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Eerste woorden 

Vervolg soap Novak Djokovic 

Novak Djokovic weet nog altijd niet of premier Scott Morrison hem toegang verleent tot 
Australië, maar de Servische nummer 1 van de wereld is door de toernooileiding van de 
Australian Open wel al gewoon toegevoegd tot het speelschema. 

De zaak-Djokovic in hoofdlijnen 

 Novak Djokovic kreeg van de deelstaat Victoria en de Australische tennisbond een 
medische vrijstelling van een COVID-19-vaccinatie, zodat hij mee kan doen aan de 
Australian Open. 

 Bij aankomst in Melbourne werd zijn visum ingetrokken, omdat hij niet voldoende kon 
onderbouwen waarom hij vrijstelling verdient. 

 Djokovic zat in een quarantainehotel en zou uitgezet worden, maar ging in beroep. 
 De rechter oordeelde maandag dat het visum van Djokovic onterecht is ingetrokken en 

dat hij gewoon in Australië mag blijven. 
 De Austalische minister van Immigratie had het recht om het visum alsnog af te nemen 

en heeft daar vrijdag gebruik van gemaakt. 

 

Capaciteit voor publiek bij tennistoernooi Australian 
Open wordt beperkt tot vijftig procent 

De capaciteit voor het publiek bij het tennistoernooi Australian Open wordt beperkt tot vijftig 
procent. Deze beslissing werd genomen met het oog op de toename van het aantal 
coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in de regio rondom Melbourne. Dat 
heeft de regering van de deelstaat Victoria donderdag bekendgemaakt.  
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‘Die aanpassing van de regels voor de Australian Open betekent dat het publiek, de spelers 
en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten’, zegt Jaala Pulford, 
minister van de deelstaat, in een persbericht. 

Het tennistoernooi begint aanstaande maandag. Bron: AD, 13 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.’ 

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 
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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. 

Organisatie Australian Open zet Novak Djokovic ’gewoon’ op één 

De organisatie van de Australian Open heeft de plaatsingslijst bekendgemaakt, met Novak 
Djokovic op nummer 1 bij de mannen. De aanvoerder van de wereldranglijst dwong maandag 
via een rechtszaak deelname aan het grandslamtoernooi af. De Australische autoriteiten 
wilden de Servische tennisser het land uitzetten, omdat het bewijs voor zijn medische 
vrijstelling op het verplichte coronavaccin zou ontbreken. 

Djokovic won de Australian Open vorig jaar voor de negende keer. Hij is daarmee de absolute 
recordhouder in Melbourne. Het is echter nog steeds onzeker of Djokovic vanaf volgende week 
zijn titel kan verdedigen. De Australische minister van Immigratie heeft de bevoegdheid om 
het visum van Djokovic alsnog in te trekken. Minister Alex Hawke denkt daar momenteel over 
na. 

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. . Bron: De 
Telegraaf, 11 januari 2022. 
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Novak Djokovic voorlopig toegelaten in schema Australian Open 

Tennisser Botic Van de Zandschulp begint op de Australian Open tegen de Duitser Jan-
Lennard Struff, zo bleek uit de loting die donderdag werd gehouden. Struff is de nummer 50 
van de wereld. Tallon Griekspoor treft de Italiaan Fabio Fognini, die 36e staat op de 
wereldranglijst. 

De loting begon een uur later vanwege de onduidelijkheid over de deelname van de Serviër 
Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld werd uiteindelijk gekoppeld aan zijn landgenoot 
Miomir Kecmanovic. 

Donderdag valt er geen beslissing meer over het lot van Djokovic. Volgens Australische media 
is de kans nog altijd reëel dat de nummer één van de wereld het land wordt uitgezet. De 
minister van immigratie, Alex Hawke, heeft zijn lot in handen. De organisatie van de 
Australian Open kon niet langer wachten en begon de loting met een uur vertraging. 

Djokovic, die inmiddels heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het invullen van zijn 
inreisformulieren, kan bij winst in Melbourne absoluut recordhouder worden. Hij heeft dan 
21 grandslamtitels achter zijn naam staan. Eén meer dan zijn rivalen Roger Federer en Rafael 
Nadal. De Spanjaard, als zesde geplaatst, begint het toernooi tegen de Amerikaan Marcos 
Giron, Federer ontbreekt wegens een slepende blessure. De Rus Daniil Medvedev, tweede op 
de plaatsingslijst, neemt het op tegen de Zwitser Henri Laaksonen. 

In het vrouwentoernooi staat vooralsnog één Nederlandse deelneemster. Arantxa Rus neemt 
het in de eerste ronde op tegen de Sloveense Tamara Zidansek, de nummer 31 van de wereld. 

Na tennisster Indy de Vroome hebben donderdag ook Jesper de Jong, Arianne Hartono en 
Richèl Hogenkamp zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde op de Australian 
Open. De Jong versloeg de Australiër Edward Winter in twee sets: 6-1 6-2. 

Hartono schakelde de Belgische Ysaline Bonaventure uit in drie sets (6-2 4-6 6-4), terwijl 
Hogenkamp in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi te sterk was voor de Australische 
Lizette Cabrera: 6-4 7-5. 

Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne. Bron: De Telegraaf, 13 januari 2022. 

Gelekte beelden Australische nieuwslezers: ’Novak Djokovic een 
achterbakse klootzak’ 

Op sociale media doen gelekte beelden de ronde van Australische nieuwslezers die in een 
onderonsje zeer negatief commentaar leveren op Novak Djokovic. 

De twee - Mike Amor en Rebecca Maddern - zijn niet mals voor de Serviër, die ze van leugens 
over zijn positieve coronatest en whereabouts betichten. De nieuwslezers hebben hun excuses 
aangeboden en televisienetwerk Seven West Media is een intern onderzoek gestart. 

„Hij is een liegende achterbakse klootzak’, zegt er een. „Ja, met zijn bullshit-excuus. Maar ik 
denk dat hij ermee wegkomt’, reageert de ander. 

Djokovic kreeg van de Australian Open een medische uitzondering om toch mee te doen 
ondanks het feit dat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eenmaal aangekomen bij 
de grens bleek zijn visum vorige week toch niet aan alle eisen te voldoen en werd hij in een 
quarantainehotel gezet in afwachting van een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat 
Djokovic niet het land uit hoeft. De Australische minister van immigratie Alex Hawke kan 
echter nog altijd anders beslissen. 

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat iemand uit zijn team in de reisdocumenten van 
Djokovic had ingevuld dat hij niet meer had gereisd in de twee weken voorafgaand aan zijn 
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trip naar Melbourne. Dit bleek onwaar. Hij dook onder meer op in Marbella. Hiervoor bood de 
34-jarige Serviër zijn excuses aan. 

En ook voor het feit dat hij ondanks een positieve test een journalist van l’Equipe naar 
Belgrado liet komen voor een interview op 18 december, terwijl Djokovic in quarantaine had 
moeten zitten omdat hij positief was getest. De man was niet op de hoogte, bleek woensdag. 
Bron: De Telegraaf, 13 januari 2022. 

Stefanos Tsitsipas haalt uit naar Novak Djokovic: ’De rest wordt voor 
gek gezet’ 

Nummer vier van de wereld Stefanos Tsitsipas heeft zijn licht laten schijnen over de rel rond 
Novak Djokovic, van wie nog steeds onzeker is of hij mag meedoen aan de Australian Open. 

‘Het lijkt erop dat niet iedereen zich aan de regels van Tennis Australia en de regering houdt’, 
sneerde de 23-jarige Griek in een video-interview met Eurosport. ‘Een klein deel van de 
mensen volgt zijn eigen regels waardoor de rest voor gek wordt gezet. We wisten allemaal heel 
goed welke protocollen en regels er in Melbourne zouden gelden. Alle tennissers waren op de 
hoogte. Het is gewaagd om zo tegen de regels in te gaan en deelname aan een grandslam-
toernooi te riskeren.’ 

Tsitsipas was ook niet happig om gevaccineerd worden tegen corona, maar nam de prikken 
omdat hij geen gedonder wilde krijgen in Australië en andere landen die vaccinatie vereisen 
om mensen toegang te verlenen. De meerderheid van de twijfelaars ging in de afgelopen 
maanden overstag. 

Djokovic kreeg van de Australian Open een medische uitzondering om toch mee te doen 
ondanks het feit dat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eenmaal aangenomen bij 
de grens bleek zijn visum vorige week toch niet aan alle eisen te voldoen en werd hij in een 
quarantainehotel gezet in afwachting van een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat 
Djokovic niet het land uit hoeft. De Australische minister van immigratie Alex Hawke kan nog 
altijd anders beslissen. 

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat iemand uit zijn team in de reisdocumenten van 
Djokovic had ingevuld dat hij niet meer had gereisd in de twee weken voorafgaand aan zijn 
trip naar Melbourne. Dit bleek onwaar. Hij dook onder meer op in Marbella. Hiervoor bood de 
34-jarige Serviër zijn excuses aan. En ook voor het feit dat hij ondanks een positieve test een 
journalist van l’Equipe naar Belgrado liet komen voor een interview op 18 december, terwijl 
Djokovic in quarantaine had moeten zitten omdat hij positief was getest. De man was niet op 
de hoogte, bleek woensdag. Bron: De Telegraaf, 13 januari 2022. 

Journalist mocht Novak Djokovic niets vragen over vaccineren 

De journalist die Novak Djokovic kort na zijn positieve coronatest heeft geïnterviewd namens 
de Franse krant L’Équipe mocht geen vragen stellen die betrekking hadden op vaccineren. 
Franck Ramella sprak op 18 december met de nummer 1 van de wereld, terwijl Djokovic deze 
week heeft beweerd dat hij op 16 december positief heeft getest. 

„De instructies waren heel duidelijk: geen vragen over vaccinatie’, zei Ramella over de 
ontmoeting met de 20-voudig grandslamkampioen. Volgens Ramella was het onderwerp „erg 
gevoelig.’ Ramella maakte ook bekend dat Djokovic tijdens het interview een verzoek van een 
aanwezige fotograaf weigerde om zijn mondkapje af te doen. 

De journalist zegt pas recent te hebben vernomen dat Djokovic half december positief heeft 
getest. Zelf testte hij negatief na het interview. 

Djokovic bekende woensdag dat het een „beoordelingsfout’ was om ondanks zijn besmetting 
toch mee te werken aan het interview. Hij wilde de journalist niet teleurstellen. 
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De International Tennis Writers Association (ITWA) betreurt dat de beste tennisser ter wereld 
de coronaregels niet heeft nageleefd. „Het nieuws dat Djokovic een van onze leden en de rest 
van de ploeg van L’Équipe niet heeft verteld dat hij positief heeft getest, is zorgwekkend. Wij 
leven de regels met zorg na en verwachten hetzelfde van de spelers’, stelt de ITWA. 

Djokovic, die altijd heeft geweigerd te vertellen of hij gevaccineerd was tegen het coronavirus, 
krijgt op zijn vroegst donderdag te horen of hij mag deelnemen aan de Australian Open. Bron: 
De Telegraaf, 12 januari 2022. 

Loting koppelt Djokovic aan landgenoot, maar nog geen duidelijkheid 
over deelname 

Met de naam van de nummer één van de wereld bij de mannen als eerste op het schema, is 
in Melbourne de loting verricht voor de Australian Open. Of Novak Djokovic op mag gaan voor 
zijn tiende grandslamzege in Australië is echter nog allerminst zeker. 

Immigratieminister Alex Hawke heeft namelijk nog geen beslissing genomen of de Serviër wel 
in het land mag blijven. Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling 
dat hij vanwege het bewijs van een recente coronabesmetting 'gewoon' kon deelnemen aan het 
toernooi, dat maandag begint. 

Vervolgens werd hij vastgehouden op het vliegveld; de Serviër kon geen goede reden geven 
waarom hij niet was gevaccineerd en het bewijs van zijn recente besmetting bleek niet 
voldoende voor een medische vrijstelling. 

Vervolgens stapte Djokovic naar de rechter. Die gaf hem gelijk, onder meer omdat het hoofd 
van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat hij een ‘medische uitzondering 
van vaccinatie’ had vanwege zijn recente besmetting. 

Later gaf Djokovic ook aan dat hij een fout had gemaakt bij het invullen van zijn 
inreisformulier. Djokovic verklaarde op het formulier in de twee weken voor aankomst in 
Melbourne niet in andere landen te zijn geweest, maar onder meer op sociale media was te 
zien dat hij recent nog in Spanje was. 

Vanwege alle onduidelijkheid rondom de Serviër werd de loting op donderdag 75 minuten later 
dan oorspronkelijk de bedoeling was uitgevoerd. Daarbij werd Djokovic gekoppeld aan zijn 
landgenoot en nummer 78 van de wereld Miomir Kecmanović. 

Botic van de Zandschulp, met zijn 56ste plek op de wereldranglijst de beste Nederlander in 
Melbourne, treft in de eerste ronde Jan-Lennard Struff. De 31-jarige Duitser is de nummer 
50 van de wereld en kwam nooit verder dan de tweede ronde in Melbourne. 

Van de Zandschulp, kwartfinalist op de US Open vorig jaar, speelde vorig jaar voor het eerst 
in het hoofdtoernooi in Australië en sneuvelde toen in de eerste ronde tegen de Spanjaard 
Carlos Alcaraz. 

Tallon Griekspoor (ATP-62) heeft een op papier wat zwaardere kluif in de eerste ronde. Hij 
treft de nummer 36 van de wereld, Fabio Fognini. De 34-jarige Italiaan haalde in de afgelopen 
vier jaar drie keer de vierde ronde in Melbourne. 

De loting voor het vrouwentoernooi koppelde Arantxa Rus (WTA-66) aan haar voormalige 
dubbelpartner Tamara Zidanšek. De Sloveense (24) is de nummer 31 van de wereld. De twee 
wonnen in 2020 samen de toernooien van Linz en Palermo. Rus won de enige eerder 
confrontatie met Zidansek, in 2020 in Linz (6-4, 6-4). Bron: NOS, 12 januari 2022. 
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Djokovic erkent fout op inreisformulier voor Australië 

Tennisser Novak Djokovic heeft bevestigd dat er een fout is gemaakt bij het invullen van zijn 
inreisformulier voor Australië. In een persverklaring op Instagram schrijft hij dat zijn team 
‘een administratieve fout’ heeft gemaakt door het verkeerde hokje aan te vinken. 

Djokovic verklaarde op het formulier in de twee weken voor aankomst in Melbourne niet in 
andere landen te zijn geweest, maar onder meer op sociale media was te zien dat hij recent 
nog in Spanje was. 

Djokovic spreekt van een ‘menselijke fout’ die is gemaakt in een ‘uitdagende tijd’ en schrijft 
dat zijn team inmiddels extra informatie heeft overhandigd aan de Australische autoriteiten. 
Immigratieminister Hawke moet nog beslissen of Djokovic op basis van de fouten op het 
formulier wel in Australië mag blijven. Zijn kantoor laat weten dat een besluit hierover meer 
tijd in beslag neemt vanwege de ingediende extra informatie. 

Daarmee sleept de zaak rond de twintigvoudig grandslamwinnaar zich in ieder geval nog even 
voort. Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het 
bewijs van een recente coronabesmetting 'gewoon' kon deelnemen aan de Australian Open, 
die maandag begint. 

Eenmaal in Australië werd hij vastgehouden op het vliegveld nadat zijn visum als ongeldig 
was bestempeld; de Serviër kon geen goede reden geven waarom hij niet was gevaccineerd en 
het bewijs van zijn recente besmetting bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. 

Vervolgens stapte Djokovic naar de rechter om uitzetting te voorkomen. Die gaf hem gelijk, 
onder meer omdat het hoofd van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat 
hij een ‘medische uitzondering van coronavaccinatie’ had vanwege zijn recente besmetting. 

De bond bleek spelers foutief te hebben geïnformeerd en de Australische rechter oordeelde 
dat de regering onredelijk had gehandeld. 

Maar het is dus nog steeds de vraag of Djokovic daadwerkelijk kan deelnemen aan de 
Australian Open vanwege de fout op zijn inreisformulier en het gegeven dat de 
immigratieminister hem ook op basis van zijn persoonlijke bevoegdheid nog kan uitzetten. 

Djokovic benadrukt in zijn Instagrambericht dat hij verder geen commentaar geeft op zijn 
huidige situatie ‘uit respect voor de Australische overheid en het huidige proces’. Het is voor 
het eerst dat hij zo uitgebreid van zich laat horen sinds zijn aankomst in Australië, naar eigen 
zeggen omdat hij de ‘aanhoudende desinformatie’ rond zijn persoon wil corrigeren die volgens 
hem kwetsend is voor zijn familie. 

In het bericht gaat Djokovic ook in op de onduidelijkheden rond zijn besmetting. Die infectie 
werd op 16 december geregistreerd, maar rond deze datum werd hij nog geregeld in het 
openbaar gezien en had hij nog een interview en een fotoshoot met de Franse sportkrant 
L'Equipe. 

Djokovic schrijft dat hij op 14 december aanwezig was bij een basketbalwedstrijd in Belgrado 
waar achteraf een aantal mensen besmet bleek. Uit voorzorg liet hij toen op 16 december een 
PCR-test bij zich afnemen, ook al had hij naar eigen zeggen geen klachten. 

Op 17 december bezocht hij nog wel een tennisevenement voor kinderen na meerdere 
negatieve zelftests. Daarna kreeg hij zijn PCR-test positief terug. Wel liet hij op 18 december 
de afspraak met L'Equipe doorgaan, ook al wist hij dat hij toen besmet was. 

‘Ik wilde de journalist niet teleurstellen’, schrijft Djokovic daarover, die benadrukt te allen 
tijde afstand te hebben gehouden. ‘Toen ik thuiskwam na het interview en begon aan de 
verplichte isolatieperiode was dit, achteraf, een inschattingsfout’, stelt de tennisser. Bron: 
NOS, 12 januari 2022. 
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Djokovic dankbaar voor uitspraak rechter, maar kous is nog niet 
helemaal af 

Novak Djokovic mag toch Australië binnen en kan dus zijn titel op de Australian Open 
verdedigen. Eerder werd zijn visum bij aankomst in Melbourne ingetrokken, maar de rechter 
draait die beslissing nu terug. 

Rechter Anthony Kelly heeft na zijn uitspraak onmiddellijke vrijlating bevolen voor de nummer 
1 van de tenniswereld. Djokovic werd sinds vorige week donderdag in een hotel in Melbourne 
vastgehouden waar hij, volgens zijn familie, onder sobere omstandigheden het proces 
afwachtte. 

