere weg in te slaan, nu de vaccinatiegraad toeneemt en er een 
virusvariant lijkt te zijn met mildere klachten, aldus de provinciebestuurders. ‘Er zijn geen 
lessen getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten die laten zien dat activiteiten onder 
bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. We vinden dat zeer 
opmerkelijk.’  

Overijssel wil dat het kabinet die kennis en ervaring nu inzet. En dat er samen met 
ondernemers, werknemers, scholen, culturele instellingen en anderen een plan gemaakt 
wordt dat 'perspectief biedt op een leven met het virus'. Bron: AD, 12 januari 2022. 
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Duizend meldingen per dag van mensen die een reactie krijgen na de 
boosterprik 

Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt momenteel zo'n duizend meldingen per dag van mensen 
die een reactie krijgen na de boosterprik. Op sommige dagen is de piek met meldingen hoger, 
tot zo'n 2500. Dat zijn er meer dan vorig jaar op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne, 
'maar dat komt mogelijk ook doordat er nu meer mensen tegelijkertijd geprikt worden', zegt 
Agnes Kant, directeur van Lareb. 

Voorlopig is nog niet te zeggen of het aantal meldingen van een bijwerking, in vergelijking met 
het aantal mensen dat een prik heeft gehaald, relatief veel is. Vorig jaar kwamen er op de 
hoogtepunten van de vaccinatiecampagne zo'n duizend meldingen per dag binnen, met 
uitschieters naar 1500.  

Het meest opmerkelijke vindt de directeur het aantal mensen dat melding maakt 
van opgezwollen lymfeklieren. ’Het lijkt meer, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid 
vaststellen. Maar het valt wel op’,  aldus Kant. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Noors gezondheidsinstituut: ‘Twee derde minder risico op 
ziekenhuisopname bij Omikron’ 

Het risico om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting met de Omikron-variant ligt 
69 procent lager dan bij de Deltavariant. Dat zegt het Noorse gezondheidsinstituut FHI. 

In de eerste week van 2022 werd de omikronvariant vastgesteld bij 32 procent van de 
ziekenhuisopnames, vier weken eerder lag dat aandeel nog op 1,7 procent. In dezelfde 
tijdspanne is de variant echter dominant geworden. Omikron is nu verantwoordelijk voor 90 
procent van de nieuwe coronabesmettingen in Noorwegen. 

‘De Omikron-variant veroorzaakt een significant lager risico op het ontwikkelen van een zwaar 
ziektebeeld, zeker bij gevaccineerden’, onderstreept het FHI. ‘Niet-gevaccineerden lopen een 
hoger risico op een zwaar ziekteverloop. Een hogere leeftijd en onderliggende aandoeningen 
verhogen dat risico nog meer.’ 

Desalniettemin verwachten de Noorse gezondheidsautoriteiten een omikrongolf die de zorg 
zwaar onder druk kan zetten. Tussen januari en maart zullen meerdere duizenden personen 
besmet raken, met mogelijke pieken tot 50.000 besmettingen per dag. De druk op de 
ziekenhuizen zou een piek bereiken ergens tussen eind januari en begin februari, schat het 
FHI. 

Door de opflakkering van de epidemie, heeft de Noorse regering midden december een aantal 
coronamaatregelen opnieuw ingevoerd. Zo geldt er een verbod om alcohol te verkopen in cafés 
en restaurants en is telewerk waar mogelijk verplicht. Bron: HLN, 12 januari 2022. 

Voorbereidingen voor festivals Paaspop, Pinkpop, Down The Rabbit Hole 
en Lowlands gaan gewoon door 

De voorbereidingen voor de festivals Paaspop, Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Lowlands 
gaan gewoon door, laten de organisatoren weten. Paaspop: ‘We laten ons niet gijzelen door het 
coronavirus, maar doen waar we goed in zijn: mooie muziekevenementen 
organiseren.’ Pinkpop: ‘We zijn gewoon volle bak aan de gang, met de hoop en het idee om 
door te kunnen gaan. We moeten wel, want anders zijn we te laat.’ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Aantal ziekenhuisopnames blijft dalen 

Hoewel het aantal mensen met corona in rap tempo toeneemt, blijft het aantal 
ziekenhuisopnames van Covidpatiënten dalen. Hoog tijd dus om die lockdown af te schalen, 
vindt Adrie Evertse, die naast huisarts ook voorzitter is van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging Zuid-Holland Zuid. 
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Evertse hekelt de voorzichtigheid van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT). 
‘Ik begrijp niks van die OMT-adviezen', zegt hij. ‘Moeten we met een kabinet vol wis- en 
natuurkundigen niet eens op een andere manier naar de cijfers gaan kijken? Die laten zien 
dat het allemaal reuze meevalt. Laat omikron maar komen! We komen er (voorlopig) niet door 
in de problemen.‘ Bron: AD, 12 januari 2022. 

Vrijdag coronapersconferentie nieuwe stijl? Het plan: meer plaatjes, 
minder tekst ‘en tolk in een hoekje’ 

Met een andere minister in een nieuwe coronafase wordt ook gesleuteld aan de opzet van de 
coronapersconferentie. Meer beeld en minder tekst, is de bedoeling. 

Het virus wisselde steeds van variant, maar van de coronapersconferentie kennen we vooral 
één versie, met Rutte, De Jonge en doventolk Irma in hun midden. Maar met een nieuw 
kabinet en een andere fase van de pandemie komt er ook een gewijzigde invulling van de 
persconferentie. Ambtenaren studeren daar al weken op, er zijn inventarisaties gemaakt van 
de persco’s in andere landen, allerlei opties passeren de revue. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Vrijdag coronapersconferentie nieuwe stijl? Het plan: meer plaatjes, 
minder tekst ‘en tolk in een hoekje’ 

Met een andere minister in een nieuwe coronafase wordt ook gesleuteld aan de opzet van de 
coronapersconferentie. Meer beeld en minder tekst, is de bedoeling. 

Het virus wisselde steeds van variant, maar van de coronapersconferentie kennen we vooral 
één versie, met Rutte, De Jonge en doventolk Irma in hun midden. Maar met een nieuw 
kabinet en een andere fase van de pandemie komt er ook een gewijzigde invulling van de 
persconferentie. Ambtenaren studeren daar al weken op, er zijn inventarisaties gemaakt van 
de presentaties in andere landen, allerlei opties passeren de revue. 