De tennisser zegt op twitter dankbaar te zijn voor de uitspraak van de rechter. ‘Ondanks alles 
wat er gebeurd is zal ik blijven en meedoen aan de Australian Open. Daar focus ik me op.’ 

Volgens Kelly heeft de regering onredelijk gehandeld bij het intrekken van het visum van 
Djokovic. De Serviër zou namelijk te weinig tijd hebben gekregen om zich goed te verweren. 

De advocaat van de Australische regering liet weten dat de minister van Immigratie, Alex 
Hawke, overweegt om zich te beroepen op zijn persoonlijke bevoegdheid tot uitzetting. Dat zou 
betekenen dat Djokovic drie jaar lang Australië niet mag binnen komen. 

De minister heeft besloten om er vandaag nog geen gebruik van te maken, maar kan er morgen 
of later nog op terugkomen 

Eerder uitte rechter Kelly zijn zorgen over de behandeling van Djokovic op het vliegveld. 
Volgens hem had de tennisser een medische vrijstelling gekregen van een onafhankelijk 
deskundigenpanel dat door de staat Victoria was opgericht. 

‘Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben: wat had deze man nog meer kunnen doen?’, 
zei Kelly. 

Djokovic dacht op basis van een coronabesmetting, die op 16 december in Servië werd 
geregistreerd, aan de voorwaarden voor een medische vrijstelling te hebben voldaan en zonder 
vaccinatiebewijs Australië in te mogen. 

 

Novak Djokovic vorige week op de luchthaven van Melbourne, vlak nadat hij is geland. 
@COKEEFE9  
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Het opmerkelijke is dat Djokovic rondom deze registratiedatum nog bij tal van openbare 
evenementen is gezien, zoals bij de uitreiking van zijn eigen postzegel, een ceremonie van de 
Servische tennisbond en een fotoshoot met de Franse sportkrant L'Equipe.  

Op 30 december ontving Djokovic vervolgens een brief van het hoofd van de medische dienst 
van de Australische tennisbond, waarin stond dat hij een ‘medische uitzondering van 
coronavaccinatie’ had, op basis van het feit dat hij recent hersteld was van een infectie. 

Kort voordat Djokovic' beroepschrift openbaar werd, kwam naar buiten dat de Australische 
tennisbond spelers foutief geïnformeerd had dat een eerdere besmetting reden voor medische 
vrijstelling is. Dit ondanks het feit dat het ministerie van Volksgezondheid van Australië de 
tennisbond tot tweemaal toe te kennen had gegeven dat dit niet het geval was. 

Craig Tiley, de directeur van de Australian Open en de Australische tennisbond, zag afgelopen 
weekend een opeenstapeling van verkeerde informatievoorziening als grootste boosdoener 
voor de hele situatie. 

‘Ik ga geen schuldigen aanwijzen, omdat er veel tegenstrijdige informatie naar buiten is 
gekomen’, aldus Tiley.  

Volgens de toernooidirecteur hebben 26 personen een aanvraag voor een medische vrijstelling 
ingediend en zijn er drie daarvan gehonoreerd. Naast Djokovic kregen ook dubbelspeelster 
Renata Voracova en een tennisofficial een goedkeuring. 

De tennisster en de official kwamen opvallend genoeg in een eerder stadium wel Australië 
binnen, maar zagen na alle ophef rondom Djokovic alsnog hun visa worden ingetrokken. 
Beiden hebben het land inmiddels verlaten. 

Djokovic mag zoals het er nu uitziet dus wel meedoen aan de Australian Open, die op maandag 
17 januari begint. Daar maakt hij kans op zijn 21ste grand slam-titel en daarmee zou hij de 
nieuwe mannelijke wereldrecordhouder worden. Bron: NOS, 10 januari 2022. 

Djokovic dacht dat recente coronabesmetting hem vrijstelling verschafte 

Novak Djokovic is vorige maand besmet geweest met het coronavirus, en heeft op basis 
daarvan een medische vrijstelling ontvangen waarmee hij dacht zonder vaccinatiebewijs 
Australië in te mogen. 

Dat stellen de advocaten van de Serviër in documenten die de Australische federale rechtbank 
heeft gepubliceerd. Maandag staat een hoorzitting gepland in de rechtszaak die Djokovic heeft 
aangespannen om het intrekken van zijn visum aan te vechten. 

Djokovic kreeg volgens zijn advocaten op 16 december een positief resultaat van een PCR-test. 
Op 30 december ontving hij vervolgens een brief van het hoofd van de medische dienst van de 
Australische tennisbond, waarin stond dat hij een ‘medische uitzondering van 
coronavaccinatie’ had, op basis van het feit dat hij recent hersteld was van een infectie. 

De Tsjechische dubbelspecialiste Renata Voracova, die Australië eveneens binnengekomen 
was met het argument dat ze recent corona had gehad, is inmiddels op een vliegtuig 
huiswaarts gestapt. Voracova ging niet in beroep tegen haar deportatie. 

Kort voordat Djokovic' verweer openbaar werd, kwam al naar buiten dat de Australische 
tennisbond spelers inderdaad foutief geïnformeerd heeft dat een eerdere besmetting reden 
voor medische vrijstelling is. Dit ondanks het feit dat het ministerie van volksgezondheid de 
bond tot tweemaal toe te kennen had gegeven dat dit niet het geval was. 

Opmerkelijk aan het verhaal van Djokovic is dat de Serviër op 17 december, een dag na zijn 
vermeende positieve test, foto's postte waarop hij zonder mondkapje zijn eigen postzegel in 
ontvangst neemt. Inclusief handdruk. Afgaand op een bericht op de website van zijn eigen 
foundation zijn de foto's ook op 17 december gemaakt. 



11 
 

Diezelfde dag zou hij volgens persbureau AFP tevens zonder mondkapje hebben geposeerd 
met kinderen op zijn eigen tenniscentrum in Belgrado. Of Djokovic toen wist dat hij corona 
had, is onduidelijk. 

Djokovic vecht het intrekken van zijn visum aan op basis van meerdere administratieve 
fouten. Hij zegt dat hij erop vertrouwde al het nodige te hebben gedaan om Australië binnen 
te komen. 

Djokovic, die zich nooit heeft uitgelaten over het feit of hij wel of niet is gevaccineerd tegen het 
coronavirus, verblijft momenteel in een quarantainehotel in Melbourne. Hij hoopt dat hij kan 
deelnemen aan de Australian Open, die op maandag 17 januari begint. Bron: NOS, 8 januari 
2022. 

Tennisbond ATP: 'Laatste dagen schadelijk voor Djokovic, maak regels 
duidelijker' 

Tennisbond ATP heeft voor het eerst van zich laten horen sinds Novak Djokovic voet op 
Australische bodem heeft gezet. De organisatie vindt dat de regels en de communicatie met 
betrekking tot reizen duidelijker moeten worden. 

Djokovic zat van donderdag tot en met zondag noodgedwongen in een detentiehotel in 
Melbourne, omdat de Australische overheid zijn medische vrijstelling had afgekeurd en daarop 
zijn visum introk. 

De tennisser, die niet gevaccineerd is, ging naar de rechter en werd maandag na een 
hoorzitting in het gelijkgesteld. ‘Alle gebeurtenissen in aanloop naar de hoorzitting zijn op alle 
fronten schadelijk geweest, inclusief het welzijn van Novak en zijn voorbereiding op de 
Australian Open’, zegt de ATP in een verklaring. 

‘De ATP respecteert alle ontberingen die de Australische burgers hebben moeten doormaken 
vanwege het coronavirus en het strenge immigratiebeleid dat is vastgesteld.’ 

‘De complicaties in de voorbije dagen met betrekking tot het toelaten van spelers maken 
duidelijk dat er behoefte is aan met duidelijkheid, communicatie en toepasbaarheid van de 
regels.’ 

De tennisorganisatie voegt eraan toe dat vaccineren zeer belangrijk blijft. ‘Het doet ons goed 
dat in aanloop naar de Australian Open 97 procent van de spelers uit de tophonderd is 
gevaccineerd.’ 

Naast Djokovic is bekend dat de Amerikaan Tennys Sandgren, de mondiale nummer 93, niet 
is gevaccineerd. Het is vooralsnog onduidelijk wie de derde ongevaccineerde tennisser uit de 
tophonderd is. 

De Australian Open beginnen op maandag 17 januari. Drie Nederlanders (Arantxa Rus, Tallon 
Griekspoor en Botic van de Zandschulp) zijn al zeker van en plek in het hoofdtoernooi. Bron: 
NOS, 11 januari 2022. 

Novak Djokovic ging in de fout met interview na positieve test: ‘Had 
afspraak moeten verplaatsen’ 

De advocaten van toptennisser Novak Djokovic hebben extra informatie verstrekt over zijn 
visum, zei het Australische ministerie van Immigratie woensdag. De Serviër zelf heeft een 
uitgebreide boodschap gedeeld op sociale media. 

De extra documentatie zal van invloed zijn op de timing van een beslissing van de minister 
van Immigratie over het al dan niet annuleren van Djokovic’ visum. Djokovic verblijft in 
Australië om aan de Australian Open mee te doen, een toernooi dat de als eerste geplaatste 
Serviër al negen keer won. 
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De Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, onderzoekt of hij het visum voor 
Djokovic moet intrekken. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid dat te doen. Zijn 
ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke ‘goed nadenkt over de zaak’. 
‘Natuurlijk heeft dit invloed op het tijdstip van een beslissing’, zei een woordvoerder van het 
ministerie. Het Australische persbureau AAP stelt dat die beslissing niet voor donderdag te 
verwachten is. 

Achteraf gezien heb ik een beoordelingsfout gemaakt en accepteer ik dat ik de afspraak had 
moeten verplaatsen, aldus Novak Djokovic. 

Djokovic heeft bij het invullen van de inreisformulieren mogelijk ‘misleidende informatie’ 
gegeven. De toptennisser zou hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar 
Melbourne niet op reis was geweest. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer 
Spanje en Belgrado gesignaleerd. Woensdag verklaarde Djokovic dat het foutief aanvinken een 
vergissing van zijn agent was en bood zijn excuses aan voor de fout. Op het geven van valse 
of misleidende informatie staat een straf in Australië. 

Ook sprak Djokovic zich uit over een interview dat hij medio december gaf aan het Franse 
blad L’Equipe, een dag nadat hij een positief resultaat van een coronatest zou hebben 
ontvangen. Op basis van die positieve test vroeg hij zijn medische vrijstelling voor de 
Australian Open aan. Zijn medewerking aan dat interview noemde hij een ‘beoordelingsfout’. 

‘Ik wil benadrukken dat ik heel erg mijn best heb gedaan om de veiligheid van iedereen te 
garanderen en heb meegewerkt aan de testprocedures’, stelt de nummer één van de wereld in 
een statement op sociale media.  

‘Op 18 december was ik in Belgrado op mijn tenniscentrum om een afspraak voor een 
interview en een photoshoot met L’Equipe na te komen. Alle andere afspraken heb ik afgezegd. 
Ik voelde me verplicht het interview door te laten gaan, omdat ik de journalist niet wilde 
teleurstellen. Ik heb de hele tijd afstand gehouden en had, behalve tijdens het fotomoment, 
de hele tijd een masker op. Hoewel ik na het interview naar huis ben gegaan om in quarantaine 
te gaan, heb ik achteraf gezien een beoordelingsfout gemaakt en accepteer ik dat ik de 
afspraak had moeten verplaatsen.’ 

Renata Voracova, die net als Novak Djokovic enige tijd in een quarantainehotel in Melbourne 
werd geplaatst, heeft volgens tennisorganisatie WTA niets verkeerds gedaan. Ook haar visum 
werd ingetrokken, hoewel ze al enige tijd in Australië verbleef. Ze nam zelfs na binnenkomst 
in het land gewoon deel aan een toernooi. In tegenstelling tot Djokovic heeft Voracova 
inmiddels wel het land verlaten. Beiden waren niet in het bezit van een geldig vaccinatiebewijs. 

 

Renata Voracova © AFP 
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‘Renata heeft de procedures om op basis van een medische vrijstelling het land in te mogen 
op de juiste wijze gevolgd’, aldus de WTA in een verklaring. ‘Daarom werd ze in eerste instantie 
ook gewoon toegelaten. Door een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden is er 
vervolgens van alles misgegaan. Dat haar visum vervolgens alsnog is ingetrokken is niet alleen 
betreurenswaardig, maar ook vreemd. Ze heeft alle regels opgevolgd.’ Bron: AD, 12 januari 
2022. 

Australië zal rigoureus blijven toezien op de naleving van zijn 
inreisbeleid inzake COVID-19 

Australië zal rigoureus blijven toezien op de naleving van zijn inreisbeleid inzake COVID-19. 
Dat heeft minister van Financiën Simon Birmingham vrijdag gezegd, terwijl tennisser Novak 
Djokovic, nummer één van de wereld, nog steeds met uitzetting wordt bedreigd. 

‘Ons beleid is niet veranderd en we zullen het strikt blijven handhaven’, zei minister van 
Financiën Simon Birmingham tegen televisiezender ABC. Hij verwees daarmee naar het feit 
dat Australië alleen volledig gevaccineerden of mensen met een bewezen medische 
vrijstelling het land laat binnenkomen. 

Djokovic kwam ongevaccineerd het land binnen maar met een medische vrijstelling na een 
positieve PCR-test op 16 december. Aanvankelijk weigerden de Australische autoriteiten zijn 
visum maar uiteindelijk werd hij toch toegelaten. 

De 34-jarige Serviër en titelhouder op de Australian Open, werd donderdag opgenomen in 
de loting voor het toernooi maar is nog steeds verwikkeld in een juridische strijd met de 
Australische autoriteiten, die hem nog altijd kunnen uitzetten. 

Donderdagmiddag zei premier Scott Morrison dat er nog geen beslissing was genomen over 
het al dan niet intrekken van het visum van de speler en een eventuele uitzetting. 

Het standpunt van minister van Immigratie Alex Hawke, die zei dat hij de intrekking van het 
visum overwoog op grond van zijn discretionaire bevoegdheden ’is niet veranderd’, zei 
Morrison op een persconferentie. 

Hij herhaalde dat de beslissing in handen van de minister ligt en weigerde verder commentaar 
te geven. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Had Novak Djokovic wel een positieve coronatest? Journalist scant QR-
code en stuit op ‘negatief’ 

De Amerikaanse tennisjournalist Ben Rothenberg bijt zich diep vast in de zaak-Djokovic. Hij 
dacht: wat handig voor Djokovic dat hij in december 2021 nog positief testte op corona, zodat 
hij een 'medische uitzondering' kreeg en zonder vaccinatie Australië in mocht komen. Want 
gevaccinneerd is 'Novax' Djokovic heel waarschijnlijk niet. 

Dus Rothenberg bladerde in het dossier dat na de rechtszaak over zijn Australische visum 
werd geopenbaard. Hij zag een QR-code bij een coronatest en besloot het te scannen. 

En wat denk je: negatief! Maar toen hij het even later probeerde, was het alweer positief. Huh?! 
Enkele volgers sloegen ook aan het scannen en telkens rolde er een mix uit van positief en 
negatief. 

‘Ik weet niet wat ik hier van moet denken. Behalve dat het bizar is’, tweet hij. Bron: 
Sportnieuws, 13 januari 2022.  
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Ook vandaag geen beslissing over Australian Open Djokovic - Tribunes in 
Melbourne voor helft open 

Novak Djokovic (34) is als eerste reekshoofd opgenomen in de hoofdtabel van de Australian 
Open. De Servische titelverdediger neemt het in de eerste ronde op tegen Miomir Kecmanovic, 
al is het nog steeds wachten op een definitieve beslissing van Australisch minister van 
Immigratie Alex Hawke. Die moet oordelen of Djokovic na de visumheisa al dan niet in 
Australië mag blijven. Op deze pagina volgt u het nieuws rond de nummer één van de wereld 
op de voet. 

De saga van Novak Djokovic in Australië blijft maar duren. De Servische toptennisser - die 
niet gevaccineerd is, maar zou beschikken over een medische uitzondering die nodig is om 
het land in te komen - arriveerde midden vorige week Down Under, maar belandde sindsdien 
in een echte rollercoaster. Bij aankomst staken ‘visumproblemen’ de kop op, waarop hij de 
toegang tot Australisch grondgebied werd ontzegd. Djokovic werd urenlang ondervraagd door 
de grenspolitie en zou het land uitgezet worden. De nummer één van de wereld ging in beroep 
tegen die beslissing en verbleef in afwachting van een verdict in een quarantainehotel.  

Djokovic kreeg gelijk van een rechter en mocht dus in Australië blijven. Van het 
quarantainehotel ging het naar de Rod Laver Arena, waar ‘Nole’ een paar balletjes sloeg. Maar 
daarmee is dit verhaal nog niet ten einde. Alex Hawke, Australisch minister van Migratie, kan 
de beslissing van de rechter nog steeds terugdraaien en het visum van Djokovic alsnog 
afnemen. Daarvoor neemt Hawke wel z’n tijd, want drie dagen na het gelijk van Djokovic is 
het nog steeds wachten op een uitspraak. Intussen is de Serviër wel gewoon opgenomen in de 
loting voor de eerste ronde. 

Tijdens het wachten op een verdict is het nooit stil geweest rond Djokovic. De Australische 
overheid is een onderzoek gestart naar het inreisformulier van de Serviër. Daarop gaf hij aan 
de laatste 14 dagen voor zijn aankomst in Australië niet meer gereisd te hebben. Maar in die 
periode zou Djokovic wel degelijk van Belgrado naar Spanje gevlogen zijn. ‘Een menselijke 
fout’, zo zei hij gisteren op Instagram. In elk geval kan het hem zuur opbreken, want op het 
formulier staat dat ‘valse of misleidende informatie als een grote inbreuk wordt beschouwd’. 
Djokovic zou zelfs een celstraf tot 12 maanden riskeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Bron: 
HLN, 13 januari 2022. 

Djokovic moet Australië verlaten na intrekken visum door Australische 
minister 

De Australische immigratieminister Alex Hawke heeft het visum van Novak Djokovic 
ingetrokken. Dat betekent dat de Servische tennisser Australië zo snel mogelijk moet verlaten 
en niet in actie kan komen op de Australian Open, die maandag beginnen. 

Hawke gebruikte zijn ministeriële bevoegdheden, omdat het ‘in het belang van de Australische 
gemeenschap’ is dat het visum van Djokovic wordt ingetrokken. Het zou bovendien kunnen 
dat Djokovic Australië drie jaar lang niet binnen mag komen. 

‘Bij het nemen van deze beslissing heb ik zorgvuldig de informatie overwogen die mij is 
verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Australische douane en de heer 
Djokovic. De regering is vastbesloten om de grenzen van Australië te beschermen, met name 
in verband met de covid-19-pandemie.’ 

De Servische tennisser kan nog tegen de beslissing in beroep gaan. De Australische 
immigratiedienst heeft Djokovic uitgenodigd voor een gesprek op zaterdag. Tot die tijd mag de 
Servische tennisser blijven waar hij op dat moment is en hoeft hij niet terug naar het hotel in 
Melbourne waar hij vorige week ook een paar dagen moest verblijven. 

‘Hawke kon ook bijna niet anders. De meeste Australiërs zijn het eens met deze beslissing’, 
vertelde NOS-correspondent Meike Wijers in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Australiërs hebben 
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zich twee jaar lang aan strenge regels moeten houden en daarna kwam de boodschap dat 
vaccinatie de enige uitweg is.’ 

Volgens Wijers is daarom ruim 92 procent van de Australiërs gevaccineerd. ‘Zij vinden dat 
iedereen eerlijke kansen moet krijgen. Dus die speciale behandeling voor Djokovic, daar waren 
ze het in dit geval niet mee eens.’ 

Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het bewijs 
van een recente coronabesmetting kon deelnemen aan de Australian Open. In Melbourne 
werd hij tegengehouden op het vliegveld: hij kon geen goede reden geven waarom hij niet was 
gevaccineerd en het bewijs van zijn recente besmetting bleek niet voldoende voor een medische 
vrijstelling. 

Een Australische rechter gaf Djokovic daarna gelijk en toch toegang tot het land, onder meer 
omdat het hoofd van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat Djokovic een 
‘medische uitzondering van vaccinatie’ had vanwege zijn recente besmetting. 

De bond bleek spelers foutief te hebben geïnformeerd en de Australische rechter oordeelde 
dat de regering onredelijk had gehandeld. 

 

Novak Djokovic tijdens een training in Melbourne AFP 

Later gaf Djokovic aan dat hij ook een fout had gemaakt bij het invullen van zijn 
inreisformulier. Hij verklaarde op het formulier in de twee weken voor aankomst in Melbourne 
niet in andere landen te zijn geweest, maar onder meer op sociale media was te zien dat hij 
recent nog in Spanje was. 

Djokovic deed donderdag nog 'gewoon' mee met de loting voor de Australian Open. Vanwege 
alle onduidelijkheid rondom de Servische tennisser werd de loting 75 minuten later uitgevoerd 
dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daarbij werd Djokovic gekoppeld aan zijn landgenoot 
en nummer 78 van de wereld Miomir Kecmanović. 

De organisatie van de Australian Open kan nog tot en met zaterdagnacht (1.00 uur 
Nederlandse tijd) het schema van het toernooi aanpassen. Bron: NOS, 14 januari 2022.  

Djokovic wordt Australië uitgezet en kan niet meedoen aan Australian 
Open 

Novak Djokovic heeft vrijdag te horen gekregen dat hij Australië alsnog moet verlaten. De 
minister van Immigratie heeft zijn visum ingetrokken, waardoor de nummer één van de wereld 
niet kan meedoen aan de Australian Open.  
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Het is een nieuw hoofdstuk in een lange soap, waarin de ongevaccineerde Djokovic 
aanvankelijk een rechtszaak tegen het intrekken van zijn visum won. Minister Alex Hawke 
had echter de bevoegdheid om de vergunning alsnog af te nemen en heeft dat nu gedaan. 

‘Ik heb op grond van sectie 133C(3) van de migratiewet gebruikgemaakt van mijn bevoegdheid, 
vanwege gezondheidsredenen en in het algemeen belang’, laat Hawke in een verklaring weten. 
Mogelijk vecht Djokovic het intrekken van zijn visum bij de federale rechtbank opnieuw aan. 

De uitzetting van Djokovic betekent voor nu dat hij zijn titel op de Australian Open niet kan 
verdedigen. Hij had het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar voor de vierde keer op rij en 
voor de tiende keer in totaal kunnen winnen. 

Een eindzege in Melbourne had de 21e Grand Slam-titel in de loopbaan van Djokovic 
betekend, waarmee hij in zijn eentje recordhouder was geweest. Hij deelt het record nu nog 
met Roger Federer en Rafael Nadal. 

Djokovic werd vorige week bij aankomst in Australië vastgehouden in een quarantainehotel. 
De 34-jarige Serviër was in het bezit van een medische vrijstelling voor de Australian Open, 
maar kon volgens de Australian Border Force (ABF) niet goed uitleggen waarom hij die 
uitzondering verdiende. 

De rechter bepaalde maandag dat het visum van Djokovic onterecht was ingetrokken, omdat 
hij op de luchthaven te weinig tijd had gekregen om zich te verweren. Hij mocht daardoor 
gaan en staan waar hij wilde en kon weer trainen. 

Aanvankelijk zou minister Hawke dinsdag al een besluit nemen over het visum van Djokovic. 
Hij nam echter meer tijd, volgens Australische media onder meer om de juridische 
haalbaarheid van zijn voorgenomen besluit te onderzoeken. 

Bovendien bleek dat Djokovic op zijn inreisformulier onterecht had aangevinkt dat hij in de 
veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër bood zijn excuses 
aan voor de fout en leverde extra bewijsdocumenten aan, maar die hebben hem niet kunnen 
redden. Bron: NU.nl, 14 januari 2022.  

Australische minister trekt visum Novak Djokovic in 

Novak Djokovic zijn visum is ingetrokken door de Australische minister van Immigratie Alex 
Hawke. Dit maakt dat de negenvoudig winnaar van de Australian Open het land uitgezet kan 
worden. 

In het statement staat dat Hawke deze beslissing heeft genomen „omdat dat in publiek belang 
is.’ 
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De saga rondom het visum en de vaccinatiestatus van de Servische nummer 1 van het 
mannentennis houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De tennisser reisde met een 
medische vrijstelling naar Australië, waardoor hij zonder coronavaccin het land in zou 
kunnen. Djokovic werd na aankomst op het vliegveld van Melbourne echter opgesloten in een 
’coronahotel’ omdat zijn visum niet in orde zou zijn. De Serviër vocht dat besluit met succes 
aan bij de rechter, maar Hawke liet daarop weten dat de zaak voor hem nog niet was afgedaan. 
Hij wees erop dat hij vanuit zijn functie de bevoegdheid heeft om het visum voor Djokovic 
alsnog in te trekken. Hawke kondigde een nader onderzoek aan en daarbij kwamen al snel 
diverse onregelmatigheden aan het licht. 

De ongevaccineerde Djokovic bekende onder meer dat hij een „beoordelingsfout’ had gemaakt 
bij zijn medewerking aan een interview dat hij medio december gaf aan het Franse blad 
L’Équipe. Dat gesprek vond plaats twee dagen nadat hij volgens de nu bekende documenten 
positief was bevonden op het coronavirus. De dienstdoende journalist wist daar niets van. 

Ook gaf Djokovic bij het invullen van zijn Australische inreisformulieren „misleidende 
informatie’ af. De toptennisser had bijvoorbeeld 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 gesignaleerd. Djokovic sprak van een vergissing van zijn agent en bood excuses 
aan. Op het geven van valse of misleidende informatie staat echter een straf in Australië. Ook 
in Spanje wordt inmiddels gekeken naar mogelijke overtredingen van de Serviër van het 
Spaanse coronaprotocol. 
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Hawke had na het vonnis van de rechter relatief veel tijd nodig om tot een besluit te komen. 
Volgens Australische media kreeg de bewindsman tegenstrijdige berichten, zowel intern als 
extern, over de juridische haalbaarheid van zijn voorgenomen beslissing. Dat wilde de minister 
eerst goed hebben uitgezocht voordat hij zijn maatregel definitief nam. 

Djokovic werd daarom donderdag ’gewoon’ meegenomen bij de loting. Hij zou het in de eerste 
ronde gaan opnemen tegen landgenoot Miomir Kecmanovic, maar de negenvoudig winnaar 
van de Australian Open moet nu het land uit. 

Djokovic zou in Melbourne jacht maken op zijn 21ste grandslamzege, wat hem alleen 
recordhouder zou maken. Nu deelt hij dat record nog met Roger Federer en Rafael Nadal. 
Laatstgenoemde is volgende week actief op de beroemde tennisbanen van Melbourne. Bron: 
De Telegraaf, 14 januari 2022. 

 

Novak Djokovic tijdens een training, eerder deze week @ RTL Nieuws 

Australische regering trekt visum Djokovic alsnog in 

De Australische minister voor Immigratie heeft Novak Djokovic' visum ingetrokken. Dat 
betekent dat de tennisser het land zal worden uitgezet en niet mee kan doen aan het 
Australian Open. De weigering betekent dat Djokovic opnieuw naar de rechter moet om 
toegang tot het land af te dwingen. 

De minister van Immigratie Alex Hawke kwam tot zijn besluit op basis van een wet die het 
mogelijk maakt iemand het land uit te zetten die als een potentieel gevaar voor de gezondheid 
en veiligheid van de Australische bevolking wordt beschouwd.  

Novak Djokovic kwam vorige week in opspraak toen hij Australië binnen probeerde te komen 
terwijl hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Hij zat urenlang vast op het vliegveld 
van Melbourne voordat douanebeambten besloten zijn visum te weigeren. 

Een rechter besloot uiteindelijk dat hij toch mocht blijven, de verwarring was ontstaan omdat 
de tennisbond en twee verschillende Australische medische raden ook het herstel van een 
coronabesmetting accepteren als 'medische vrijstelling'. 

De Australische overheid eist echter dat iemand die het land in reist volledig is gevaccineerd 
tegen het coronavirus.  
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Maar later bleek dat er nog iets niet klopte. De 34-jarige Serviër had bij het invullen van het 
papierwerk namelijk 'misleidende informatie' gegeven. 

De toptennisser had aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet 
had gereisd, maar hij werd eind vorige maand in onder meer Spanje en Belgrado gezien. Hij 
plaatste daar ook berichten over op sociale media.  

Deze week verklaarde Djokovic dat het foutief aanvinken een menselijke vergissing van zijn 
agent was. Hij bood zijn excuses aan voor de fout. Bron: RTL Nieuws, 14 januari 2022. 

Visum Novak Djokovic ingetrokken: nummer 1 van de wereld kan toch 
niet meedoen aan Australian Open 

Het visum van Novak Djokovic in Australië wordt alsnog ingetrokken. De Minister van 
Immigratie heeft, na dagenlang beraad, besloten dat het in het ‘publiek belang is’ dat de 
Serviër het land wordt uitgezet. Daarmee kan de nummer 1 van de wereld alsnog niet meedoen 
aan de Australian Open. 

De affaire hield de sportwereld al twee weken bezig. Djokovic, niet gevaccineerd, leek niet aan 
het eerste grand slam van het jaar te kunnen meedoen. Maar op 4 januari meldde hij toch 
naar Melbourne af te reizen. Door een recente coronabesmetting kon hij onder de 
vaccinatieplicht uitkomen, zo meldde de tennisser en bevestigde de toernooiorganisatie. 

Maar de douane achtte die vrijstelling onterecht. Op het visum dat Djokovic had aangevraagd 
was dat niet van toepassing. Daarom werd hem geen visum verleend en zat de tennisser 
dagenlang in een immigrantenhotel, in afwachting van het oordeel van een rechter. Vooral op 
basis van procedurele fouten van de douane kreeg Djokovic maandag gelijk, en alsnog een 
visum. Maar het wachten was nog op de Minister van Immigratie, die zelf ook de bevoegdheid 
heeft een visum te annuleren. 

Djokovic maakte fouten in deze procedure. Zo was hij na zijn vermeende positieve test nog 
twee dagen op diverse publieke activiteiten. Bovendien gaf hij aan dat hij niet in andere landen 
dan Servië was geweest voor het vertrek naar Australië. Dat klopte niet, hij trainde nog in 
Spanje. Daarnaast werd getwijfeld aan de juistheid van zijn positieve test. Djokovic was 
überhaupt nooit van plan geweest zich te laten vaccineren. 

Maar op al die punten gaat Alex Hawke, immigratieminister, voorbij in de korte verklaring van 
vanochtend om Djokovic te deporteren. Hij zegt dat het in het belang van de samenleving is 
om diens visum alsnog in te trekken. ‘Deze regering doet er alles aan om onze grenzen te 
beschermen, zeker in relatie tot de pandemie’, schrijft Hawke. 

Aangenomen wordt dat Djokovic snel in beroep kan en gaat tegen deze nieuwe beslissing. Hij 
moet zaterdag voor verhoor bij immigratie-officials verschijnen en mag zich tot die tijd vrij 
bewegen. Er is haast bij, want de Australian Open begint maandag al. De Serviër won het 
toernooi negen keer en zou in de eerste ronde aantreden tegen landgenoot Miomir 
Kecmanovic. Djokovic wilde in Melbourne op jacht gaan naar zijn 21ste grand slam. Dat zou 
een record zijn. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Publieke opinie heeft ‘zaak Djokovic’ in haar greep, verbanning voor drie 
jaar uit Australië dreigt 

De soap duurt inmiddels al weken, maar vrijdagochtend leek er toch een einde aan te komen. 
Leek. Want tegen de beslissing van de Australische minister van Immigratie om Novak 
Djokovic het land uit te zetten, ging de Servische tennisser in beroep. Zaterdagmiddag 
Australische tijd, amper twee dagen voor de start van de Australian Open, volgt de definitieve 
conclusie.  
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Speelt Novak Djokovic maandag tegen Miomir Kecmanovic in de eerste ronde van de 
Australian Open? 

Het antwoord op die vraag kan nog steeds niet gegeven worden. Vrijdagochtend Nederlandse 
tijd besloot Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, om het visum van de 
Servische nummer 1 van de wereld in te trekken. Dat leek einde verhaal te betekenen voor 
Novak Djokovic, maar de twintigvoudig grandslamwinnaar ging in beroep tegen de beslissing. 
Die zaak staat voor zaterdagmiddag Australische tijd gepland. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Servische president furieus op Australië over Djokovic: ‘Waarom 
mishandelen jullie hem? 

De Servische president Aleksandar Vucic heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Australische 
autoriteiten, die tennisser Novak Djokovic vrijdag voor de tweede keer zijn visum ontnamen. 
Uitzetting dreigt voor de nummer 1 van de wereld en de kans is levensgroot dat hij zijn titel 
niet kan verdedigen op de Australian Open. 

‘Waarom mishandelen jullie hem, waarom reageren jullie het niet alleen op hem af, maar ook 
op zijn familie en de hele natie?’ fulmineerde Vucic op sociale media. Eerder noemde Vucic de 
pogingen om de ongevaccineerde Djokovic Australië niet binnen te laten een ‘politieke 
heksenjacht’. 

De Servische president is vooral boos op de Australische minister van Immigratie Alex Hawke, 
die besloot gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het visum van Djokovic alsnog in te 
trekken. Dat gebeurde enkele dagen nadat een rechter in Melbourne had besloten de medische 
vrijstelling van Djokovic goed te keuren en hem vrij te laten uit het detentiecentrum waar de 
tennisser verplicht moest blijven. 

‘Als je Novak Djokovic wilde verbieden om zijn tiende trofee in Melbourne te winnen, waarom 
heb je hem dan niet onmiddellijk teruggestuurd? Waarom heb je hem niet gezegd dat het 
onmogelijk is om een visum te krijgen?’, voegde Vucic toe op Instagram. ‘Novak, we staan 
achter je!’ 

Djokovic heeft nog de mogelijkheid gekregen in beroep te gaan tegen de intrekking van zijn 
visum. De 34-jarige tennisser zal vanaf zaterdagochtend wel weer in detentie moeten 
verblijven. Hij wordt om 08.00 uur verwacht zich te melden. De zaak wordt later op 
zaterdagochtend Australische tijd vervolgd. Djokovic wordt om 10.15 uur plaatselijke tijd 
gehoord door de federale rechtbank. De regering heeft ermee ingestemd dat de 20-voudig 
grandslamkampioen het land niet uit wordt gezet voordat de hoorzitting afgelopen is. Bron: 
AD, 14 januari 2022.  

Zaak-Djokovic zorgt voor wrevel onder spelers: ‘Hij is niet belangrijker 
dan het toernooi’ 

De tennissers die meedoen aan de Australian Open zijn klaar met de situatie rond Novak 
Djokovic. De rel rond de Serviër overschaduwt de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi 
van het jaar. ‘Het is heel duidelijk dat Novak Djokovic een van de beste tennissers ooit is’, zei 
Rafael Nadal op een persconferentie in Melbourne. ‘Maar geen enkele speler is belangrijker 
dan een toernooi, toch?’ 

‘Spelers komen en gaan’, vervolgt de Spanjaard, die in 2012 en 2019 de finale in Melbourne 
van Djokovic verloor. ’Of het nou gaat om Roger, Novak, om mij of om Björn Borg die in zijn 
tijd geweldig was: tennis gaat altijd door.’ 

Volgens Nadal en heel wat andere tennissers moet de aandacht naar de Australian Open toe 
in plaats van naar de zaak rond Djokovic, die zich nu al anderhalve week voortsleept. Zondag 
moet dan eindelijk duidelijk worden of de nummer 1 van de wereld vanaf maandag meedoet 
aan het toernooi of dat hij het land wordt uitgezet. 
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‘De Australian Open is veel belangrijker dan één speler. Als hij uiteindelijk gaat spelen, ok. 
Als hij niet speelt, dan wordt het ook een geweldige Australian Open’, aldus Nadal. ‘Ik word 
een beetje moe van de hele situatie. Het is belangrijk om over onze sport te praten, over tennis.’  

Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, zei eerder in de week dat Djokovic ‘zijn eigen 
regels bepaalt’. De Griekse tennisser wilde daar zaterdag weinig meer aan toevoegen. ‘Ik ben 
hier om over tennis te praten, niet over Novak Djokovic. Maar ik zal niet liegen. Het was de 
afgelopen weken constant in het nieuws. Deze zaak heeft heel veel aandacht gekregen, veel 
mensen praten er over. Daarom ben ik hier om over tennis te praten, want daar is het de 
afgelopen weken te weinig over gegaan en dat is heel jammer.’ 

Volgens de Australiër Alex de Minaur zorgt de zaak-Djokovic voor wrevel onder de spelers. ‘De 
hele situatie heeft de aandacht voor de deelnemers weggenomen. Wij zijn hier om de 
Australian Open te spelen. Als je het land in wil, moet je dubbel gevaccineerd zijn. Het was 
aan hem, het zijn zijn keuzes’, aldus De Minaur over Djokovic. 