De sprekers vrijdag zullen in elk geval premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers zijn, 
zegt een woordvoerder: ‘Wel komen er alvast kleine aanpassingen.’ Zo wordt bekeken of de 
teksten korter kunnen, ook worden de ‘technische mogelijkheden’ verkend voor het tonen van 
beeld, vertelt een andere ambtenaar, zodat plaatjes gepresenteerd kunnen worden die 
verschillende scenario’s direct duidelijk maken. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Halsema stuurt VN-rapporteur brief over ‘beheerst’ optreden politie bij 
demonstratie 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft VN-rapporteur Nils Melzer een brief 
gestuurd na zijn kritiek op het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. 
Dat meldt Halsema in een brief aan de gemeenteraad over de verboden coronademonstratie 
op het Museumplein van 2 januari. 

Halsema heeft de rapporteur in haar brief gewezen op het ‘beheerste en rechtstatelijke 
optreden van de Amsterdamse politie bij demonstraties’ en ‘het belang om bij een incident op 
basis van gedegen en gewogen informatie te oordelen’. Ook heeft ze Melzer ‘verzekerd van onze 
vanzelfsprekende bereidheid tot ondersteuning’ mocht hij tot een onderzoek besluiten. 

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling plaatste een dag na het Amsterdamse 
protest tweets waarin hij politiegeweld in Nederland hekelde. Daarbij plaatste hij een filmpje 
van maart vorig jaar waarin te zien is hoe de mobiele eenheid op het Malieveld in Den Haag 
een man slaat die op de grond ligt. Ook deelde hij een video van een politiehond die een man 
grijpt in de buurt van het Museumplein op 2 januari. Hij riep getuigen van politiegeweld op 
om bewijs aan te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland 
en andere Europese landen. 

De Nederlandse politiebonden dienden vorige week een officiële klacht in tegen Melzer. Ze 
vinden dat de rapporteur voorbarige conclusies trok. Ook is hij volgens de bonden 
bevooroordeeld en daardoor niet meer geloofwaardig. 
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De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de 
demonstratie tegen de coronamaatregelen op 2 januari, omdat de actievoerders uit zouden 
zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook was de verwachting dat er zo’n 
25.000 deelnemers naar het Museumplein zouden komen, waardoor de anderhalve meter 
afstand niet gehandhaafd zou kunnen worden. ‘Aangezien de driehoek niet tot afspraken met 
de organisator kon komen werd de vrees voor de volksgezondheid en wanordelijkheden groter 
en had ik geen andere mogelijkheid meer dan de demonstratie te verbieden’, aldus Halsema 
in de raadsbrief. 

 
De politie greep soms in om de demonstranten weg te krijgen van het Museumplein. © 
ProNews Producties 

Bij het protest werden ondanks het verbod op het drukste moment zo’n 10.000 mensen geteld. 
Toen demonstranten weigerden het plein te verlaten, trad de politie op door een ME-linie te 
vormen. Ook zijn er paarden en politiehonden ingezet en heeft een aantal agenten geweld 
moeten gebruiken. Er werden dertig mensen aangehouden en vier agenten raakten gewond. 

Een 60-jarige oud-militair uit Gouda is woensdag veroordeeld tot een celstraf van twee 
maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij die dag tijdens de demonstratie een 
politieman in het kruis had geschopt.  Arnoldus S. kreeg tijdens een snelrechtzitting ook een 
taakstraf van 40 uur opgelegd. Dat is minder lang dan de 60 uur die de officier van justitie 
had geëist, omdat S. een klap met een wapenstok heeft gekregen waardoor hij nu zijn hand 
in het gips heeft. De man moet van de rechter ook een schadevergoeding van 350 euro betalen 
aan de politieman, die een week last had van de trap. 

S. maakte deel uit van een groep veteranen die de demonstratie bijwoonden in 
camouflagekleding. ‘We stonden daar in een linie om mensen te beschermen, zodat ze niet 
geslagen zouden worden. We wilden als schild fungeren voor de onschuldige en vreedzame 
mensen’, legde S. de Amsterdamse politierechter uit. Hij verklaarde dat hij zijn zelfbeheersing 
was verloren en sprak over een ‘afwerende trap’. 

De 34-jarige Arnoldus P. uit Rotterdam kreeg acht weken celstraf, waarvan vijf weken 
voorwaardelijk. Ook legde de politierechter hem een taakstraf op van 80 uur, omdat hij aan 
de nek van een ME’er had gehangen en probeerde hem te laten vallen. P. droeg tijdens de 
demonstratie een kogelwerend vest, volgens hem ter bescherming ‘omdat er chaos kon 
ontstaan. De rechter sprak hem vrij van het slaan van een ME’er, omdat niet duidelijk is of 
het een opzettelijke klap was geweest. 

De 57-jarige Eddy S. uit Haarlem kreeg een taakstraf van 60 uur en 2 maanden cel, waarvan 
een voorwaardelijk, omdat hij met een gebalde vuist tegen de zijkant van het hoofd van een 
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ME’er had geslagen. Dat gebeurde toen hij met een groep probeerde de ME-linie op de Van 
Baerlestraat te doorbreken. Zelf hield S. het op een duw omdat er paniek ontstond en hij 
ingesloten werd. Hij betuigde spijt. Bron: AD,  12 januari 2022. 

In Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag de winkels en horeca tussen 10.00 
en 16.00 uur open 

In het Limburgse Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag de winkels en horeca tussen 10.00 en 
16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. De burgemeester 
beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht, 
aldus Prevoo. Er zullen geen boetes en/of waarschuwingen worden uitgedeeld. Prevoo heeft 
voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie. Bron: AD,  12 januari 2022. 

In 90 landen is nog geen 40 procent van de bevolking gevaccineerd 

In negentig landen is nog geen veertig procent van de bevolking gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Dat betekent dat een belangrijk doel van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) niet is gehaald. In 36 landen is minder dan tien procent van de inwoners ingeënt, 
meldde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie. 

De WHO wilde dat eind september 2021 in elk land tien procent van de bevolking een 
coronaprik had gehad. Dat moest eind december al minstens 40 procent zijn. Halverwege 
2022 moet de teller op zeventig procent staan. 

In december leek het er al op dat landen het doel van de WHO niet zouden halen. Vooral in 
Afrika liep de vaccinatiecampagne achter. Daar heeft momenteel 85 procent van de inwoners 
nog geen enkele coronaprik gehad. Bron: AD,  12 januari 2022. 

Minister Kuipers verdedigt sportschool in Erasmus MC: ‘Dit is alleen voor 
personeel’ 

De interne sportschool voor zorgpersoneel van het Erasmus MC past binnen de huidige 
coronaregels, meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66): ‘Het gaat hier om een 
niet-publiek toegankelijke ruimte, de werkgever bepaalt of die open kan.’ 

Vorige week meldde deze site dat de sportschool in het Erasmus MC voor personeel gewoon 
open is, tot chagrijn van fitnesscentra in de rest van het land. Maar volgens Kuipers deugt 
zijn besluit als Erasmus-directeur om de sportfaciliteit open te houden: ‘Het gaat hier om een 
besloten ruimte alleen voor personeel’, zei hij vanmiddag na afloop van corona-overleg op het 
Binnenhof. 

‘Volgens de huidige coronaregels is het aan de werkgever om te bepalen of zo’n ruimte open 
mag. Let wel: in de sportruimte in het ziekenhuis heeft de medewerker dertig vierkante meter 
aan persoonlijke ruimte, er wordt goed geventileerd. En het is niet toegankelijk voor publiek: 
niemand behalve het eigen personeel kan er sporten.’ Tot dusver kon het ministerie van 
Volksgezondheid niet uitleggen op welke uitzonderingsgrond het ziekenhuis zich hierbij 
baseert. 

De branchevereniging NL Actief reageerde vorige week verbaasd op het bericht dat 
bedrijfssportlocaties zoals in het Erasmus open mogen zijn. ‘Ik ben niet op de hoogte van deze 
uitzonderingsregel’, zei directeur Ronald Wouters die ‘positief verrast’ was: ‘Sport versterkt 
het afweersysteem en werkt als een natuurlijke booster. Het is zeer positief dat Kuipers dit 
ook inziet. Wat hij in Rotterdam heeft gedaan, mag hij als minister in het hele land uitvoeren.’ 

Kuipers wilde vandaag niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen voor de sportsector. Wel 
zei de minister dat sporten ‘evident’ van ongelooflijk belang is. ‘Het werkt preventief, het is een 
uitlaatklep.’ Bron: AD,  12 januari 2022. 
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Van links naar rechts: Laura Leidner (24), Julia de Geus (22) en Daan Slaats (24). © Privéfoto's 

Deze studenten ontvluchtten de Nederlandse lockdown: ‘Hier heb ik veel 
meer vrijheid’ 

In ons land zitten studenten thuis door de strenge coronamaatregelen die gelden in het hoger 
onderwijs. Nederlandse studenten in het buitenland kunnen meestal wél fysiek lessen volgen 
en uitgaan, vertellen ze opgelucht vanuit Spanje, Zweden en de Verenigde Staten.    

Laura Leidner (24) doet een minor communicatie aan de Universidad San Jorge in Zaragoza 
(Spanje). Het was afgelopen september nog spannend of ze überhaupt kon vertrekken naar 
het buitenland voor haar studie. Op het laatste moment sprong Spanje gelukkig op de goede 
kleurcode. ‘Toen ik hier aankwam, waren er een paar restricties: de horeca moest om twaalf 
uur ’s avonds dicht en overal binnen waren mondkapjes verplicht.’ 

In het begin leek het voor Laura of corona niet bestond, maar sinds de kerst regende het 
besmettingen. ‘Toen kwamen mensen ineens niet meer naar de klas, ze sloten online aan. 

Maar ook in de stad werden extra restricties opgelegd, zoals een mondkapje dragen op straat.’ 
Gelukkig zit ze op een kleinere privéuniversiteit. ‘Ik kreeg nog altijd fysiek les. Wel moest ik 
24/7 met een mondkapje op lopen, ook in de klas. In het begin vond ik dat lastig, je hebt 
gewoon hoofdpijn na zo’n dag. En bij de ingang staat een soort tablet die je temperatuur meet.’ 
Bron: AD,  12 januari 2022. 

Celstraf voor GGD’er die borg eiste voor het maken van testafspraak 

Een GGD-uitzendkracht die 100 euro borg vroeg aan mensen die een afspraak voor een 
coronatest hadden gemaakt, heeft 130 dagen celstraf gekregen. ‘Hij heeft, voor financieel 
gewin, het vertrouwen in de GGD geschaad, een organisatie die cruciaal is tijdens de 
coronacrisis’, stelt de rechtbank in Utrecht. 

De 26-jarige Rotterdammer S. wilde ‘snel doekoe’ (straattaal voor geld) verdienen in september 
2020, zo vertelde hij zijn vriendin. En daar bedoelde hij niet alleen zijn salaris als 
uitzendkracht voor een callcenter van de GGD mee. S. schakelde zijn telefoontjes door en 
zocht ondertussen in de systemen van de GGD naar mensen die net een afspraak voor een 



250 
 

coronatest hadden gemaakt. Die mensen belde hij op met de mededeling dat ze nog een borg 
van 100 of 20 euro moesten betalen zodat de GGD zeker wist dat ze zouden komen. 

Daarna stuurde hij die mensen een mail met een betaallink. De mail werd verstuurd vanuit 
het door hem aangemaakte adres ggdghor2020@gmail.com. Wie betaalde, kocht via een 
Belgische rekening in feite een tegoedkaart die bij S. belandde. Hij wilde dat tegoed gebruiken 
om online mee te gokken. S. probeerde de truc bij zeker veertien mensen, drie van die zaken 
zijn hem ten laste gelegd.  

De zaak kwam aan het licht omdat slachtoffers zich bij de GGD meldden en de dienst daarna 
zag dat een medewerker honderden dossiers opende die hij helemaal niet nodig had. Het 
Openbaar Ministerie eiste vorige maand vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, 
tegen de Rotterdammer. ‘Hij had kunnen helpen de pandemie te bestrijden, maar probeerde 
er financieel gewin uit te halen. Door zijn handelen is het vertrouwen in de GGD en de overheid 
geschaad’, zei de officier van justitie toen. 

S. kopieerde ook honderden GGD-dossiers naar zijn eigen laptop. De Rotterdammer werkte 
eveneens in de energiemarketing en wilde de persoonsgegevens als ‘leads’ gebruiken  voor 
telefonische acquisitie. Hij deelde enkele adressen in een Telegramgroep voor marketing- en 
salesmedewerkers om te kijken of die zijn dossiers wilden kopen. 

Opmerkelijk was ook dat meerdere mensen die door S. werden gebeld om een borgsom over 
te maken, tien minuten later ook werden gebeld door iemand die zich voordeed als een 
medewerker van de ING of de Rabobank. Die stelden een verdachte transactie gezien te hebben 
en probeerden de slachtoffers te bewegen duizenden euro's over te maken ter controle. Dat 
mislukte. 