Naomi Osaka, de titelverdedigster bij de vrouwen, weet hoe het voelt om het middelpunt van 
een rel te zijn. De Japanse besloot vorig jaar voorafgaand aan Roland Garros de media te 
boycotten. Osaka trok zich uiteindelijk als gevolg van alle ophef terug. ‘Dit is een ongelukkige 
situatie’, zei Osaka. ‘Novak is een geweldige tennisser en het is best treurig dat sommige 
mensen hem nu vooral hierdoor gaan herinneren. Ik weet hoe het is om in zo’n situatie te 
zitten, dat alle vragen over jou gaan en dat je opmerkingen van andere spelers over je leest. 
Dat is niet fijn.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

Novak Djokovic meldt zich voor detentie: tennisser weer vast in 
afwachting van beroepszaak 

De Australische immigratiedienst heeft Novak Djokovic, in afwachting van diens beroepszaak 
tegen uitzetting, weer vastgezet. De Servische tennisser meldde zichzelf voor detentie. 
Hij hoort morgen of hij in Australië mag blijven.  

Djokovic kreeg gisteren te horen dat hij alsnog het land uit moet, omdat hij niet is gevaccineerd 
tegen het coronavirus en omdat hij onjuiste gegevens heeft verstrekt over waar hij was en wat 
hij gedaan heeft terwijl hij positief was getest op het virus. Minister Alex Hawke van Immigratie 
maakte gebruik van zijn bevoegdheid om het visum van de nummer 1 van de wereld in te 
trekken.  

Dat gebeurde enkele dagen nadat een rechter in Melbourne had besloten de medische 
vrijstelling van de Serviër goed te keuren en hem vrij te laten uit het detentiecentrum waar de 
tennisser verplicht moest blijven na zijn aankomst in Australië. Djokovic wil graag meedoen 
in Melbourne en aast op zijn tiende titel in de Australian Open. 

Zaterdagochtend werd een regiezitting gehouden door de federale rechter. Onderwerp van 
gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een 
volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke pleitten voor de 
eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede. Tegen de uitspraak van een volledige 
rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die optie. De 
beroepszaak begint zondagochtend om 09.30 uur Australische tijd, in Nederland is dat 23.30 
uur zaterdagavond. 

Na de regiezitting werd Djokovic afgevoerd naar een ‘geheime’ locatie. Al snel bleek dat hij 
weer naar het Park Hotel is gebracht waarin hij vorige week al dagenlang zat opgesloten nadat 
zijn visum op het vliegveld van Melbourne was ingetrokken.  

Volgens de minister van Immigratie vormt Djokovic een gevaar voor de gezondheid van de 
Australische gemeenschap. De tennisser, negen keer winnaar van de Australian Open, heeft 
zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic kreeg desondanks een medische 
vrijstelling, omdat hij vorige maand het virus doormaakte. Hij arriveerde anderhalve week 
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geleden in Melbourne en dat bleek het begin van een soap die nog altijd niet voorbij is. Bron: 
AD, 15 januari 2022.  

 

Novak Djokovic. © EPA 
 
Novak Djokovic verlaat immigratiehotel en woont beroepszaak bij 
 
Novak Djokovic heeft het immigratiehotel in Melbourne verlaten om de beroepszaak fysiek bij 
te wonen. Die begint om 23.30 uur Nederlandse tijd. De Servische nummer 1 van de wereld 
ging in beroep tegen zijn uitzetting uit Australië. 
 
De 34-jarige Djokovic keerde zaterdagochtend Australische tijd terug in het hotel in 
Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. Tot 
de beroepszaak verbleef hij weer in detentie. 
 
Zaterdagochtend werd al een regiezitting gehouden door de federale rechter. Onderwerp van 
gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een 
volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke van Immigratie 
pleitten voor de eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede. Tegen de uitspraak 
van een volledige rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die 
optie. 
 
Het visum van Djokovic werd ingetrokken omdat hij geen geldig vaccinatiebewijs heeft en geen 
goede reden heeft voor een medische vrijstelling. Op basis van die vrijstelling reisde hij af naar 
Melbourne, ondanks dat er een vaccinatieplicht geldt. Bron: AD, 15 januari 2022. 
 
Djokovic moet Australië verlaten 
 
De Servische toptennisser Novak Djokovic moet Australië verlaten en kan dus niet deelnemen 
aan de Australian Open. Het federale hof in Australië heeft dat bepaald. 
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De beslissing van de drie rechters was unaniem. De tennisser was in beroep gegaan tegen de 
beslissing van immigratieminister Alex Hawke om zijn visum in te trekken, maar het hof zag 
geen reden dat besluit terug te draaien. Djokovic is ook veroordeeld tot het betalen van de 
proceskosten. 

In een korte reactie zegt de Serviër dat hij bijzonder teleurgesteld is over de uitspraak van het 
hof. ‘Dit betekent dat ik niet in Australië kan blijven om deel te nemen aan de Australian 
Open. Ik zal het besluit respecteren en meewerken met de autoriteiten bij mijn vertrek uit het 
land.’ 

Hij zegt ook dat hij het vervelend vindt dat alle aandacht de afgelopen week op hem was gericht 
en dat hij hoopt dat iedereen zich nu op het toernooi kan richten, dat morgen in Melbourne 
begint. 

Wanneer Djokovic op het vliegtuig wordt gezet, is nog niet duidelijk. In de regel gebeurt dat zo 
snel mogelijk na de uitspraak. Uitzetting uit Australië houdt meestal in dat iemand het land 
daarna drie jaar niet in mag. Of dat ook voor Djokovic geldt, is nog niet duidelijk. De minister 
kan daar anders over beslissen. 

Het hof heeft zich niet uitgesproken over de juistheid van de beslissing van de minister om 
Djokovic' visum in te trekken, maar over het feit of dat besluit onlogisch of juridisch onredelijk 
was. Minister Hawke zegt blij te zijn met het besluit van het federale hof. Ook premier Morrison 
is tevreden. Australiërs blijven zo veilig, stelt hij. Hij vindt dat de offers die zijn landgenoten 
in de pandemie hebben gebracht ‘beschermd’ moeten worden. 

De internationale tennisfederatie ATP noemt de afwezigheid van Djokovic in Melbourne in een 
persverklaring een verlies voor de sport, ‘ongeacht hoe we op dit punt zijn gekomen’. De 
federatie benadrukt daarbij dat een besluit van de autoriteiten te allen tijde gerespecteerd 
moet worden en dat het einde van de zaak het slot is van een reeks ‘uitermate 
betreurenswaardige gebeurtenissen’. 

‘Dit betekent het einde van een soap die Australië en de wereld ruim anderhalve week lang in 
zijn greep hield’, zegt correspondent Meike Wijers. ‘Hoewel het aanvankelijk vooral ging om de 
geldigheid van de medische vrijstelling die Novak Djokovic had gekregen om ongevaccineerd 
naar Australië te kunnen, had de minister een andere reden om hem afgelopen vrijdag 
opnieuw zijn visum te ontnemen. Hij stelde dat Djokovic een icoon is van de antivax-beweging 
en dat de aanwezigheid van de tennisser tot maatschappelijke onrust leidt. De voltallige 
rechtbank stelt nu dat de minister rechtmatig heeft gehandeld. De overgrote meerderheid van 
de Australische bevolking is het daarmee eens. Volgens een recente peiling vindt 71 procent 
dat Djokovic het land uit moet.’ 

Djokovic kreeg vrijdag te horen dat hij het land moest verlaten, nadat een rechter eerst nog 
had bepaald dat hij toch mocht blijven. 

Hij reisde vorige week naar Australië om zijn titel op de Australian Open te verdedigen. 
Djokovic is niet gevaccineerd, maar was in de veronderstelling dat hij vanwege een recente 
coronabesmetting het land in mocht. In Melbourne werd hij tegengehouden op het vliegveld, 
omdat het bewijs van zijn recente besmetting niet voldoende bleek voor een medische 
vrijstelling. 

Een rechter gaf hem gelijk en hij kreeg toch toegang tot het land, onder meer omdat het hoofd 
van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat hij vanwege die besmetting 
uitgezonderd kon worden van vaccinatie. De bond bleek spelers foutief te hebben 
geïnformeerd, waarop de rechter oordeelde dat de regering onredelijk had gehandeld door het 
visum in te trekken. 

De afwijzing van Novak Djokovic is goed nieuws voor Salvatore Caruso. De Italiaanse tennisser 
was uitgeschakeld voor de Australian Open, maar mag nu als 'lucky loser' toch meedoen. Als 
vervanger van Djokovic neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Serviër Miomir 
Kecmanovic. Bron: NOS, 16 januari 2022. 
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Australische premier blij, Servische president noemt zaak-Djokovic 'een 
farce' 

De Servische president Aleksandar Vucic heeft boos gereageerd op het besluit van de federale 
rechter in Australië om toptennisser Novak Djokovic het land uit te zetten. Hij noemt de 
hoorzitting 'een farce, met veel leugens'. 

‘Ze denken dat ze Djokovic hebben vernederd met deze tien dagen durende intimidatie, maar 
uiteindelijk hebben ze zichzelf vernederd. Als je zou zeggen dat degene die niet is ingeënt geen 
recht heeft om binnen te komen, zou Novak niet komen of zou hij worden ingeënt’, zei Vucic 
tegen journalisten. 

Vucic zegt dat hij Djokovic heeft gesproken en dat hij 'niet kan wachten hem weer in zijn land 
Servië te zien, waar hij altijd welkom is.’ 

Een dag voor de start van het grandslamtoernooi kreeg de Servische nummer 1 van de wereld 
te horen dat zijn visum definitief wordt ingetrokken.  Na een soap die bijna twee weken 
duurde, had het federale gerechtshof het laatste oordeel. 

 

Fans van Djokovic horen het besluit van de rechter.  @ ANP 

De rechters oordeelden dat de Australische overheid geldige redenen had om het visum van 
Djokovic in te trekken. De 34-jarige Serviër moet het land nu verlaten. 

De overkoepelende organisatie ATP doet 'alle spelers de aanbeveling om zich te laten 
vaccineren tegen het coronavirus'. Djokovic heeft dat niet gedaan en daarmee begonnen alle 
perikelen van de afgelopen twee weken. 

Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, zegt in een verklaring blij te zijn met de 
beslissing van het gerechtshof. Hij pakte Djokovic het visum af na fouten die bij de aanvraag 
zijn gedaan. ’Het innemen van Djokovic' visum is in het algemeen belang van Australië’, 
schrijft Hawke nu. 

‘Ons land heeft een sterke grenscontrole gehad, waardoor we relatief veilig zijn gebleven 
tijdens de pandemie. Mede door deze strenge grenscontroles is de cohesie onder de bevolking 
sterk. Mensen hebben offers gebracht tijdens de pandemie en de overheid dient de resultaten 
daarvan te beschermen’, aldus de minister. 

Ook de Australische premier Scott Morrisson juicht de uitzetting toe. ’Dit besluit is genomen 
vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat het in het algemeen belang was om dit 
te doen’, schrijft Morrison op Facebook. 
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‘Sterke grenzen zijn fundamenteel voor de Australische manier van leven. De regering neemt 
altijd besluiten en acties die nodig zijn om de integriteit van onze grenzen te beschermen. Ik 
dank het gerechtshof voor de snelle behandeling van deze zaak en het geduld van alle 
betrokkenen. Het is nu tijd om te beginnen met de Australian Open en weer te genieten van 
het tennis.’ Bron: RTL Nieuws, 16 januari 2022. 

Australische premier juicht uitzetten Novak Djokovic toe: ‘Besluit in het 
algemeen belang’ 

De Australische premier Scott Morrison juicht het toe dat Novak Djokovic na een soap die 
bijna twee weken duurde alsnog het land wordt uitgezet. De Servische tennisser heeft zich 
niet laten vaccineren tegen het coronavirus, maar dacht met een medische vrijstelling alsnog 
te kunnen meedoen aan de Australian Open.  

Het federale gerechtshof bepaalde zondag, één dag voor de start van het toernooi, dat de 
autoriteiten geldige redenen hadden om het visum van Djokovic in te trekken. 

‘Dit besluit is genomen vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat het in het 
algemeen belang was om dit te doen’, schrijft Morrison op Facebook. ’Ik ben blij met het 
besluit om onze grenzen sterk te houden en de Australiërs veilig te houden.’ 

De regering neemt altijd besluiten en acties die nodig zijn om de integriteit van onze grenzen 
te beschermen, aldus Scott Morrison, Australische premier. 

Morrison vervolgt: ‘Australiërs hebben veel offers gebracht tijdens deze pandemie en ze 
rekenen er terecht op dat het resultaat van die offers gewaarborgd blijft. Gedurende de 
pandemie hebben we samen één van de laagste sterftecijfers, één van de sterkste economieën 
en de hoogste vaccinatiegraad ter wereld bereikt. Sterke grenzen zijn fundamenteel voor de 
Australische manier van leven. De regering neemt altijd besluiten en acties die nodig zijn om 
de integriteit van onze grenzen te beschermen. Ik dank het gerechtshof voor de snelle 
behandeling van deze zaak en het geduld van alle betrokkenen. Het is nu tijd om te beginnen 
met de Australian Open en weer te genieten van het tennis.’ 

 
Scott Morrison © AFP 

Ook de organisatie van de Australian Open kwam met een reactie en ‘respecteert’ de beslissing 
van het federaal gerechtshof. Dat staat in een korte verklaring van de Australische 
tennisbond, organisator van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. 

‘Tennis Australia respecteert de beslissing van het federale gerechtshof. In lijn met de regels 
van de grandslams wordt de nummer 1-positie in de loting nu ingevuld door een lucky loser. 



26 
 

We kijken uit naar een goede en spannende Australian Open 2022 en wensen alle deelnemers 
veel succes.’ 

Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, was als nummer 1 van de wereld ook 
als eerste geplaatst in Melbourne. De Italiaanse ‘lucky loser’ Salvatore Caruso neemt de plek 
van Djokovic in het speelschema over. Caruso, de nummer 150 van de wereld, was in de 
laatste ronde van de kwalificaties blijven steken. Bron: AD, 16 januari 2022. 

Einde aan soap: Novak Djokovic ‘extreem teleurgesteld’ na verlies 
beroepszaak 

Een bijna twee weken durende tennissoap die zijn weerga niet kende is voorbij. Novak 
Djokovic verloor vandaag zijn beroepszaak bij de federale rechtbank van Melbourne en moet 
zijn visum inleveren. Hij kan zijn titel bij de Australian Open niet verdedigen. Beroep is niet 
meer mogelijk voor Djokovic, die om 12.30 uur vanaf Melbourne naar Dubai vliegt. 

De beslissing van de drie rechters was unaniem, zei voorzitter James Allsop. Het gerechtshof 
deed zondag alleen een korte, mondelinge uitspraak. Het volledige oordeel op schrift verschijnt 
‘zo snel mogelijk in de komende dagen’. Allsop benadrukte dat het hof een beoordeling had 
gemaakt van de gang van zaken. ‘We hebben gekeken of de beslissing van de overheid 
irrationeel of juridisch onjuist was.’ Daar was volgens de drie rechters geen sprake van en dus 
moet Djokovic het land uit. 

Australische premier juicht uitzetten Djokovic toe.’Dit besluit is genomen 
vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat het in het algemeen belang was om dit 
te doen’, aldus de Australische premier Scott Morrison.  

Djokovic reageerde kort en krachtig. ‘Ik wil een kort statement maken naar aanleiding van de 
uitspraak van de federale rechtbank: ik ga een korte periode rust nemen en bijkomen van 
deze zaak, voordat ik er inhoudelijk op inga. Ik ben in elk geval extreem teleurgesteld door de 
uitspraak, maar die respecteer ik. Ik zal volledig meewerken met de relevante autoriteiten wat 
betreft mijn vertrek uit het land.’ 

‘Verder vind ik het erg vervelend dat de focus de voorbije weken op mij heeft gelegen’, schreef 
Djokovic. ‘Ik hoop echt dat we ons nu weer kunnen storten op het tennis en dit geweldige 
toernooi. Ik wens spelers, toernooi-officials, staf, vrijwilligers en fans al het goede voor de 
Australian Open. Verder bedank ik mijn familie en alle Servische fans voor hun steun.’ 

Australië was de voorbije weken in de ban van de saga rond de nummer één van de wereld. 
Djokovic kreeg vrijdag te horen dat hij alsnog het land uit moet. De rechter vindt dat minister 
van Immigratie Alex Hawke het recht heeft om eigenhandig het visum van Djokovic in te 
trekken. Daarbij speelt mee dat de Serviër de anti-vaccinatiebeweging in Australië zou 
versterken. Het is een beslissing ‘in het belang van het volk’. 

Verklaring vanuit Australian Open 

‘Tennis Australia respecteert de beslissing van het federale gerechtshof’, luidt de verklaring 
van de organisatie van de Australian Open. 

Djokovic was op 4 januari met een medische vrijstelling op zak in het vliegtuig naar Australië 
gestapt, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De Serviër had zich niet laten 
vaccineren tegen het coronavirus en kon niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling 
had gekregen. 
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Novak Djokovic op het vliegveld van Melbourne, op weg naar Dubai. © Reuters 

De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde vorige week maandag dat Djokovic mocht 
blijven. De tennisser ging meteen de baan op om te trainen, nadat hij dagenlang opgesloten 
had gezeten in een immigratiehotel met asielzoekers. 

Novak Djokovic ontbreekt voor de tweede keer in achttien jaar op een grandslamtoernooi. De 
twintigvoudig grandslamkampioen miste sinds zijn eerste grandslamtoernooi in 2005 alleen 
de US Open in 2017. Hij moest zich toen afmelden met een elleboogblessure. Sinds zijn 
grandslamdebuut in 2005, in Melbourne, speelde Djokovic 66 grandslamtoernooien. Daarvan 
wist hij er twintig te winnen. Ook stond hij nog eens elf keer in een eindstrijd van een grand 
slam.  

Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag echter gebruik te maken van zijn 
bevoegdheid en trok het visum van de tennisser alsnog in. Volgens Hawke vormde de 
ongevaccineerde Djokovic een gevaar voor de Australische bevolking, onder meer door het 
signaal dat de Serviër had afgegeven door zich niet te laten vaccineren. Djokovic schakelde 
het federale gerechtshof in om de zaak opnieuw te bekijken, maar hij kreeg daar geen gelijk. 
Na een zitting van ruim 5 uur, die via een livestream door meer dan 85.000 mensen werd 
gevolgd, kreeg de twintigvoudig grandslamkampioen te horen dat de beslissing van de minister 
blijft staan. Dat betekent dat Djokovic het land uit moet. 