S. bekende als GGD-medewerker mensen te hebben benaderd voor een borg. Daar heeft hij 
spijt van. Hij ontkent iets te maken te hebben gehad met de daaropvolgende pogingen tot 
oplichting als nep-bankmedewerker. De Rotterdammer werkte vanuit huis, er was nauwelijks 
controle. ‘De systemen van de GGD stonden helemaal open, heel veel medewerkers maakten 
er misbruik van’, zei hij tijdens de rechtszaak in december. S. werkt nu nog steeds in de 
telefonische marketing. 

De rechtbank veroordeelt S. omdat hij mensen als GGD’er probeerde op te lichten. ’Verdachte 
heeft met zijn handelen op grote schaal ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van de 
betrokken personen en daarmee ook het vertrouwen van en in de GGD geschaad, terwijl deze 
organisatie juist tijdens de coronacrisis een cruciale rol vervult in de bescherming van de 
samenleving en het zoveel mogelijk draaiende houden daarvan’, schrijft de rechtbank. S. heeft 
‘misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheden die hem waren toevertrouwd en hierbij enkel 
oog gehad voor financieel gewin'.  

Maar de rechtbank acht niet bewezen dat hij ook betrokken was bij de pogingen tot oplichting 
als bankmedewerker. Daarom pakt zijn straf fors lager uit: 130 dagen cel, waarvan 85 
voorwaardelijk. Omdat S. al 45 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft hij niet terug de cel in. 
Bron: AD,  12 januari 2022. 

Reacties op mondkapjes: ‘Laat het OMT de oogkleppen eens afdoen’ 

‘Hulde voor het OMT om nieuw advies voor het dragen van mondkapjes’ en ‘De beëdiging van 
Rutte IV is een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis’: dit zijn enkele reacties op 
nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van 
woensdag 12 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven @ad. 

Mondkapjes | Er is een einde aan wat de mensen willen en kunnen 

 ‘Minister Kuipers sceptisch over versoepelen: heel weinig ruimte’ (AD 11-1). Het OMT maakt 
een draai van 360 graden en opeens moeten wij ook buiten allemaal een medisch mondmasker 
gaan dragen, klasse FFP2. Ik denk niet dat mensen hiertoe overgaan, ik tenminste niet. Ik 
ben nu drie keer gevaccineerd, dat moet maar voldoende zijn. Ik heb nog twee dozen met 
chirurgische mondkapjes staan, en gezien de stijgende prijzen en de achterblijvende AOW en 
pensioenen ben ik niet van plan voor eigen rekening nog meer kosten te gaan maken. De 



251 
 

zorgpremie is weer hoger geworden en ook de eigen bijdragen worden bij steeds meer 
handelingen gevraagd en berekend. Er is een einde aan wat mensen willen en kunnen doen 
inzake gezondheidszorg, laat het OMT de oogkleppen eens afdoen en dan praten we verder. 
M. Beijer-Korzelius, Dordrecht. 

Mondkapjes II | Prima advies van OMT aan kabinet, nu lockdown nog 

Hulde voor het OMT om een nieuw advies voor het dragen van mondkapjes aan het kabinet 
te geven. Daarmee komen we op gelijke voet met Duitsland en België. Als we nu ook de 
‘ongevraagde’ adviezen van Duitsland en België overnemen met betrekking tot de lockdown, 
het opheffen daarvan, bereiken we een evenwichtige situatie met onze buurlanden. Horeca, 
cultuur en winkeltoerisme naar België en Duitsland is dan niet meer nodig en dus goed voor 
de economie in Nederland. Ton den Ouden, Bergambacht. 

Beëdiging Rutte IV | Met dezelfde partijen verder kan niet goed zijn 

‘Rutte 1V aan de slag’ (AD 11-1). Ondanks de positieve berichtgeving in het AD ben ik van 
mening dat 10 januari 2022 als dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis zal worden 
herinnerd. De beëdiging van Rutte IV. Dezelfde onbetrouwbare partijen en incapabele 
bewindslieden maken er de dienst uit. De voortdurende fundamentele problemen en 
hoofdpijndossiers liggen er nog en zullen, in plaats van opgelost te worden, alleen maar erger 
worden. De onmenselijke bureaucratie, nationaal en Europees, zal nóg dwingender worden. 
Daaruit volgt nog méér onvrijheid en overheidsbetutteling. Angst en onderling wantrouwen 
zijn en blijven de norm. De aalgladde jokkebrok Mark Rutte zal wel nooit erkennen dat de 
bevolking het gelag moet én zal betalen. Simon Tom, Zoutelande. 

Beëdiging Rutte IV II | Laat ze eerst beginnen, oordelen doen we later 

De afgelopen dagen tientallen keren moeten aanhoren dat het vertrouwen in het nieuwe 
kabinet historisch laag is. Ieder journaal en iedere talkshow moet kennelijk lage percentages 
laten zien die worden gemeten door de verschillende onderzoeksbureaus. Hierdoor ontstaat 
volgens mij zoiets als een self fulfilling prophecy waardoor vertrouwen misschien alleen nog 
maar verder zakt. Ik zelf heb het volste vertrouwen dat dit nieuwe kabinet de komende jaren 
goede besluiten gaat nemen in het belang van ons land. Pas daarna kan ik bepalen of het 
vertrouwen terecht was en niet eerder. Jan de Boer, Nieuwveen. 

Trauma kerkverlater | Religie moeten we met het nodige wantrouwen zien 

‘Jij belandt op de onderste plek in de hei, zei mijn moeder tegen mij’ (AD 11-1). Een 
aangrijpend artikel over de fratsen en misstanden binnen een geloofsgemeenschap, de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland, in dit geval. Hier hadden ook andere enge 
geloofsgemeenschapjes model kunnen staan. Het toont maar weer eens aan dat religie in het 
algemeen met het nodige wantrouwen bezien moet worden. Ook andere religies dan het 
christendom die alle uit dezelfde loot stammen en hetzelfde onbarmhartige Opperwezen 
vereren, hebben door de eeuwen heen veel ellende veroorzaakt. En toch ken ik in mijn 
vriendenkring veel christenen. Ik verkeer graag in hun gezelschap en op veel punten zitten we 
op dezelfde lijn zolang we het niet over het geloof hebben. Ik heb er veel bewondering voor dat 
ze uit een verschrikkelijk boek als de Bijbel, tóch levenslessen weten te destilleren die hen tot 
hoogst aimabele mensen maakt en voor wie ik mijn hand in het vuur zou willen steken. Verder 
realiseer ik me terdege dat het christendom voor kunst en cultuur een inspiratiebron van 
onschatbare waarde is geweest. Alleen al vanwege de Mattheüs Passion bijvoorbeeld, kan het 
christendom voor mij niet meer stuk. Henk Hoorn, Zoetermeer. 