De beslissing kan bovendien tot gevolg hebben dat Djokovic drie jaar lang niet in aanmerking 
komt voor een Australisch visum, behalve onder bepaalde omstandigheden. 

De Australian Open begint morgen. Djokovic werd donderdag ondanks zijn juridische strijd 
met de Australische overheid ‘gewoon’ meegenomen in de loting en in de eerste ronde 
gekoppeld aan landgenoot Miomir Kecmanovic. Hij zou maandagavond de laatste partij van 
de dag in de Rod Laver Arena spelen, zo bleek uit het speelschema dat zo’n 1,5 uur voor de 
uitspraak van de rechters dan eindelijk werd gepubliceerd. De Serviër, die in Melbourne zijn 
21ste grandslamtitel hoopte te pakken en zo alleen recordhouder te worden, moet echter al 
voor de start van het toernooi naar huis. Kecmanovic stuit nu op lucky loser Salvatore 
Caruso uit Italië. 

Djokovic deelt het record met Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser ontbreekt vanwege 
fysieke problemen in Melbourne, maar de Spanjaard doet wel mee. Nadal behoort weliswaar 
niet tot de topfavorieten, maar krijgt door het afhaken van Djokovic wel als enige de kans om 
in de komende twee weken nummer 21 binnen te halen. Bron: AD, 16 januari 2022. 
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Novak Djokovic. © EPA  

 

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is besmet met het 
coronavirus 

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is besmet met het coronavirus. 
Woensdagavond laat liet hij op Twitter weten dat hij 'helaas een positieve testuitslag heeft 
ontvangen'. Hij blijft voorlopig in quarantaine, waar hij al in zat na een positieve coronatest 
bij een van zijn kinderen, eerder op de dag. 
 
Hoekstra werkt de komende dagen vanuit huis. ’Gelukkig heb ik geen klachten’, meldt hij. De 
bewindsman was dinsdag nog in Brussel. Het was zijn eerste reis in zijn nieuwe functie. Hij 
sprak daar met de buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, en zijn Belgische 
ambtgenoot Sophie Wilmès. 
 
Woensdagochtend had een van zijn kinderen een positieve zelftest, maar andere familieleden 
testten volgens Hoekstra negatief. Toch ging hij toen uit voorzorg al in quarantaine. Bron: AD, 
13 januari 2022. 
 
Forum voor Democratie wil eigen scholen 
 
FvD werkt achter de schermen aan de oprichting van eigen basisscholen. Hiervoor is al een 
stichting opgericht waarin onder anderen Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het 
bestuur zit, zo blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. 
 
Partijleider Thierry Baudet droomde eerder al van een ’Forumland’ met eigen cryptomunten, 
een datingapp en scholen. Die laatste categorie is nu in aantocht, erkent stichtingbestuurder 
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en FvD-Statenlid Ralf Dekker. Waar de scholen moeten komen, wil hij niet zeggen. Het 
ministerie van Onderwijs laat weten dat ’in principe iedereen in Nederland vrij is om een 
school op te richten’, maar dat wel aan voorwaarden moet worden voldaan. Bron: AD, 12 
januari 2022. 
 

 
 
 
Geduld van de Staat is op: huis complotdenker geveild na beschuldigen 
rechter 
 
Het huis van de bekende activist, klokkenluider en complotdenker Huig Plug wordt geveild. 
Plug is ondanks waarschuwingen doorgegaan met het uiten van beschuldigingen aan het 
adres van een rechter in Leiden, schrijft landsadvocaat Kingma van kantoor Pels Rijcken. 
 
Plug is net vrij van tien weken gevangenisstraf wegens een foto van twee lijkzakken en de tekst 
’De persconferentie gaat niet door vanavond’. De rechter beoordeelde dat als een 
doodsbedreiging aan het adres van Mark Rutte en Hugo De Jonge. Begin deze maand is hij 
opnieuw opgepakt omdat hij het contactverbod met deze bewindslieden had geschonden. 
 
Ook ligt Plug overhoop met een Leidse rechter, die hij ervan beschuldigt deel uit te maken van 
een grote samenzwering met elitaire kindermisbruikers. Hij liep met een megafoon door de 
straat van de rechter om de buurt voor haar te ’waarschuwen’. Ook uitte hij beschuldigingen 
op sociale media. Hij weigerde daarmee te stoppen ondanks dat de dwangsommen opliepen 
tot een kwart miljoen euro. 
 
Volgens de landsadvocaat heeft Plug overleg gevoerd over hoe hij kon blijven wonen in zijn 
huis bij de Katwijkse boulevard, waar hij ’fijn woonde’. Plug kreeg daarop langer de tijd om de 
gewraakte Twitterberichten te verwijderen. „Dat was de derde keer dat de Staat u – onverplicht 
– een kans heeft geboden om de executoriale verkoop van uw woning te voorkomen door alsnog 
het rechterlijk vonnis na te leven. Dat u, anders dan u ons in ons telefoongesprek suggereerde, 
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daar weer niet toe bereid bent gebleken, vindt de Staat heel teleurstellend. Sinds uw vrijlating 
bent u in uw oude patroon vervallen.’ 
 
Bij de Staat is ’het geduld nu op’, schrijft Kingma. Plugs huis wordt geveild en als hij doorgaat 
met beschuldigingen volgen nieuwe dwangsommen. 
 
Plug heeft veel fans onder anti-overheidsactivisten. Hij voert al jarenlang een strijd tegen 
vermeend onrecht. De voormalige gevangenismedewerker begon met het aankaarten van 
problemen in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Daarna bespeurde hij een groot 
complot van sadistische hooggeplaatsten, die kinderen zouden misbruiken en vermoorden. 
 
Hij mengde zich ook in het ’verhaal van Lisa’. Dat is het relaas van Marlies Van Muiswinkel, 
moeder van een meisje dat ritueel misbruikt zou zijn door Haagse hooggeplaatsten. 
Onderzoeksprogramma Argos publiceerde dat verhaal, maar het Openbaar Ministerie vond 
geen enkel aanknopingspunt om er een zaak van te maken. 
 
‘Raadsheer Sikke Kingma (parttime landsadvocaat) gaat in samenwerking met deurwaarder 
Groot & Evers mijn huis veilen’, schrijft Plug op Twitter. Hij memoreert dat er een 
’gigaschandaal’ speelt rond het kantoor van de landsadvocaat. Hij doelt op het wegsluizen van 
geld door de voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor. Bron: De Telegraaf, 12 januari 
2022. 
 

 

Jozua glimt van trots als hij op de motor van agent Thom mag zitten. Zijn broertje Micha en 
agent Nathalie kijken toe. © Saskia Berdenis Van Berlekom 
 
Hartverwarmend! Jozua (9) maakte schilderij voor politieagenten: 
‘Bedankt dat jullie er altijd zijn’ 
 
Politieagent zijn, dat lijkt de 9-jarige Jozua uit Leusden een moeilijk beroep. ‘Agenten moeten 
boeven vangen, hackers opsporen en vaak heel hard rijden’, zegt hij. Uit bewondering voor 
wat de politie allemaal doet, maakte hij een schilderijtje en bracht dat vorige week naar de 
politie in Leusden. Nou, dat heeft hij geweten. 
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Bij het schilderijtje van een politie-uniform had Jozua een briefje meegegeven: ‘Bedankt dat 
jullie er altijd zijn’ stond erop. Teamchef David was zo ontroerd door Jozua’s hart onder de 
riem, dat hij hem uitnodigde voor een rondleiding op het politiebureau aan de Twijnderij. 
Samen met zijn vader Remco en zijn broertje Micha (7). Bron: AD, 12 januari 2022. 
 
Kuipers tegen winkeliers: regels zijn er niet voor niets 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) begrijpt dat winkeliers de coronamaatregelen ‘zat 
zijn’ en open willen, maar ‘de regels zijn er niet voor niets’. Hij benadrukt dat de coronacrisis 
alleen maar erger wordt als iedereen een eigen weg kiest en zich niet aan de regels houdt. 

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. ‘We zouden allemaal dolgraag terug willen naar de situatie van voor corona’, zegt 
Kuipers daarover. ‘Maar de werkelijkheid is, dat dit niet kan.’ Hoewel de Omikron-variant 
weliswaar minder ziekmakend lijkt, raken mensen er veel sneller door besmet. Nu er veel 
mensen vanwege Omikron in quarantaine moeten en dus niet kunnen werken, dreigen 
volgens Kuipers sectoren vast te lopen. 

Zijn ambtsgenoot Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, liet eerder woensdag 
doorschemeren weinig te voelen voor strakkere handhaving door bijvoorbeeld de politie. 
‘Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen.’ Ze 
vindt wel dat men zich aan de regels moet houden, maar ‘dat is aan de mensen zelf. Je doet 
het ook voor je eigen gezondheid en voor je omgeving.’ Bron: ANP, 12 januari 2022. 

Ministerie: situatie met Vrienden van Amstel onwenselijk  

Het ministerie van Economische Zaken noemt de situatie die zich voordoet met De Vrienden 
van Amstel Live 'buitengewoon onwenselijk'. Het evenement wordt in Ahoy in Rotterdam 
noodgedwongen opgebouwd, hoewel het zo goed als zeker niet door kan gaan. 

Producent Machiel Hofman van Tribe Company wil klaar zijn voor het geval het kabinet vrijdag 
op de coronapersconferentie toch besluit dat de lockdown voorbij is, hoewel die kans minimaal 
is. Daarnaast is het zo dat de organisatie het podium en bijbehorende installatie opbouwt 
omdat anders geen beroep kan worden gedaan op financiële steun van de overheid. 

‘Deze situatie is inderdaad buitengewoon onwenselijk voor de sector. We proberen steeds om 
beperkingen op tijd aan te kondigen, maar dit is in de praktijk heel moeilijk gebleken. We zijn 
ons ervan bewust dat hier een oplossing voor moet komen. Hierover zijn we in overleg met de 
sector’, zegt een woordvoerder van het ministerie. 

De concertreeks van De Vrienden van Amstel Live staat nog gepland voor 15 tot en met 28 
januari. Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022.  

Podium Vrienden van Amstel opgebouwd: 'Als lockdown wordt verlengd 
gaan we bier drinken' 

Het is waarschijnlijk tegen beter weten in, maar in Ahoy is de opbouw van Vrienden van 
Amstel Live in volle gang. Het evenement staat voor zaterdag op de agenda, terwijl 
vrijdagavond tijdens de persconferentie pas duidelijkheid komt over de verlenging van de 
coronamaatregelen. ‘Ik denk dat we na de persconferentie afbreken en heel veel bier gaan 
drinken.’ Bron: RTL Nieuws, 11 januari 2022.  
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Winkeliers in Sneek ontsteld over sticker op hun etalage: ondernemer of 
onderdanig? 
 
Ondernemers in een deel van de Sneker binnenstad zijn onaangenaam verrast door een 
stickeractie op hun etalages waar ze niets mee te maken hebben. 
 
Sinds zondagavond zijn etalageruiten rond de Galigastraat en de Scharnestraat in Sneek 
beplakt met stickers met de tekst: Ondernemer of onderdanig? De uitvoering is in geel zwart, 
de kleuren van de stad Sneek. Winkeliers hebben geen idee uit welke hoek de actie komt. Ze 
hebben de sticker verwijderd of zijn nog niet op de hoogte omdat hun winkel dicht is en ze er 
niet elke dag komen. Bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 2022. 
 

Friese burgemeesters willen de samenleving gauw verantwoord open 

‘Het kabinet zou de lockdown niet moeten verlengen', vindt burgemeester Buma van 
Leeuwarden. 
 
De Friese burgemeesters willen dat de samenleving verantwoord en op korte termijn weer 
open gaat. Een verlenging van de lockdown richt teveel schade aan, zegt burgemeester 
Sybrand Buma van Leeuwarden. 
 
‘Dit is van onderop ontstaan’, zegt burgemeester Sybrand Buma. ‘De afgelopen dagen hebben 
wethouder Abel Reitsma en ik veel contact gehad met ondernemers en van daaruit ontstond 
het gevoel om ervoor te pleiten dat de samenleving op korte termijn verantwoord open moet.’ 
Bron: Leeuwarder Courant, 13 januari 2022. 
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Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden: bredere afweging 
coronamaatregelen nodig  

Er moet meer gekeken worden naar de sociale, maatschappelijke en economische effecten van 
de coronamaatregelen. En het kabinet moet kijken onder welke omstandigheden de 
samenleving op korte termijn veilig open kan. Daarvoor pleit burgemeester Sybrand Buma 
van Leeuwarden in een statement dat de gemeente zojuist maakte. 

Volgens Buma neemt de draagkracht in de samenleving voor én door de lockdown af en staat 
ondernemers het water aan de lippen. Ook redden zij het niet altijd met de huidige 
steunpakketten aldus het statement dat de gemeente vanavond verzond. Bron: Leeuwarder 
Courant, 13 januari 2022. 
 
Nieuwe studie bevestigt: Omikron vaak minder ernstig dan Delta  
 
Patiënten met de Omikron-variant van het coronavirus lopen aanzienlijk minder risico op een 
ernstig ziekteverloop dan mensen die delta oplopen. Dat komt volgens nieuwssite The Hill 
naar voren uit een grote Amerikaanse studie, die nog niet is beoordeeld door andere 
wetenschappers. 

Onderzoekers gebruikten gegevens van ruim 52.000 patiënten met Omikron en bijna 17.000 
met delta in ziekenhuizen in de staat Californië. Het gaat om informatie van eind 2021, toen 
allebei de varianten nog op grote schaal rondgingen. De resultaten waren bemoedigend: geen 
enkele patiënt met de Omikron-variant hoefde aan de beademing te worden gelegd, tegenover 
elf Deltapatiënten. 

Patiënten met Omikron komen volgens de onderzoekers ook maar half zo vaak in het 
ziekenhuis terecht. Ze lopen bovendien 74 procent minder risico om op de intensive care te 
belanden. Wie toch moet worden opgenomen, heeft een grote kans sneller buiten te staan dan 
iemand met delta. Ook lag het sterftecijfer veel lager. Er overleed één patiënt met Omikron en 
veertien met Delta. Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022.  

Lareb: 1000 meldingen per dag over bijwerkingen vaccinatie 

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. 
Dat kan komen, zegt Lareb-directeur Agnes Kant, 'doordat nu meer mensen tegelijkertijd 
geprikt worden'. 

Het meest opmerkelijke vindt Kant het aantal mensen dat melding maakt van opgezwollen 
lymfeklieren, vergeleken met de eerste grote vaccinatiecampagne. ‘Het lijkt meer, maar dat 
kunnen we nog niet met zekerheid vaststellen. Maar het valt wel op’, aldus Kant. Het 
bijwerkingencentrum doet hier onderzoek naar. 

Lareb bestudeert alle meldingen van bijwerkingen die binnenkomen na een coronavaccinatie. 
Bij een prik met Moderna staat opgezette lymfeklieren al tussen de meest gemelde 
bijwerkingen. Bij Pfizer/BioNTech is dat vooralsnog niet het geval. Wel werd bijvoorbeeld 
spierpijn of zwelling op de prikplek al als een veelvoorkomende bijwerking genoemd. 
 

Het groter worden van de lymfeklieren in de oksel wordt op thuisarts.nl vermeld als bijwerking 
van een prik tegen corona. Dit wordt gezien als een normale reactie van het lichaam op de 
prik. ‘De klachten zijn meestal binnen 1 tot 2 dagen over.’ Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022. 
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Valkenburg staat openen winkels en horecazaken vrijdag toe 

Winkels en horecagelegenheden in Valkenburg gaan vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur open, 
met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. Dat heeft de woordvoerster van Prevoo laten 
weten na berichtgeving in Dagblad de Limburger. 

De burgemeester ziet de actie van de winkels en horeca als een demonstratie. De ondernemers 
in de binnenstad hebben melding gemaakt van een demonstratie, en in ons land is 
demonstreren een grondrecht, aldus Prevoo. Hij zal dan ook niet ingrijpen als de winkels en 
kroegen opengaan: geen boetes en geen waarschuwingen. Wel verwacht hij dat deelnemers 
aan het protest zich houden aan de coronamaatregelen zoals het handhaven van anderhalve 
meter afstand en het dragen van mondkapjes. 

Wie als klant de winkels binnengaat, wordt door Prevoo gezien als sympathisant, iemand die 
solidariteit komt betuigen met de demonstranten. Zolang klanten zich houden aan de 
coronamaatregelen, is het hen toegestaan in de winkels iets te kopen en bij de horeca iets te 
nuttigen. Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022.  

Geen stoffen mondmaskers meer toegelaten in Vlaamse zorginstellingen 

Stoffen mondmaskers zullen niet meer toegelaten zijn in de Vlaamse zorginstellingen. 
Bezoekers moeten een chirurgisch masker dragen, terwijl het zorgpersoneel van een hele reeks 
instellingen verplicht een FFP2-mondmasker zal moeten dragen. Dat heeft de taskforce Zorg 
beslist, zo werd vernomen van voorzitter Karine Moykens. 

De stoffen mondmaskers worden voor zowel personeel als bezoekers gebannen in onder meer 
woonzorgcentra, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en instellingen voor 
personen met een handicap.  

Ook sommige ziekenhuizen stappen overigens van de stoffen mondmaskers af. Zo kondigde 
AZ Groeninge in Kortrijk woensdag nog aan dat vanaf vrijdag ‘enkel nog chirurgische 
mondneusmaskers zijn toegelaten’.  

De taskforce Zorg breidt ook de FFP2-mondmaskerplicht voor personeel, die sinds maandag 
geldt in woonzorgcentra, uit naar andere instellingen. Die zal ook gelden in 
dagverzorgingscentra, herstelverblijven, psychiatrische verzorgingstehuizen en de sector 
personen met een handicap waar kwetsbare mensen worden opgevangen, zegt Moykens.  

Elders in de sector personen met een handicap en in revalidatiecentra zullen FFP2-maskers 
worden aanbevolen. En in de gezins- en thuiszorg wordt er gekeken waar en wanneer zo'n 
masker nodig is.  

In alle Vlaamse zorginstellingen zullen personeelsleden die een hoogrisicocontact hadden, 
gedurende tien dagen na dat contact een FFP2-masker moeten dragen, geeft de voorzitter van 
de taskforce Zorg nog mee. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Viroloog Van Gucht: de druk op de zorg blijft hoog 

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het nog te vroeg om de Omikron-variant van het 
coronavirus te vergelijken met de griep. De symptomen zijn dan wel milder dan bij de eerdere 
varianten. Toch blijft de druk op de zorg erg hoog. 