Merel | Leeggeroofd door ekster, wiens populatie wel groeit 

‘Vroegste zanger legt het loodje’ (AD 10-1). De laatste jaren zien wij steeds minder merels in 
onze groene tuin met hagen, struiken en een veel bezocht vogelbad. Ieder jaar hebben we wel 
een paartje met een nest vol eieren of met jongen. Helaas wordt zo’n nest vaak leeggeroofd 
door een ekster. Dat is de vogelsoort die wij wel in aantal zien toenemen. Rani de Waal, Gouda. 
Bron: AD,  12 januari 2022. 
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Liefde in de vaccinatiehal: Max (41) viel als een blok voor zijn prikster 
(en nu is hij op zoek naar haar) 

Nietsvermoedend ging de 41-jarige Max uit Spijkenisse zaterdag naar de vaccinatielocatie in 
Rotterdam-Crooswijk voor zijn boostervaccin. Na afloop had hij toch wat kriebels in zijn buik. 
Het bleek geen bijwerking van de prik, maar wél van de dame die hem vaccineerde.  

Max, wat gebeurde er zaterdag? 

‘Ik kwam aan in het prikhokje en trof een vriendelijke dame met rood, krullend haar in een 
staartje. Het was heel gezellig in de drie minuten dat ik daar zat. Ze moest lachen om mijn 
slechte grappen en ze liet haar naald vallen. Later bleef ik denken: dat was écht een leuk en 
vlot gesprek, ik zou haar nog wel eens willen zien. Zondagavond plaatste ik voor de grap een 
berichtje op Twitter met de vraag of er misschien een GGDaten-app bestaat, haha. Een leuk 
bericht tussen al het sombere nieuws van deze weken.’ 

En een dag later ontplofte Twitter. 

‘Nogal! Mijn zus plaatste een oproep met de boodschap dat ik deze leuke dame graag nog eens 
zou zien, maar dan zonder naalden in de buurt. Dat ging nogal viraal. Zelfs de GGD reageerde 
met een leuk bericht. Ze hopen dat de prikdame die oproep leest, want vanwege de privacy 
kunnen ze haar gegevens natuurlijk niet delen. Ik heb haar nog niet gevonden.’ 

Ze heeft rood haar, maar hoe zag ze er verder uit? 

‘Joh, het ging allemaal zo snel in die paar minuten, dat weet ik niet meer precies. Ik zat 
natuurlijk een kwartslag gedraaid en we droegen allebei mondkapjes. Haar leeftijd kan ik ook 
moeilijk schatten, dat kan tussen de 20 en de 40 zijn. Misschien leest ze mijn oproep en laat 
ze weten wie ze is, maar ik weet überhaupt natuurlijk niet of ze geïnteresseerd is. Als deze 
ontmoeting in een kroeg had plaatsgevonden, had ik zeker langer met haar willen praten. Ik 
zou graag eens met haar ergens een bak koffie drinken. We zien wel waar het op uitloopt.’ 
Bron: AD,  12 januari 2022. 

Boris Johnson verdedigt zich tegen forse kritiek na tuinfeestje tijdens 
lockdown: ‘Ik begrijp de woede’ 

Kan de Britse premier Boris Johnson aanblijven, nu hij tijdens de coronalockdown een 
tuinfeestje hield voor medewerkers? Die vraag staat vandaag centraal in het Britse parlement. 
Johnson bood zijn verontschuldigingen aan voor het feestje. ‘Ik begrijp de woede die ze voelen 
tegenover mij.’ 

Johnson verdedigde zich vandaag tegenover het Britse parlement over zijn acties. Het ging om 
een ‘social distance borrel’, waarvoor zo'n honderd mensen waren uitgenodigd. Op dat 
moment mochten Britten niet meer dan één persoon buiten hun huishouden ontmoeten. De 
oppositie en enkele leden van zijn eigen conservatieve partij zeiden dat Johnson zou moeten 
aftreden als bleek dat hij de strikte coronamaatregelen had gebroken. 

‘Ik wil me verontschuldigen. Ik weet dat miljoenen mensen in dit land buitengewone offers 
hebben moeten brengen in de laatste 18 maanden’, zei Johnson. ‘Ik ging die tuin in, iets na 
zes uur op 20 mei 2020 om groepen medewerkers te bedanken, voordat ik 25 minuten later 
terug naar mijn kantoor ging om verder te gaan met werken’, legde hij uit. ‘Met de kennis van 
nu had ik moeten zeggen: iedereen terug naar binnen.’  

Keir Starmer, de leider van de Britse Labourpartij die in de oppositie zit, zei tegen Johnson 
dat hij zou moeten aftreden. ‘Het feest is over, premier. De enige vraag is: stuurt het Britse 
publiek hem weg? Stuurt zijn eigen partij hem weg? Of doet hij het fatsoenlijke, en treedt hij 
zelf af?’ vroeg Starmer aan Johnson. 

Johnson liet doorschemeren dat hij dat laatste nog niet van plan is. ‘Ik dacht dat het een 
werkevenement was en... Ik heb er spijt van dat we het niet anders hebben gedaan’, herhaalde 
hij nog eens in reactie op Starmer. ‘Ik neem de verantwoordelijkheid en verontschuldig me. 
Maar aangaande dit politieke punt: ik denk dat hij de uitkomst van het onderzoek moet 
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afwachten.’ Hij verwees daarmee naar het lopende onderzoek naar mogelijke illegale 
bijeenkomsten van regeringsmedewerkers tijdens de lockdown. 

Het schandaal rond meerdere coronafeestjes is inmiddels ‘partygate’ gaan heten. Johnson 
heeft sinds hij in juli 2019 premier werd van het Verenigd Koninkrijk meerdere schandalen 
en misstappen overleefd, waaronder beschuldigingen van corruptie. Hij kampt verder met een 
rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid. Onlangs was er ook nog het verlies 
van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen en het ontslag van brexitminister 
Frost uit onvrede over het regeringsbeleid. Bron: AD,  12 januari 2022.  

Dordtse horeca komt in actie en deelt zaterdag twee uur lang gratis koffie 
met lekkers uit: ‘De koek is op’ 

De horeca in Dordrecht komt zaterdag massaal in actie tegen de gedwongen sluiting. Onder 
het motto ‘de koek is op’ delen café’s en restaurants tussen 12.00 en 14.00 uur gratis koffie 
en koek uit aan voorbijgangers en gasten. Ook staat een petitie online.  