Het aantal besmettingen is bijna verdubbeld in vergelijking met vorige week. En dat terwijl er 
nog heel wat maatregelen zijn. ‘Dat heb je niet met de griep’, zegt Van Gucht. ‘Dus het is nog 
te vroeg voor die vergelijking, m De komende weken worden nog pittig, verwacht de viroloog. 
‘Binnen een week of twee zitten we aan de piek. De scholen zijn heropend en mensen zijn weer 
gaan werken na de kerstvakantie, dat kan het virus opnieuw een duw geven’, zegt de viroloog. 
‘We verwachten de piek in de ziekenhuizen eind deze maand met 400 opnames per dag.’ 
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Al is er volgens hem wel licht aan het einde van de tunnel. ‘We gaan na deze golf een mooie 
periode tegemoet’, zegt hij. ‘Veel mensen hebben een derde dosis gekregen. Veel mensen zijn 
besmet geraakt met de Omikron- en/of een vorige variant. De immuniteit wordt almaar beter. 
Ik verwacht dus een rustige lente en zomer, zodat we kunnen versoepelen.’ 

Een rijk der vrijheid zoals vorig jaar werd voorgespiegeld, belooft Van Gucht niet. ‘We zullen 
onder voorwaarden kunnen versoepelen en ook moeten aanscherpen als het nodig is’, zegt hij. 
‘Er gaan altijd nieuwe varianten opduiken. Zo werken virussen. Daar moeten we niet van 
schrikken en hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Omikron zal ook verdwijnen.’ Maar 
we gaan wel in die richting evolueren.’ Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Raad van State heeft geen principiële bezwaren tegen verplichte 
vaccinatie zorgpersoneel 

De Raad van State heeft geen principiële bezwaren tegen de verplichte vaccinatie van het 
zorgpersoneel. Dat heeft de redactie in regeringskringen vernomen. Minister van 
Volksgezondheid Vandenbroucke wil die verplichte vaccinering opleggen vanaf april. 

Zorgpersoneel dat een coronaprik weigert, kan vanaf dan niet langer aan de slag blijven in 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en rusthuizen. Volgens het advies van de Raad van State is de 
federale overheid bevoegd om zo’n maatregel op te leggen.  

De Raad vindt de maatregel ook niet buitensporig. Volgens het advies mag de overheid ook de 
vaccinatie eisen van het niet-zorgpersoneel in ziekenhuizen en rusthuizen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om poetsvrouwen. Die maatregel staat niet in het wetsontwerp van minister 
Vandenbroucke. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Denemarken biedt risicogroepen vierde prik aan 

Denemarken gaat inwoners die het kwetsbaarst zijn tegen het coronavirus, een vierde 
vaccindosis aanbieden. Dat maakte minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke 
vanavond bekend. Het gaat om mensen met een auto-immuunziekte, kankerpatiënten en 
artritislijders. Zij kregen afgelopen herfst al hun eerste boostervaccin tegen COVID-19. 

Nu de Omikron-variant oprukt in Europa, willen de Deense autoriteiten hen nog een extra 
dosis aanbieden. De betrokken patiënten zullen eind deze week en begin volgende week al 
gecontacteerd worden, zei Heunicke. 

De gezondheidsminister gaf voorts te kennen dat de corona-epidemie momenteel weer onder 
controle is in Denemarken, dankzij de ‘ambitieuze’ vaccinatiecampagne. Daarom voert de 
regering enkele versoepelingen van de coronamaatregelen door: zo mogen culturele 
instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen - gesloten sinds 19 december - weer de 
deuren openen. Er geldt wel nog een maximumcapaciteit van 500 bezoekers binnen. 

Eerder waren Israël en Chili al begonnen met het aanbieden van een tweede booster. Bron: 
VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Zo'n 8,5 procent van volwassen Vlamingen komt niet opdagen voor 
boosterprik 

Ongeveer 8,5 procent van de volwassen Vlamingen die voor een boosterprik zijn uitgenodigd 
komt niet opdagen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) 
gezegd in ‘Villa Politica’.  

Volgens Beke zijn er verschillende redenen waarom mensen niet komen opdagen: het kan zijn 
dat ze hun eerste twee prikken hebben gekregen maar geen derde prik willen, het kan dat ze 
op vakantie waren of dat het nog niet paste. ‘Het eindresultaat is natuurlijk nog af te wachten’, 
aldus Beke.  
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Hij heeft het wel over een zeer grote opkomst. Het doel blijft om tegen eind januari alle 
volwassen Vlamingen te boosteren. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Beke bevestigt: ‘Besmet personeel zonder symptomen kan uitzonderlijk 
worden ingezet’ 

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat personeelsleden die 
besmet zijn maar geen symptomen hebben in uitzonderlijke gevallen wel degelijk kunnen 
worden ingezet in woonzorgcentra. De richtlijnen zijn vorige week geüpdatet, zei hij vanmiddag 
in het Vlaams Parlement. 

‘Bij uitzondering, als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, kan men medewerkers die 
positief hebben getest maar geen symptomen hebben in last resort toch inzetten’, citeert 
Wouter Beke. Hij wijst erop dat de verschillende instellingen aan de richtlijnen zijn herinnerd. 
Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker: ‘Met 200 toeschouwers in 
opera, it makes no sense’ 

In de cultuursector mogen er op dit moment nog altijd maximaal 200 mensen in een zaal 
zitten. De sector vraagt al een hele tijd dat er met  proportionele maatregelen gewerkt zou 
worden, zodat er in grotere zalen verhoudingsgewijs op een veilige manier ook meer mensen 
kunnen zitten.   

Ook choreografe Anne Teresa De Keersmaeker hoopt dat de politici nu snel inzien dat er een 
enorm verschil is tussen bijvoorbeeld een operazaal met plaats voor 1.200 mensen waar 200 
toeschouwers in zitten en een zaal met een capaciteit van 300 mensen met 200 toeschouwers. 

Tegen dit weekend moet er een voorstel klaar zijn voor de coronabarometer die duidelijk moet 
maken in welke fase van de pandemie we zitten en welke maatregelen dan nodig zijn in de 
strijd tegen het virus.  

Anne Teresa De Keersmaeker kreeg vandaag in haar dansschool PARTS het bezoek van 
koningin Mathilde die de cultuursector en de studenten in kunstrichtingen een hart onder de 
riem wil steken. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Expertengroep psychologie pleit voor verplichte vaccinatie: ‘In deze fase 
van pandemie meer voor- dan nadelen’ 

De expertengroep psychologie en corona legt de laatste hand aan een advies om de vaccinatie 
te verplichten. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard, en is bevestigd aan onze 
redactie. ‘In deze fase van de pandemie heeft een verplichte vaccinatie meer voor- dan 
nadelen’, klinkt het. Het is uiteindelijk de politiek die de knoop moet doorhakken. 

Vera Hoorens (KU Leuven) is hoogleraar sociale psychologie en lid van de taskforce Psychologie 
en corona. Die expertengroep legt vandaag of ten laatste morgen de laatste hand aan een 
nieuw advies. Hoorens is hoofdauteur van dat advies. ‘We zien zowel voor- als nadelen aan 
verplichte vaccinatie, maar in deze fase wegen de voordelen zwaarder door’, zegt ze aan VRT 
NWS. 

Een van de grootste voordelen is dat het stigma dat volgens de experts stilaan rond het 
coronavirus begint te hangen zou verdwijnen. ‘Het is een ziekte aan het worden waarvan wie 
het niet heeft, denkt dat wie het wel heeft, het zelf gezocht heeft’, legt ze uit. ‘Zo’n stigma is 
nadelig voor het mentale welzijn, maar ook voor de mate waarin mensen zich laten testen.’ 
Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

 



39 
 

We zien zowel voor- als nadelen aan verplichte vaccinatie, maar in deze 
fase wegen de voordelen zwaarder door 

Daarnaast denken de psychologen aan de zorgsector. ‘Voor hen is het bijzonder vervelend dat 
zij verplicht worden zich te laten vaccineren, maar vervolgens alle zeilen moeten bijzetten om 
wie die verplichting niet heeft te helpen’, zegt Hoorens. ‘Dat creëert gevoelens van 
achteruitstelling en bijkomende stress. Als iedereen verplicht zou zijn, is iedereen gelijk.’ Bron: 
VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

‘Op dit moment is iedereen die vatbaar is voor wetenschappelijke argumenten al gevaccineerd’, 
aldus Hoorens. ‘Het is voor veel mensen moeilijk om in te zien dat vaccinatie helpt. Het vereist 
een statistische kijk naar bijvoorbeeld ziekenhuiscijfers die veel mensen niet geleerd hebben.’ 

‘Mensen kijken naar opnamecijfers, horen dat daar gevaccineerden bij zijn en trekken de 
verkeerde conclusie dat het vaccin niet zou werken’, legt de psychologe voort uit. ‘Als er veel 
mensen in de samenleving gevaccineerd zijn, belanden die uiteraard vroeg of laat in het 
ziekenhuis.’ Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022.  

Op dit moment is iedereen die vatbaar is voor wetenschappelijke 
argumenten al gevaccineerd 

De verplichting zou volgens Hoorens ook een uitweg kunnen zijn voor wie zich wel wil laten 
vaccineren, maar dat door sociale druk uit de omgeving niet kan doen. ‘Voor hen wordt het 
gemakkelijker. Ze kunnen zeggen dat ze geen keuze meer hebben en verplicht zijn’, zegt ze. 

Al verwachten de experten ook wel nadelen aan de verplichte vaccinatie. ‘Zo zou het tot een 
tijdelijk aantasten van het vertrouwen in de overheid kunnen leiden’, zegt ze, ‘want die 
overheid heeft tot nog toe altijd benadrukt dat de vaccinatie vrijwillig was.’  

Het is uiteindelijk de politiek die al dan niet over een verplichte vaccinatie moet 
beslissen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau toonde zich gisteren in ‘Terzake’ opnieuw als 
grote voorstander van de verplichte vaccinatie. Ook voor sommige andere partijen lijkt het op 
z'n minst bespreekbaar. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022.  

Jonge kinderen vaccineren kan nieuwe coronagolf tot 15 procent 
vertragen of zelfs bijna helemaal vermijden  

Jonge kinderen vaccineren kan een grote invloed hebben op hoe snel een nieuwe golf van 
coronabesmettingen de samenleving overspoelt. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme 
(UAntwerpen) verteld op basis van data van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding 
(ECDC) en Belgisch onderzoek. Het kan een nieuwe golf met 10 tot 15 procent vertragen of 
zelfs bijna helemaal vermijden.   

Pierre Van Damme was één van de sprekers tijdens een webinar specifiek over de vaccinatie 
van kinderen tussen 5 en 11. Het ECDC stelde theoretische modellen op basis van gegevens 
uit verschillende Europese landen. 

Als de 5- tot 11-jarigen mee gevaccineerd zouden worden tegen corona, kan dit het tempo van 
een besmettingsgolf voor de hele bevolking substantieel vertragen, met 10 tot 15 procent, zo 
blijkt. ‘Niet onbelangrijk, want zo verlopen nieuwe infecties trager en worden 
ziekenhuisopnames meer in de tijd gespreid, met veel minder druk op de ziekenhuizen en de 
eerste lijn, de huisartsen’, zegt Van Damme.   

Meer nog, volgens een Belgische berekening van UHasselt en UAntwerpen had een vierde golf 
na de voorbije zomervakantie gewoon vermeden kunnen worden mocht - naast de 
volwassenen - ook 80 procent van de jonge kinderen ingeënt geweest zijn tegen corona. Het 
gaat om een theoretisch model, maar toch: ‘Dit toont het effect van een brede vaccinatie bij 
jonge kinderen bij wie het virus als een lopend vuurtje kon rondgaan’, aldus Van Damme.  
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Voor alle duidelijkheid: de data slaan dus op de vorige varianten van het virus, intussen is er 
de nieuwe Omikron-variant. Maar die neemt kinderen evenzeer in het vizier en zou in die 
groep zelfs leiden tot relatief meer ziekenhuisopnames, zo blijkt uit voorlopige data.  Bron: 
VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Verschillende woonzorgcentra zien verplichte FFP2-maskers niet zitten 

In verschillende woonzorgcentra zien ze het niet zitten dat personeel voortaan verplicht een 
meer beschermend FFP2-masker moet dragen. Ze vrezen onder meer dat het voor sommige 
personeelsleden de druppel zou kunnen zijn om ontslag te nemen. Elders klinkt het dat het 
bewoners nodeloos ongerust zou maken.  

Volgens een nieuwe richtlijn van de overheid moet personeel in woonzorgcentra voortaan een 
FFP2-masker dragen. Die zijn meer beschermend dan de chirurgische maskers. Maar niet in 
alle woonzorgcentra zien ze dat zitten.  

Ik ben een beetje bang dat de angstpsychose bij de bewoners én het personeel weer gaat 
toenemen. 

Volgens Paul van Tendeloo, algemeen directeur woonzorg Emmaüs, met vier woonzorgcentra 
in de provincie Antwerpen, zijn de bestaande maatregelen in de woonzorgcentra voldoende om 
de bewoners te beschermen. ‘Het is nu veiliger in de woonzorgcentra dan in de maatschappij 
op zich. Quasi al onze bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd, geboosterd zelfs. Als er 
al eens personeelsleden een hoogrisicocontact hadden, dan was dat meestal thuis.’ 

En er is nog een reden. ‘Ik ben een beetje bang dat de angstpsychose bij de bewoners én het 
personeel weer gaat toenemen, wanneer we die FFP2-maskers allemaal gaan opzetten. Dat ze 
weer gaan denken aan die periode van anderhalf jaar geleden, toen we wel geteisterd werden, 
toen mensen ziek werden en overleden. Ik denk dat het op dit moment nog zeker niet zo ver 
is en ik denk ook dat het niet zo ver gaat komen.’  

Het zou er wel eens toe kunnen leiden dat sommige mensen zeggen dat ze nu echt niet meer 
kunnen. Volgens Ida Verleyen, GZA Zorg en Wonen.  

Ook Ida Verleyen, algemeen directeur GZA Zorg en Wonen, met elf woonzorgcentra in de 
provincie, is niet blij met de nieuwe maatregel. ‘Gezien de hoge werkdruk - we zitten op veel 
plaatsen met een minimumbezetting - en als je weet dat veel mensen wat verkouden zijn, is 
het dragen van zo'n FFP2-masker echt wel een extra belasting. Dat in combinatie met de angst 
voor een uitbraak, die er nog altijd is, zou er wel eens toe kunnen leiden dat sommige mensen 
zeggen dat ze nu echt niet meer kunnen.’   

Zulke reacties zijn er voorlopig nog wel niet. De maatregel is dan ook pas maandagavond 
beslist en gaat pas vandaag in. ‘We gaan de regel dus wel volgen, maar over twee weken gaan 
we evalueren. Want er staat nu geen einddatum op, er wordt niet gekeken naar cijfers. 
Wanneer stopt het? En ik denk dat dat wel duidelijk moet zijn.’ 

Verleyen vindt het ook onlogisch dat de FFP2-maskers in ziekenhuizen niet verplicht worden. 
‘In een ziekenhuis komt een patiënt om te genezen, om beter te worden. In een 
woonzorgcentrum komt iemand om te wonen en te leven. Die wil in een zo normaal mogelijke 
omgeving zijn, met bezoek van familie en vrienden. Die wil niet onder een glazen stolp 
geplaatst worden. Dat is wel de strategie van de overheid: extreme maatregelen vanwege de 
kwetsbaarheid door ouderdom.’ Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022. 

Inheemse jongeman draagt vader urenlang op rug door Braziliaanse 
regenwoud naar vaccinatiecentrum 

In Brazilië heeft een foto van een inheemse jongeman op sociale media de aandacht getrokken 
van miljoenen mensen. De jongeman droeg zijn vader urenlang op de rug door het regenwoud 
naar een vaccinatiecentrum, liet hem vaccineren en vertrok meteen weer met zijn vader op de 
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rug in de omgekeerde richting. Een arts die al 20 jaar in de regio werkt, nam de foto en zette 
hem online. ‘Een positieve boodschap voor het nieuwe jaar.’ 

De foto dateert al van januari 2021, bij de start van de vaccinatiecampagne in Brazilië, maar 
Erik Jennings Simões, een arts die al 20 jaar in de regio werkt en de inheemse bevolking 
verzorgt, zette hem pas een week geleden op zijn sociale media.  

 

Op de foto is Tawy Zó'é te zien, een jonge inheemse man van 24 jaar die tot de inheemse Zó'é-
bevolkingsgroep behoort, die in de noordelijke deelstaat Pará leeft. De jongeman draagt zijn 
67-jarige vader op de rug in een traditionele draagzak voor ouderen.  

Volgens de arts liep de jongeman zo'n 5 à 6 uur van zijn dorp naar de vaccinatiebasis in de 
regio, door het woud langs een pad ‘met heuvels, beekjes en andere obstakels’. De vader ziet 
volgens de arts bijna niets meer en heeft een ernstig probleem aan de urinewegen, waardoor 
het onmogelijk is om zelf door het woud te stappen.  

Nadat zijn vader gevaccineerd was, legde de jongeman hem weer op zijn rug en vertrok weer 
naar zijn dorp, opnieuw zo'n zes uur wandelen. Hij kon niet anders, vertelt de arts aan BBC 
News Brazil, want de jongeman wilde voor het donker weer in zijn dorp zijn. Toen ze 
vertrokken, nam de arts de foto. 

Erik Jennings Simões plaatste de foto vorige week op zijn sociale media omdat hij ‘een 
positieve boodschap’ de wereld wilde insturen bij de start van het nieuwe jaar. Op Instagram 
schrijft hij dat hij dit het ‘meest opmerkelijke moment van 2021’ vond.  

De inheemse Zó'é-bevolkingsgroep waartoe de jongeman en zijn vader behoren, woont in de 
staat Pará, in het noorden van Brazilië, op een grondgebied van zo'n 670.000 hectare. Het is 
een regio waar het regenwoud zeer goed bewaard is gebleven en met een enorme biodiversiteit. 

Volgens gezondheidswerkers die er actief zijn, bestaan de Zó'é uit zo'n 325 mensen die 
verspreid over het grondgebied in meer dan 50 dorpen wonen. Doorheen het jaar verhuizen 
ze geregeld van woonplaats. 
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Alleen zij weten welke van de talloze paden in het woud ze moeten volgen om geen andere 
groepen te kruisen. 