Woensdagochtend begonnen winkeliers en andere ondernemers al met een ludieke actie door 
de binnenstad van Dordrecht om te dopen tot Antwerpen, als verwijzing naar de vele 
Nederlanders die in België gaan shoppen en de horeca bezoeken. In Alblasserdam zijn 
winkeliers van plan vrijdag de deuren te openen. Bron: AD,  12 januari 2022.  

Nederland rebelleert tegen lockdown en schreeuwt om versoepelingen 

Nederland is de lockdown zat. Vanuit het hele land klinkt een eenduidige noodkreet aan Den 
Haag: ‘het kan zo niet langer’. Gemeenten, provincies en ondernemers zien het draagvlak voor 
de strenge coronamaatregelen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het verzet groeit. Daarmee 
wordt de druk op het kabinet in aanloop naar de persconferentie van vrijdag steeds groter.  

Het team van ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken dat binnenkomende brieven 
moet beantwoorden, heeft het druk. De lijst van gemeenten die premier Mark Rutte een 
brandbrief hebben gestuurd wordt steeds langer. De noodklok klinkt in verschillende delen 
van het land, maar overal met dezelfde boodschap: een langere sluiting voor de middenstand 
is niet meer op te brengen. Het resultaat is dat veel gemeenten hebben aangekondigd niet te 
zullen handhaven als winkeliers toch hun zaak openen. En dat begint vrijdag al. 

Want in het Limburgse Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag de winkels en horeca tussen 
10.00 en 16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. De burgemeester 
beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht, 
aldus Prevoo. Er zullen geen boetes en/of waarschuwingen worden uitgedeeld. De 
burgemeester heeft voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie. 

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca in bijvoorbeeld Aalten, Montferland, en Oude 
IJsselstreek die zaterdag uit protest open gaan, krijgen geen handhavers op hun dak. ’We 
kunnen niet van lockdown naar lockdown gaan’, zo klinkt het in de Achterhoek. Voorwaarde 
is wel dat aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, laten verschillende gemeenten weten. 
Of meer gemeentes ter plekke meedoen aan het gedogen, wordt vrijdag duidelijk. 

Vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is eerder deze week al een brief 
gestuurd aan onder meer voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Bruls laat weten 
dat er wat hem betreft gewoon ingegrepen wordt. ‘Hoe vervelend de situatie voor ondernemers 
ook is: zolang winkels niet open mogen, kan dat dus ook gewoon niet.’ 

 ‘Fantastisch’ noemt winkelbranchevereniging INretail de Gelderse actie. ‘Het geeft aan dat 
Nederland klaar is met de lockdown’, aldus een woordvoerder. Volgens hem is er steeds meer 
begrip en draagvlak voor de gedachte dat de samenleving weer wat meer open moet. ‘Dit 
onderstreept wat in het hele land gaande is. Dit moeten veel meer burgemeesters doen. Niet 
om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, maar om te laten zien dat we weer naar de oude situatie 
moeten.’ De vereniging roept al langer dat winkels veilig open kunnen en dat Nederland van 
‘de pauzestand’ af moet.  
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Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de horeca weer veilig open kan en kwam daarvoor 
met een plan om te ‘kijken naar wat er wél kan'. Recent vroegen onder meer boekwinkels, 
kapperszaken en sportscholen ook al zo snel mogelijk weer hun deuren te mogen openen.  

Ondertussen heeft ook de provincie Overijssel een brief aan de premier gestuurd. Volgens 
commissaris van de Koning Andries Heidema is de huidige koers van de maatregelen met de 
strenge lockdown ‘niet langer verantwoord'. En ook vanuit onder meer Friesland klinkt het: 
‘De draagkracht voor de lockdown neemt af, kijk hoe de samenleving op korte termijn weer 
open kan.’  

Overijssel vindt dat het beleid als uitgangspunt ‘we gaan open’ moet hebben. Net als in 
Gelderland vragen de Overijsselaars met name aandacht voor de winkeliers, horeca en 
evenementenbranche. Veel pijn doet het dat Nederlanders daar momenteel de grens overgaan 
en de Duitse middenstand spekken.  

Vergelijkbare geluiden komen al tijden uit Noord-Brabant en Limburg die dagelijks hele 
massa’s mensen in België inkopen zien doen. Eerder deze week klonk het daarom vanuit onder 
meer Sittard, Roermond en Geleen al dat de winkels zaterdag gewoon open zullen gaan, ook 
als de lockdown wordt verlengd.  

In Maastricht deden ondernemers een oproep aan burgemeester Annemarie Penn ervoor te 
pleiten de coronamaatregelen te versoepelen. Volgens haar wordt er tijdens een vergadering 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten donderdag een motie van die strekking 
ingediend. Maastricht zal zo’n motie steunen, laat ze woensdag in een brief aan de 
gemeenteraad weten. 

Ook de Provinciale Staten van Utrecht hebben een brief aan Den Haag geschreven. Het kabinet 
moet winkels die dicht zijn vanwege de coronamaatregelen toestemming geven om klanten op 
afspraak te ontvangen, staat in de brief. ’Voor de lange termijn moet het kabinet een strategie 
ontwikkelen waarbij sluitingen van winkels in coronatijd wordt voorkomen’, vinden de 
Statenleden. 

Het kabinet geeft aan de situatie van onder meer de winkeliers te begrijpen en hun pijn te 
delen. Maar minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) vraagt ook iedereen om ‘zijn eigen 
verantwoordelijkheid en rol in de coronacrisis’ te nemen. Ze geeft aan dat er ‘gewoon 
gehandhaafd kan worden’ mocht het nodig zijn. Volgens minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) ‘raast de pandemie alleen maar door’ als iedereen straks zijn eigen ding 
gaat doen. 

Morgen is er in het kabinet overleg met de meest betrokken bewindspersonen over de adviezen 
van het OMT. Vrijdag geven premier Rutte en minister Kuipers om 19.00 uur een 
persconferentie. De huidige lockdown loopt zaterdag af. Bron: AD,  12 januari 2022. 

Het kabinet zou winkels die dicht zijn toestemming moeten geven om 
klanten op afspraak te ontvangen 

Het kabinet moet winkels die dicht zijn vanwege de coronamaatregelen toestemming geven 
om klanten op afspraak te ontvangen. Die oproep doet Provinciale Staten (PS) van Utrecht in 
een brief aan Den Haag. ‘Voor de lange termijn moet het kabinet een strategie ontwikkelen 
waarbij sluitingen van winkels in coronatijd wordt voorkomen’, vinden de Statenleden. 

Volgens PS hebben veel ondernemers door de lockdown grote moeite overeind te blijven en is 
de compensatie die zij daarvoor van de overheid ontvangen ontoereikend. Alle zaken die als 
niet-essentieel zijn aangemerkt moeten gesloten blijven. Afhaal aan de deur is wel nog 
mogelijk, mits die producten van tevoren zijn besteld. 

‘We zien dat deze ondernemers allerlei creatieve oplossingen hebben gezocht, maar daar zitten 
grenzen aan’, zegt Statenlid Henriëtte Rikkoert. Wat de provincie betreft schroeft Den Haag 
de compensatieregeling daarom op. Bron: AD,  12 januari 2022. 
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Denemarken gaat een vierde coronaprik aanbieden aan kwetsbare 
inwoners 

Denemarken gaat een vierde coronaprik aanbieden aan kwetsbare inwoners, meldt de Deense 
minister van Volksgezondheid. Mensen die in de herfst een booster hebben gehad, komen 
binnenkort in aanmerking voor een vierde vaccinatie. De minister spreekt van 'een nieuw 
hoofdstuk' in de strijd tegen het coronavirus. 

De gezondheidsminister is vol lof over de vaccinatiecampagne van zijn land. Hij stelt dat 
Denemarken 'de epidemie weer onder controle heeft' en spreekt van een 'hoogstandje van de 
samenleving'. Bron: AD,  12 januari 2022. 

 

De fakkeloptocht tegen de coronamaatregelen stuitte bij het Janskerkhof op een 
tegendemonstratie. © AD   
 
Opstootje tijdens fakkeloptocht in Utrecht, politie verricht geen 
aanhoudingen 
 
Een groep antifascisten heeft vanavond geprobeerd een vooraf aangekondigde fakkeloptocht 
door de Utrechtse binnenstad te verstoren. De optocht was een protest tegen de 
coronamaatregelen.  
 
Vanaf de Neude zette de stoet van enkele tientallen demonstranten zich om zeven uur in 
beweging, getooid met lichtjes en brandende fakkels. Meteen stuitten zij op de 
tegendemonstranten, die hen met spandoeken en luidkeels geroepen leuzen stonden op te 
wachten.  
 
Bij het Janskerkhof sloeg even de vlam in de pan. Agenten moesten demonstranten uit beide 
groepen met fysiek geweld uit elkaar houden. Er werden geen aanhoudingen verricht. De rest 
de optocht door de binnenstad verliep zonder incidenten. Bron: AD,  12 januari 2022. 
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Honderden mensen hebben in Sittard deelgenomen aan 
een protest tegen de coronamaatregelen 
 
Vele honderden mensen hebben woensdagavond in Sittard deelgenomen aan 
een protest tegen de coronamaatregelen. De demonstranten liepen met kaarsen, lampions en 
brandende lichtjes van mobieltjes door de binnenstad. De tocht eindigde op de Markt, waar 
een muzikaal feest werd gehouden, onder meer met carnavalsmuziek. Volgens de 
organisatoren hadden zich op en rond de Markt tussen de 1300 en 2000 mensen verzameld. 
 
Volgens woordvoerders van de organisatie is de actie een voorschot op de aangekondigde 
openingen van winkels en horeca komend weekeinde in Sittard en Geleen. ‘Als vrijdag tijdens 
de persconferentie blijkt dat de winkels en cafés nog steeds niet open mogen, gaan we volgende 
week woensdag verder. Dan zal de deelname stukken groter zijn dan vanavond’, aldus een 
van de organisatoren. In dat geval zal de Markt volgens de organisatie te klein zijn en de 
manifestatie ook naar andere pleinen uitbreiden. Bron: AD,  12 januari 2022. 
 
In Maastricht liepen ruim 150 mensen mee met een lichtjesstoet 
 
In Maastricht liepen woensdagavond ruim 150 mensen mee met een lichtjesstoet. Ook zij 
demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Net als in Sittard eisten zij opening van winkels 
en horeca. Met lichtjes gewapende manifestanten trokken vanaf het Vrijthof door de stad, om 
na een uur terug te keren op het plein waar ze vertrokken. Beide manifestaties 
verliepen vreedzaam. Bron: AD,  12 januari 2022. 
 
Volgens Steven Van Gucht is het nog te vroeg om Covid-19 te behandelen 
als griep 
 
Volgens de Belgische viroloog Steven Van Gucht is het nog te vroeg om Covid-19 
te behandelen als een griep. Dat komt volgens de viroloog door de huidige omikrongolf, die 
ervoor zorgt dat de besmettingen blijven stijgen en die ook de druk op de ziekenhuizen blijft 
vergroten. ,,Omikron kan nog altijd ernstige ziekte veroorzaken, je ziet dat vooral bij niet-
gevaccineerden”, voegt de viroloog daar nog aan toe. 
 
Toch denkt Van Gucht dat we het coronavirus op termijn wel als een griep zullen kunnen 
behandelen. ,,Dat betekent dat we geen contact tracing of preventieve quarantaines meer 
hoeven te doen. Maar het zal een geleidelijk proces zijn en het is nog niet voor meteen”, klinkt 
het. 
 
De toekomst ziet er volgens Van Gucht toch rooskleurig uit. ,,Ik denk dat we een heel mooi 
voorjaar en een heel mooie zomer gaan hebben”, zegt hij. Volgend najaar en in de winter gaan 
we dan weer een periode van onzekerheid tegemoet, maar ook dat zal volgens de viroloog elk 
jaar verbeteren. Van Gucht stelt dat onze immuniteit steeds sterker zal worden en gelooft dat 
de risico’s van de pandemie geleidelijk aan zullen verdwijnen, al is er daarvoor voorlopig “nog 
te veel onzekerheid”. Bron: AD, 12 januari 2022. 
 
Turkse Nederlanders kunnen ook in het Turks bellen met de 
Vaccinatie Twijfeltelefoon 
 
Turkse mensen die vragen hebben over het coronavaccin kunnen sinds woensdag ook in de 
Turkse taal bellen met de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Volgens de initiatiefnemers 
twijfelen bellen vooral aan de betrouwbaarheid van het coronavaccin, hebben ze angst om niet 
meer zwanger te kunnen raken of maken ze zich zorgen over bijwerkingen. 
 