Volgens de arts Erik Jennings Simões volgden de Zó'é al van in het begin een uitgekiende 
strategie om besmettingen te voorkomen. 

Ze hebben naar verluidt nog niet zo lang contact met de buitenwereld, vooral dan met Sesai, 
het speciale Braziliaanse agentschap voor de gezondheid van de inheemse bevolking. 

Volgens Jennings Simões is er sinds de start van de pandemie nog geen enkel geval van covid 
geregistereerd bij de bevolkingsgroep. Al van bij het begin volgden ze naar verluidt een 
strategie waarbij ze in geïsoleerde groepen van 18 families leefden die contact met andere 
groepen, het gezondheidsteam dat er werkt en andere Brazilianen vermeden. ‘Alleen zij weten 
welke van de talloze paden in het woud ze moeten volgen om geen andere groepen te kruisen.’ 

 

De witte stippellijnen geven bij benadering de grenzen weer van de deelstaat Pará waar de Zó'é 
leven. 

Andere inheemse groepen hard getroffen. Het uitblijven van covid-gevallen onder de Zó'é 
verschilt sterk met de situatie van andere inheemse bevolkingsgroepen. Volgens cijfers van 
het bovengenoemde agentschap Sesai zijn sinds maart 2020 al meer dan 57.000 covid-
infecties vastgesteld bij de inheemse bevolkingsgroepen in Brazilië. 853 mensen overleefden 
het niet. 

De inheemse autoriteiten wijzen er echter op dat die cijfers veel hoger kunnen liggen, omdat 
Sesai alleen rekening zou houden met de mensen in de dorpen. Volgens andere cijfers zouden 
er tegen maart 2021 al meer dan 1.000 doden onder de inheemse bevolking vastgesteld zijn. 

Brazilië in zijn geheel heeft een van de hoogste absolute sterftecijfers door covid ter wereld. 
Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit vielen er al meer dan 620.000 doden en 
raakten meer dan 22 miljoen mensen besmet. Ook die cijfers zijn vermoedelijk een 
onderschatting. Bron: VRT Nieuws, 12 januari 2022.  
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Cliniclowns nemen schrik voor de prik weg bij kinderen in Leuvens 
vaccinatiecentrum: ‘Het deed geen pijn’ 

In het vaccinatiecentrum van Leuven hebben ze de cliniclowns uitgenodigd om de vaccinatie 
van jonge kinderen wat aangenamer te maken. De cliniclowns werken gewoonlijk in 
ziekenhuizen om het verblijf van kinderen op te fleuren en hen af te leiden van onaangename 
ervaringen zoals pijn. En vandaag helpen de clowns tegen de schrik voor de vaccinatie.  

In heel wat vaccinatiecentra zijn ze begonnen met het vaccineren van kinderen tussen 5 en 
11 jaar. En op veel plaatsen proberen ze die prik voor kinderen zo aangenaam mogelijk te 
maken. In het vaccinatiecentrum van Leuven lopen daarom vandaag enkele cliniclowns rond.  

 

@ VRT 

In het begin was het een beetje eng, maar ik dacht aan de cliniclowns en dat heeft geholpen, 
volgens Marie, die  net is gevaccineerd. 

‘Wij proberen door afleiding en plezier ervoor te zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk angst 
en stress ervaren’, zegt Valérie Van Gastel van Cliniclowns. ‘Dat is wat we ook doen in 
ziekenhuizen. Onze clowns improviseren en brengen zowel de kinderen als de ouders in een 
plezante sfeer. We merken dat de kinderen daardoor relaxed zijn.’ Dat wordt ook bevestigd 
door de kinderen zelf zoals de kleine Marie die een prik kreeg: ‘Het heeft geen pijn gedaan’, 
vertelt ze. ‘Het was wel een beetje eng in het begin, maar ik dacht heel veel aan de cliniclowns 
en dat heeft geholpen.’ 

Ook de ouders zijn enthousiast. ‘Het is heel vlot gegaan’, vertelt de mama van Laure. ‘Er was 
veel afleiding toen Laure gevaccineerd werd. Ze kreeg een zoekopdrachtje en er werd 
ondertussen veel gebabbeld, dus het was voorbij voor ze het wist. Ik vind het belangrijk dat 
Laure gevaccineerd wordt, kinderen kunnen ook altijd ziek worden maar het is ook belangrijk 
voor de veiligheid van ons gezin en van de hele samenleving. We hebben er vooraf ook veel 
over gepraat zodat de kinderen ook heel goed weten waarom ze een prik krijgen.’ Bron: VRT 
Nieuws, 12 januari 2022. 
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Overal in Nederland stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen 
razendsnel 

Overal in Nederland stijgt het aantal nieuwe coronagevallen razendsnel, en dat is donderdag 
ook te zien op de wekelijkse kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vorige week 
was in een paar provincies nog een lichte daling te zien, maar dit is voorlopig verleden tijd. 
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Het hele land zal weer donkerrood kleuren, voor de negende week op rij. Dit is het hoogste 
waarschuwingsniveau dat het ECDC heeft. 

Noord-Holland is opnieuw de grootste brandhaard. In de provincie zijn in de afgelopen twee 
kalenderweken meer dan 59.000 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2057 nieuwe 
gevallen op elke 100.000 mensen, een toename van bijna 63 procent ten opzichte van een 
week geleden. In Amsterdam zelf steeg het aantal gevallen met bijna 87 procent. Op elke 38 
inwoners van de hoofdstad is er één besmet. 

Achter Noord-Holland staat de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 1771 
op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna volgen Zuid-Holland (1693), Flevoland 
(1603), Noord-Brabant (1550), Overijssel (1438), Groningen (1424), Zeeland (1373), 
Gelderland (1319), Friesland (1308), Drenthe (1266) en tot slot Limburg (1179). Tot voor kort 
was Limburg nog de grootste brandhaard. 

De Europese coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de dienst waarbij 
onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten is. De 
organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige 
kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 27 december tot en met 9 januari. 

De kaart van het ECDC heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en 
donkerrood. Spanje en Denemarken zijn momenteel het zwaarst getroffen. Bron: AD, 13 
januari 2022. 

 

 

Hoe lang beschermt een boosterprik tegen het coronavirus? 

De campagne om iedereen een boostervaccin te geven verloopt inmiddels vlot. Maar in Israël 
zijn ze al begonnen met het uitdelen van een vierde vaccin. Dat roept vragen op over hoe lang 
het boostervaccin werkzaam zal blijven. Want ook in het OMT-advies wordt gesproken over 
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een afname van de effectiviteit tot vijftig procent na tien weken. Hoe zit dat? Ger Rijkers, 
immunoloog aan het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, legt uit wat er bekend is. 

‘Hoe lang de booster effectief is, is niet helemaal duidelijk’, zegt Rijkers om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen. ‘Daar zijn nog niet genoeg gegevens voor.’ Toch schreef het Outbreak 
Management Team vorige week dat vaccineffectiviteit na tien weken afneemt 'tot 40-50 
procent'. 

‘Er zijn twee belangrijke vragen over de booster. Hoeveel antistoffen heb je na vaccinatie en 
hoe lang ben je beschermd? We weten dat de antistoffen na een booster met een factor 10 
omhoog gaan. En dat het ook werkt tegen de Omikron-variant. Uit gegevens uit Israël die deze 
week zijn gepubliceerd blijkt dat de boosterprik een goede bescherming geeft tegen Omikron. 
Maar hoe lang die bescherming aanhoudt, dat is dus nog onbekend.’ 

Maar waarom gaat Israël, die als een van de eerste landen ter wereld de bevolking had 
gevaccineerd, al over tot een vierde vaccinatie? ‘De vierde vaccinatie geven ze alleen aan 
mensen met een zwakke gezondheid. Dat doet Israël eigenlijk zonder dat ze weten hoe lang 
het derde vaccin werkzaam was.’ 

Rijkers wijst er op dat alle vaccins gebaseerd zijn op de Wuhanvariant. ‘Het virus is inmiddels 
al een stuk verder. Er zijn al een aantal varianten geweest. We mogen blij zijn dat het vaccin 
nog werkt. Maar inmiddels hebben alle farmaceuten een vaccin ontwikkeld speciaal voor de 
Omikron-variant. Die vaccins worden nu getest en zijn waarschijnlijk rond maart beschikbaar 
om ingezet te worden.’ 

In dat nieuwe vaccin zitten niet alleen de code tegen Omikron, maar ook van andere 
coronavarianten. ‘Net als bij een griepvaccin worden er werkzame stoffen tegen meerdere – 
vier - virusvarianten in gestopt. Als er een nieuwe variant ontstaat kan het zijn dat ie op een 
eerdere variant lijkt. Die pak je dan ook aan.’ 

Want kunnen nieuwe varianten straks niet juist veel gevaarlijker zijn dan de varianten die we 
al kennen? ‘Voor nieuwe varianten is het, vanuit het virus bekeken, het beste als iemand niet 
heel erg ziek wordt. Als een drager van een nieuwe mutatie binnen een uur overlijdt, dan 
overleeft zo'n variant helemaal niet, want het kan zich dan niet verspreiden’, zegt Rijkers. 

‘Ook moet je niet heel ziek zijn waardoor je in bed moet blijven liggen, want ook dan verspreidt 
het zich niet. Het werkt juist het beste bij een milde vorm, zodat besmette mensen zich wel 
onder andere mensen blijven begeven. En daar kan het virus zich zo veel mogelijk verspreiden 
door niezen of hoesten.’ 

Volgens Rijkers gaat Omikron nu hard rond, maar is het mogelijk dat het ook weer snel 
afneemt. ‘Deze storm is hevig, maar stormen duren niet zo lang. Ik verwacht dat in maart de 
ziekenhuisopnames weer flink zijn gedaald. En ik verwacht niet dat we in maart een nieuwe 
vaccinatie moeten krijgen. Daarbij spelen seizoensinvloeden, hoe warmer het wordt hoe 
minder makkelijk het virus rondgaat, een belangrijke rol. Ik verwacht pas dat komend najaar 
een nieuwe vaccinatieronde nodig zal zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 12 januari 2022. 

Nieuwe opleving virus in Zuid-Amerika, Canadese ziekenhuiscijfers torenhoog 

De cijfers bij het nieuws van dinsdag: Zuid-Amerika ziet het aantal gemelde besmettingen 
razendsnel toenemen, in Amsterdam-Amstelland testte deze week 1 op de 50 inwoners positief, 
en in Canada zijn ongekend veel coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. 

Zuid-Amerikaanse besmettingscijfers deze week bijna verdrievoudigd. Na maanden van 
relatief lage besmettingscijfers heeft ook Zuid-Amerika nu te maken met een duidelijke 
opleving van het coronavirus. De afgelopen week werden bijna 1,5 miljoen Zuid-Amerikanen 
positief getest, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van een week eerder en het hoogste 
aantal tot nu toe. De besmettingscijfers zijn het hoogst in Argentinië: in een maand tijd steeg 
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het aantal meldingen van 40 naar 1.580 per 100 duizend inwoners. De Argentijnse 
autoriteiten uiten vooralsnog weinig zorgen omdat er geen vergelijkbare toename te zien is in 
het aantal ic-opnamen, en hebben deze week nog de quarantaineregels voor positief geteste 
personen versoepeld. Ook in Suriname is het aantal besmettingen hoog, met een oplopend 
aantal opnamen. De ziekenhuisbezetting is er nog wel laag, met 58 covidpatiënten. In Peru en 
Brazilië, die bij eerdere golven hard werden getroffen, is het aantal meldingen deze week 
verviervoudigd, maar nog relatief laag. Bron: De Volkskrant, 12 januari 2022.  
 

 
Een coronatestlocatie in Buenos Aires. Argentinië kampt met de hoogste besmettingscijfers in 
Zuid-Amerika. @ Agustin Marcarian / Reuters   
 
Sri Lanka wil islamitische coronadoden exporteren naar Maldiven 
 
Sri Lanka wil aan het coronavirus overleden moslims laten begraven op de naburige Maldiven. 
Het boeddhistische land cremeert al zijn coronadoden, tot ongenoegen van de 
moslimminderheid. De islamitische Maldiven willen Colombo daarom wel een handje helpen. 
 
De nationalistische regering van Sri Lanka kondigde in maart na het uitbreken van de 
coronapandemie aan dat de lichamen van alle overleden coronaslachtoffers moesten worden 
gecremeerd. Reden was de aanname dat door het begraven van de coronadoden het 
grondwater met het virus kon worden besmet.  
 
De richtlijn stuitte direct op verzet van de islamitische minderheid in Sri Lanka – crematie is 
in de islam verboden. De regering van president Gotabaya Rajapaksa zou moslims bovendien 
zonder goede epidemiologische redenen ook een grondrecht ontnemen. Overal ter wereld 
worden coronadoden gewoon begraven. De WHO-richtlijnen staan bij covid-19 zowel cremeren 
als begraven toe.  
 
De Maldiven, Sri Lanka’s islamitische buurland, schoten deze week te hulp. Minister van 
buitenlandse zaken Abdulla Shahid onthulde dat zijn regering een ‘speciaal verzoek’ van 
Rajapaksa had ontvangen om zijn islamitische coronadoden op de eilandjes van het 
toeristenparadijs te mogen begraven.  
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Een moslim in de hoofdstad Colombo van Sri Lanka demonstreert woensdag tegen het 
crematiegebod van president Rajapaksa. @ AFP  
 
Volgens critici moet het crematiegebod van sterke man Rajapaksa vooral gezien worden als 
een vorm van ‘moslims pesten’. Sri Lanka is relatief licht getroffen door de pandemie, met 34 
duizend besmettingen en officieel slechts 154 doden. Ahmed Shaheed, speciaal VN-
mensenrechtenrapporteur voor godsdienstvrijheid, zei woensdag dan ook dat de oekaze vooral 
de ‘marginalisering’ van moslims in Sri Lanka versterkt.  
 
De relaties tussen de boeddhistische meerderheid in Sri Lanka en de eeuwenoude islamitische 
minderheid (10 procent van de 21 miljoen inwoners) zijn de laatste jaren verslechterd. 
Boeddhistische nationalisten betichten moslims ervan Sri Lanka te willen islamiseren en 
organiseren geregeld straatgeweld tegen moslims. De spanningen namen dramatisch toe sinds 
de Paasaanslagen in april 2019. Toen kwamen zeker 300 mensen om bij aanvallen op kerken 
en hotels door aan Islamitische Staat gelieerde zelfmoordterrroristen.  
 
Het plan voor de exportbegrafenissen leidt op de Maldiven tot verontwaardiging. De regering 
werkt mee aan de islamofobie, zoemt het op sociale media. Srilankaanse moslims zien het 
plan ook niet zitten. ‘Wij verzetten ons’, aldus Rauff Hakeem van het Moslim Congres, 
geciteerd door Al Jazeera, ‘tegen elke poging van onze regering dit aanbod (van de 
Maldiven, red.) te gebruiken om ons het recht te ontnemen waardig in ons geliefde vaderland 
te leven en te worden begraven.’ Bron: De Volkskrant, 17 december 2020. 
 
Beulen van Iran laten corona hun werk doen 
 
De vrijheid om te schijven en te zeggen wat je mening is in Iran niet mogelijk. Vrijdenkers zijn 
hun leven niet zeker. Er wordt gerouwd om schrijver Baktash Abtin. Die zaterdag in 
gevangenschap de coronadood stierf. Bron: De Telegraaf, 12 januari 2022. 
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Houd onderwijs open, ook met corona 

Hoe kan het onderwijs open blijven, ook als corona (voorlopig) blijft? Onderwijsbestuurders, 
docenten, studenten, psychiaters en deskundigen dringen bij de politiek aan op een antwoord 
op die vraag. 

Mbo’s, hogescholen en universiteiten moeten volgende week echt weer fysiek les gaan geven, 
schreef Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) dinsdagavond aan het OMT en de 
regering. De beroepsvereniging voor psychiaters wil een ‘stevig signaal’ afgeven: laat álle 
scholen en onderwijsinstellingen de deuren weer openen. Studentenbonden en 
onderwijsorganisaties hebben de brief mede ondertekend. 

De mentale gezondheid van jongvolwassenen lijdt volgens onderzoeken het meest onder 
corona. En mentale schade is ‘óók harde gezondheidsschade’, stellen de psychiaters. 

‘De gezonde levensjaren die we winnen doordat we met maatregelen de ic’s openhouden, 
moeten we afwegen tegen het verlies van deze jaren bij jongeren door dezelfde regels’, vindt 
Arne Popma, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVvP. Het 
openhouden van de scholen vereist volgens hem vooral een andere manier van kijken naar de 
pandemie. ‘We kijken nu vooral naar lichamelijke gezondheid. Maar na twee jaar pandemie 
moeten we als maatschappij overwegen hóé we het virus in de toekomst willen bestrijden.’ 

Jan Hol, bestuurder van de Christelijke Hogeschool Ede, zou graag goede afspraken willen 
maken met de overheid: onder welke voorwaarden kan het onderwijs áltijd open blijven, ook 
als corona onder ons blijft? Hij heeft er zelf wel ideeën over. ‘Als de pandemie ernstig is, 
kunnen we de lessen verdelen over meer dagdelen en bijvoorbeeld ook ’s avonds college geven. 
Zo breng je de fysieke presentie wat terug en is het makkelijker om in de school afstand te 
bewaren.’ 

Liever zo’n ‘schuifscenario’ dan de huidige ‘knipperlichtsituatie’, vindt Hol. Uit een eerste 
rondvraag blijkt dat studenten en docenten van zijn hogeschool wel voor avondlessen te 
porren zijn, om de winter door te komen. 

Ook Joanne De Jong-Van Zweeden, zorgcoördinator van het Hoornbeeck College in 
Rotterdam, pleit ervoor om studenten op school te ontvangen ‘als het enigszins kan.’ Desnoods 
een paar dagen per week. Ook halve klassen zouden volgens haar al veel helpen. „Dan zie je 
de studenten tenminste. Als ze maar niet weer maanden op hun kamer opgesloten worden. 
Dat is echt niet goed.’ 

Liever hybride les dan niks, zegt Jelco Mastenbroek, sinds dinsdag preses van 
studentenvereniging CSFR. Studenten missen volgens hem perspectief. ‘Je wordt heen en 
weer geslingerd tussen even fysiek onderwijs rond de zomer en een lockdown in de winter, 
zonder dat er aan die golfbeweging een einde lijkt te komen. Studenten hebben behoefte aan 
zekerheid en toekomstperspectief, juist in een periode die zo vormend is.’ 