‘Desinformatie weerleggen en zorgen dat iedereen een keus voor het vaccin maakt op basis 
van juiste informatie’, legt huisarts Shakib Sana uit, die samen met internist uit het Erasmus 
MC Robin Peeters initiatiefnemer is van de telefoonlijn. Bron: AD,  12 januari 2022. 
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Laatste woorden 

Je kind inenten tegen corona? Er geldt géén landelijk advies, ouders moeten het zelf weten 
 
Een dilemma voor veel ouders: laat je je kind inenten tegen corona? Ouders krijgen vanaf 
volgende week een uitnodiging om hun kind van 5 tot 11 jaar te laten vaccineren. Het kabinet 
laat die keuze nadrukkelijk over aan de ouders zelf, terwijl volwassenen juist wél het advies 
kregen om zich te laten vaccineren. Waar zit dat verschil hem in, en is dat een goed idee? 
Kinderartsen leggen het uit. 
 
Voor de duidelijkheid: het gaat om een uitnodiging voor een vaccinatie voor kinderen bij wie 
géén sprake is van een verhoogd medisch risico. Het gaat dus niet om kinderen met een 
medisch verhoogd risico, die bijvoorbeeld een zwakkere weerstand hebben. 
 
Die groep krijgt van de Gezondheidsraad wel het advies om zich te laten vaccineren, omdat 
bij hen er een grotere kans is om na een besmetting in het ziekenhuis terecht te komen.  
 
Maar bij gezonde kinderen is het dus anders: het kabinet heeft op advies van de 
Gezondheidsraad besloten om ouders de komende periode géén nadrukkelijk advies te geven. 
Ouders moeten zelf die afweging maken, is de achterliggende gedachte, zegt de Leidse 
kinderarts Emmeline Buddingh. 
 
‘Ik kan me daar wel in vinden’, zegt Buddingh. ‘Het directe voordeel van een prik is veel kleiner 
dan bij volwassenen. De kans dat die kinderen ziek worden van een coronabesmetting is heel 
klein. En als ze er ziek van worden, herstellen ze er over het algemeen goed van. Aan de andere 
kant kun je met vaccinatie wel de zeldzame ernstige uitingen van corona bij kinderen 
voorkómen. En de bijwerkingen van vaccinatie zijn beperkt. Dus daarom is het fijn dat ouders 
de keuze hebben.’ 
 
Ook de Utrechtse kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning begrijpt dat de overheid de 
keuze in dit geval aan de mensen zelf wil laten. ‘Ik vind dat goed. Corona verloopt bij kinderen 
over het algemeen heel mild. Dat kan een reden zijn voor ouders om ze niet te laten prikken.’ 
Daarnaast wijst Bruijning er op dat de risico's zoals die nu bekend zijn bij kinderen, gebaseerd 
zijn op cijfers bij eerste infecties. ‘Het is aannemelijk dat de kans om ernstig ziek te worden 
als je al een keer eerder corona hebt gehad, nog kleiner zullen zijn.’ 

De arts deed zelf wetenschappelijk onderzoek wat er op duidt dat tenminste eenderde en 
mogelijk zelfs al tweederde van de kinderen corona heeft gehad. En vaak weten de ouders dat 
niet. 
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Toch zegt Bruijning dat er risico's zijn voor kinderen als gevolg van een coronabesmetting, al 
zijn die wel heel erg klein. En dan gaat het bijvoorbeeld om longcovid of de ontstekingsziekte 
MIS-C. ‘Het is wel goed als ouders weten wat de risico's dan zijn.’ 

Kinderarts Károly Illy, die het net als zijn twee collega's verstandig noemt om ouders zelf de 
afweging te laten maken, benadrukt ook het kleine risico op ernstige schade bij kinderen door 
corona. ‘De risico's om erg ziek te worden is voor kinderen erg klein. Maar de kans op een 
ernstige bijwerking van een vaccinatie is nog veel kleiner.’ 

Als een kind corona heeft gehad, is er wel een heel kleine kans dat het in de weken daarna 
last krijgt van MIS-C, het Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Dat is een 
zeldzame maar levensbedreigende complicatie van het coronavirus, dat zorgt voor een 
ontstekingsreactie in de organen. ‘MIS-C was voor de Gezondheidsraad de belangrijkste reden 
om ja te zeggen tegen de vaccinatie voor kinderen onder de 12 jaar.’ 

Patricia Bruining: ‘Bij MIS-C is het immuunsysteem een soort van op hol geslagen. De ziekte 
openbaart zich pas 4 tot 6 weken na de coronabesmetting en komt voor bij kinderen. Van 
kinderen van 5 tot 11 jaar oud zijn er zo'n 100 tot 150 die het sinds de pandemie hebben 
gehad. De kans dat een met corona geïnfecteerd kind ermee te maken krijgt, is tussen zo'n 1 
op 3000 en 1 op 5000. Die kans is dus heel erg klein. Maar het is wel belangrijk dat ouders 
dat weten.’ 

Illy vult aan: ‘Die kinderen worden heel erg ziek. De helft van die groep komt op de intensive 
care terecht. Gelukkig is er niemand aan overleden.’ Een vaccinatie verkleint de kans op een 
coronabesmetting, en zodoende op MIS-C. 

De Leidse kinderarts Buddingh wijst ook op andere, indirecte, voordelen van een vaccinatie. 
‘Zo geeft de Gezondheidsraad aan dat kinderen ook indirect voordeel van vaccinatie kunnen 
hebben wanneer schoolklassen misschien minder in quarantaine hoeven. Ook kunnen 
sportactiviteiten voor jongeren dan vaker doorgaan.’ Ook kunnen ouders ervoor kiezen om een 
kind te vaccineren om kwetsbare opa's en oma's te beschermen. 

Toch is er geen advies voor iedereen te geven, zegt Bruijning. ‘Er zijn gezondheidsvoordelen. 
En als een kind bijvoorbeeld bang is om corona te krijgen, is dat ook een goede reden voor 
een vaccinatie. Maar als ouders het niet willen, is dat ook helemaal prima. Ze nemen daarmee 
geen onverantwoorde gezondheidsrisico's.’ 

En het argument om een vaccinatie te geven om besmettingen bij ouderen in het algemeen te 
voorkomen? ‘Nee, dat is geen goede reden. Dat heeft de Gezondheidsraad ook gezegd. Dan ga 
je, heel kort door de bocht, kinderen vaccineren om ouderen uit het ziekenhuis te houden. 
Daar is een vaccinatie niet voor. Er moet altijd een duidelijke individuele gezondheidswinst 
zijn door vaccinatie.’ Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022. 
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