Zorg ervoor dat schoolsluiting geen optie meer is om het virus te bestrijden, betoogde het 
Platform Perspectief Jongeren vorige week al. Die commissie adviseert de overheid over het 
steunpakket van 8,5 miljard dat de coronaschade in het onderwijs moet herstellen. ‘Wat is er 
nodig om het onderwijs aan leerlingen en studenten op een veilige en verantwoorde manier te 
laten verlopen? Dat is een fundamenteel andere vraag dan de optie overwegen om scholen te 
sluiten’, schrijft voorzitter Kim Putters. 

Het effect van die miljarden hangt volgens hem af van de mogelijkheid om veilig op school aan 
achterstanden te werken. Voor de lange termijn is dus ook goede ventilatie van essentieel 
belang. Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 januari 2022.  
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Corona in Drenthe: 597 positieve tests, 2 inwoners overleden 

In Drenthe zijn de afgelopen dag 597 nieuwe positieve coronatests gemeld door het RIVM. Dat 
zijn er 28 meer dan gisteren. Twee Drenten zijn de afgelopen dag overleden aan het virus.  

Een inwoner van de gemeente Aa en Hunze en van de gemeente Emmen overleden de 
afgelopen dag. Een inwoner uit de gemeente Borger-Odoorn en een inwoner van de gemeente 
Emmen zijn de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. 

Het aantal nieuwe besmettingen ligt op het gemiddelde over de laatste zeven dagen. In de 
provincie zijn de laatste zeven dagen gemiddeld 603 positieve tests gemeld per dag.  

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn er landelijk 29.107 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. 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 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.  

 

 

Bron: RTV Drenthe, 11 januari 2022.  

 

Inspectie maakt zich zorgen om ‘illegale verkoop’ corona-zelftest op 
Curaçao 

Groen licht voor corona-zelftesten op Curaçao zorgt gelijk voor ‘illegale verkoop’ van de testen. 
De Inspectie voor de Volksgezondheid is bezorgd, omdat mensen mogelijk zelftesten gebruiken 
die minder of helemaal niet betrouwbaar zijn.  

Donderdag is de verkoop van de antigeen-zelftest van start gegaan. Alleen apotheken mogen 
de zelftesten aan mensen verkopen. Grote bedrijven mogen bij de erkende importeurs 
zelftesten inkopen, op de voorwaarde dat hun werknemers ze gratis kunnen gebruiken. 
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De inspectie maakt zich grote zorgen dat de zelftesten nu worden doorverkocht op het eiland. 
De testen kunnen beschadigd zijn geraakt zonder dat mensen het doorhebben. Dat kan als 
de zelftesten bijvoorbeeld niet goed vervoerd of bewaard worden, meldt de inspectie. Ze 
kunnen dan zo goed als onbruikbaar zijn geraakt.  

Volgens Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli, is de verkoop van de 
zelftesten doelbewust via een centrale manier geregeld. Alleen zo kan de inspectie in de gaten 
houden of de importeurs en apotheken wel of niet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. 

Als ze illegaal worden doorverkocht of gekocht kan de kwaliteit dus niet gegarandeerd worden, 
vertelt inspecteur Keli aan Caribisch Netwerk: 

De opkomst van de Omikron-variant zorgt dat er een stormloop is op de zelftesten, die vorig 
jaar nog verboden waren op het eiland. Door de explosieve stijging van de besmettingen, heeft 
het kabinet besloten om die toch toe te staan zodat mensen zich sneller testen bij klachten. 

Het aantal officiële geregistreerde besmettingen blijft fors groeien op Curaçao. In totaal zijn er 
nu 8.801 actieve coronagevallen op een bevolking van 160.000 mensen. Zondag werden er 
weer 749 mensen officieel positief getest. Er liggen 26 mensen in het ziekenhuis, waarvan 
zeven van hen in de intensive care. 

Een zelftest is niet bedoeld als de vervanger voor de officiële PCR-testen.  

Op sociale media blijkt hoe de prijzen voor zelftesten fors variëren: tussen 9 en 25 Antilliaanse 
gulden per test. Het kabinet wil een maximumprijs gaan invoeren voor de corona-zelftest. Dit 
bevestigt minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling aan Caribisch Netwerk. 

De minister ziet dat er onrust en bezorgdheid onder inwoners vanwege de prijzen. ‘Wij hebben 
weliswaar een vrije markt, maar het is ook een feit dat wij midden in een pandemie zitten. 
Waar het nodig blijkt zullen wij zo snel mogelijk ingrijpen’, aldus minister Cijntje. 

Er is kritiek dat de verkoop van de corona-zelftest uitsluitend via de apotheken moet verlopen. 
Maar dat kan niet als monopolie beschouwd worden, stelt Serving Keli. ‘Van een monopolie is 
er geen sprake, omdat ook de mogelijkheid wordt aangeboden aan de publieke organisaties 
en grote bedrijven om de corona-zelftest in te kopen. Elke geneesmiddelengroothandel is vrij 
om de zelftesten in te kopen. Elke apotheek kan het verkopen.’ Bron: Caribisch Netwerk, 10 
januari 2022.  

Wie is Eline van ’t N.? De vrouw die is opgepakt voor bedreiging van Sigrid 
Kaag? 

Ze ziet zichzelf als een echte verzetsstrijder. Een held. Vergelijkt zich met mensen als Martin 
Luther King. Maar wie is Eline van ’t N. (44) echt, is de vraag nu ze als tweede verdachte is 
opgepakt voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag. En hoe is ze terechtgekomen in het 
leven dat ze nu leidt? 

Als je met mensen die haar goed kennen praat over Eline van ’t N., raak je in de war. Aan de 
ene kant heb je het verhaal van een vrouw die op jonge leeftijd trouwde, vier kinderen kreeg, 
een zorgzame moeder was, werkte als verzorgende in de thuiszorg en in alles op weg leek naar 
een gelukkig leven. 

Aan de andere kant hoor je het trieste verhaal over een vrouw die familie, kinderen en vrienden 
heeft achtergelaten, in de schulden belandde en in korte tijd radicaliseerde en daardoor verder 
in problemen is geraakt. 

Eline groeide op in Genemuiden in een warm ondernemersgezin, met vijf kinderen. Ze trouwde 
toen ze 18 jaar was. Dat huwelijk liep vijftien jaar geleden stuk. Ze komt voor het eerst 
prominent in de media als oprichter van het Meldpunt Misstanden Voedselbank. 
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Ze werd later het gezicht van Stichting Buiten de Boot in Zwolle en een succesvolle 
Weggeefhoek op Facebook, die zich inzetten voor minderbedeelden. Ze won daarmee de 
Overijsselse vrijwilligersprijs.  

Schone schijn bedriegt echter. Achter de schermen blijkt er al van alles aan de hand te zijn. 
Zo ontstaat een conflict over de beschuldiging dat Eline, die dan zelf in financiële problemen 
zit, ook zichzelf helpt met de middelen van Buiten de Boot en de Weggeefhoek. 

Ze blijkt daarbij te beschikken over een grote overtuigingskracht. Waar ze binnenkomt, neemt 
ze al snel het heft in handen en hebben anderen het nakijken.  

Ze stoot daarbij veel mensen tegen het hoofd en bovendien laat ze schulden achter, ook bij 
mensen die haar helpen. Ze heeft vast goede dingen gedaan, maar ook veel mensen pijn 
gedaan, zegt iemand over die tijd. Tastbaar voorbeeld daarvan is dat er nu twee 
Weggeefhoeken 038 in Zwolle zijn. 

Zelf gelooft Eline heilig dat ze goede dingen doet, maar mensen die haar goed zeggen te kennen 
en zich zorgen maken, vinden dat het al een jaar of acht van kwaad tot erger gaat. Dat ze 
eigenlijk hulp nodig heeft, in plaats van de straf die haar nu boven het hoofd hangt. 

Eline heeft op tal van plekken in het land gewoond – van Genemuiden tot Culemborg, van 
Zwolle tot Hattem en ook even op een camping in de gemeente Steenwijkerland, waar haar 
verblijf eind 2020 eindigde met een veldslag met de campingbaas. 

Er vielen klappen. Het verhaal was dat een man die twee chalets te koop had staan haar uit 
de brand hielp door haar onderdak aan te bieden, maar ze betaalde de huur niet.  

Ze verblijft nu al een tijd in Amsterdam, maar is officieel een vrouw zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. Volgens sommigen omdat ze inmiddels zoveel schuldeisers en andere mensen 
die boos op haar zijn achter zich aan heeft, dat ze liever een verborgen leven leidt. 

Dat zou ook de reden zijn dat ze zich bedient van verschillende namen. De teksten die ze naar 
haar hoofd geslingerd krijgt via sommige kanalen liegen er ook niet om.  

Ook in 2022 sta ik schouder aan schouder met iedereen die wil vechten voor onze rechten 
niet meer en niet minder 

Voorgeleiding: Eline Van ’t N. is maandag 10 januari aangehouden in Amsterdam als tweede 
verdachte voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag. Dat gebeurde woensdagavond 5 
januari bij de woning van de politica. Eline zou de degene zijn geweest die in een livestream 
op internet beelden liet zien van Max van den B. (29), die volgens justitie met een fakkel voor 
een bedreigende situatie zorgde. Ook het huis van de politica is hierbij gefilmd. Van den B. 
uit Amsterdam is hiervoor al eerder aangehouden. Eline wordt donderdag voorgeleid aan 
de rechter-commissaris, die beslist of ze in hechtenis blijft. 

Ze vecht nu met het internetstation Onrecht TV voor een betere wereld, zoals ze het zelf 
omschrijft. De coronaregels ziet ze als een groot onrecht. Dit meldde ze onlangs op Facebook: 
‘Een bevlogen jaar 2021 gaat in de boeken waarin ik strijdbaarder geworden ben tegen 
onrecht.  

Ook in 2022 sta ik schouder aan schouder met iedereen die wil vechten voor onze rechten 
niet meer en niet minder’. En ook: ‘Hou vol mensen, de krakjes in het systeem scheuren steeds 
verder open, eens zal de vulkaan barsten.’ 
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Tijdens een demonstratie tegen het 2G-beleid in november richtten betogers in Rotterdam 
verschillende vernielingen aan. © Jeffrey Groeneweg  

Iemand die met haar bij veel demonstraties is geweest, omschrijft Eline als een vrouw ‘die 
helemaal oké is’ en noemt haar ‘de meest sociale persoon die ik ken’. Dat ze van bed is gehaald 
en gearresteerd, bevestigt volgens deze bron alleen maar dat de politie het op mensen heeft 
gemunt die de waarheid vertellen. 

‘Er zijn al een stuk of tien mensen opgepakt, maar zij vertelt gewoon het eerlijke nieuws. Ze 
kunnen haar niets maken.’  

Eline was ook aanwezig bij de heftige rellen in Rotterdam, in november vorig jaar. Een collega 
van Onrecht TV kreeg daar een kogel in zijn buik. Dat was voor haar geen keerpunt: het 
bevestigde haar vooral in het ‘goede van haar strijd’. Ze duikt bij vrijwel iedere demonstratie 
tegen coronaregels op en ziet haar medestrijders als ware familie. Die dragen haar op handen.  

Dit is hoe radicalisering er blijkbaar uitziet, zegt een goede bekende van Eline. ‘De arrestatie 
sterkt haar in haar gevoel dat ze een martelaar is. Ze gelooft dat ze het goede doet, wordt door 
de mensen waarmee ze optrekt in haar mening bevestigd, maar raakt steeds verder van het 
padje. Wie kan haar hieruit halen voordat het echt vreselijk misgaat?’ 

‘Ze zou moeten worden opgenomen en een reset moeten krijgen’, zegt een ander. ‘Ze moet een 
keer tot rede komen voordat het verkeerd afloopt.’ 

Eline zit volgens haar volgers vast in Den Haag. Omdat ze een mondkapje en coronatesten 
weigert, zou ze ook in isolatie zijn gezet. Verder is ze volgens haar volgers in hongerstaking 
gegaan. 

We hebben voor dit verhaal gesproken met diverse mensen die dicht bij Eline staan. Er zijn 
verhalen teruggelezen waarin Eline aan het woord komt. De bronnen willen zonder 
uitzondering anoniem blijven, maar hun namen zijn bij de redactie bekend. Bron: DG, 12 
januari 2022. 

De gezondheidsdiensten in Duitsland hebben record aantal nieuwe 
coronabesmettingen gemeld 

De gezondheidsdiensten in Duitsland hebben een recordhoeveelheid nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. Het gaat om 81.417 gevallen in de afgelopen 24 uur, meldt het 
Robert Koch Institut. Het is volgens het Duitse RIVM voor het eerst in de pandemie dat de 
kaap van 80.000 nieuwe gevallen is overschreden. Een week geleden waren het 64.340 
positieve tests maar door de kerstvakantie waren de gegevens niet volledig. Het aantal 



54 
 

sterfgevallen als gevolg van corona lag het afgelopen etmaal met 316 meldingen lager dan een 
week geleden (443).  

De stijging, die te wijten is aan de snelle verspreiding van de Omikron-variant, brengt de 
zogenoemde zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een 
week) op 427,7. Vorige week donderdag bedroeg dat weekcijfer nog 285,9. Volgens Die Zeit is 
deze incidentie zelfs nog hoger en bedraagt ze 444,8, meldt de krant op basis van eigen 
onderzoek van de gegevens van de gezondheidsdiensten in de zestien deelstaten.    

De verwachting is dat het aantal nieuwe besmettingen de komende dagen verder stijgt door 
de Omikron-variant. Daarbij kan het volgens een inschatting van de leider van de crisisstaf 
van de nieuwe Duitse regering, generaal-majoor Carsten Breuer,  tot knelpunten bij de 
coronatests komen. ‘Zoals met alle schaarse middelen zullen we capaciteiten moeten 
bundelen. Dat geldt ook voor de tests’, zei hij tegen de Süddeutsche Zeitung. Bron: AD, 13 
januari 2022. 

Politie wacht lastig jaar door personeelskrapte 

De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. 
Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat drie procent. Het dieptepunt is tijdelijk, want 
naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn 
opgeleid.  

Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen 
heeft vrijgegeven. De onderbezetting is extra problematisch omdat de politie al heel veel op 
haar bordje heeft en door de coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is aan 
ordehandhaving.  

Er zijn wel forse verschillen in bezetting tussen de verschillende regionale eenheden. De grote 
steden kampen met de grootste tekorten. De eenheid Den Haag mist dit jaar 383 fte’s op een 
formatie van 5672 (6,7 procent). Ook Amsterdam en Rotterdam komen in 2022 ruim 275 
politiemensen tekort, dik vijf procent van de formatie. Bij de eenheden Noord-Nederland en 
Oost-Brabant gaat het daarentegen - op papier althans - slechts om een tekort van 
respectievelijk vier en dertien fte’s. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Steeds meer mensen zwemmen in open water 

Nu de sportscholen en zwembaden gesloten zijn vanwege de lockdown, zoeken mensen een 
alternatief om fit en gezond te blijven. Steeds meer mensen zwemmen in open water, schrijft 
1Limburg. 

Bij zwemclub De Grindgatzwemmers in Maastricht zien ze de aanmeldingen de laatste 
maanden dan ook stijgen. Mannen en vrouwen die bij deze club zijn aangesloten, zwemmen 
een paar keer per week in grindgaten en plassen in Maastricht en omgeving. Ze zwemmen in 
een wetsuit tussen de 1500 en 3000 meter. Daarna nemen de zwemmers een gezondheidsdip 
zonder pak. Het koude water levert gezondheidswinst op zegt Luc Jacobs. Hij rijdt vanuit de 
Belgische grensplaats Bilzen naar de Limburgse hoofdstad om hier in open water te kunnen 
zwemmen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Er komt geen onderzoek naar de website Pasjes voor Vrijheid 

Er komt geen onderzoek naar de website Pasjes voor Vrijheid. Via die site worden pasjes 
verkocht aan mensen die bijvoorbeeld willen laten zien dat ze om medische redenen geen 
mondkapje hoeven te dragen op plekken waar dat verplicht is. Het aanbieden van de pasjes 
is onwenselijk maar niet verboden, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt 
tegen NU.nl. 

De inspectie ziet geen reden om stappen te ondernemen. ‘De site claimt niet dat je met een 
dergelijke kaart geen mondkapje hoeft te dragen’, zegt een woordvoerder. ‘De aanbieders 
spelen in op enkele uitzonderingen die er voor een kleine groep mensen zijn. De verkopers 
geven op hun website aan dat deze kaartjes zijn bedoeld om het gesprek te ondersteunen als 
de gebruiker wordt aangesproken’, meldt de nieuwssite. Bron: AD, 13 januari 2022.  
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Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld 

Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen zetten 
koers naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om te ontkomen aan 
coronavertragingen in andere havens. Maar ook in Shanghai zijn daardoor steeds meer 
opstoppingen. Daarbij zijn vaarschema's met ongeveer een week vertraagd. Ook in Europese 
havens, die ook al overbelast zijn, werkt dit op termijn door. 

In de nabijgelegen haven van Ningbo zijn verschillende vrachtdiensten opgeschort. Schepen 
worden ook omgeleid naar het zuidelijk gelegen Xiamen. Dit veroorzaakt nieuwe problemen in 
de leveringsketen die door Covid-19 toch al onder druk stond. 

In een toenemend aantal Chinese steden gelden strengere maatregelen door corona-
uitbraken. Dat veroorzaakt verstoringen in het productieproces. Automaker Toyota heeft al 
een productielocatie stilgelegd die het in samenwerking met het Chinese FAW heeft. Ook 
andere bedrijven lijken dat voorbeeld te volgen. 

Het nauwkeurig testen van werknemers en vrachtwagenchauffeurs in aanloop naar de 
nieuwjaarsvakantie eind deze maand zet de toch al overbelaste toeleveringsketens nog meer 
onder druk. China kent namelijk strenge quarantaineregels voor mensen die positief op 
corona testen. Die kunnen daardoor niet naar het werk. 

In Shenzhen, het technologisch centrum in het zuiden van het land, heeft het testbeleid ertoe 
geleid dat er zich een rij schepen heeft gevormd in de haven. Een van de terminals in de 
havens heeft beperkingen opgelegd aan het accepteren van goederen. Containers mogen nu 
pas drie dagen voor de geplande aankomst van schepen worden aangevoerd. 

In de Noord-Chinese stad Tianjin moeten werknemers zich verplicht op corona laten testen 
om verspreiding van het virus in te dammen. Daaraan zijn mensen zeker een halve dag kwijt. 
De capaciteit van het vrachtvervoer is zo'n vijftig procent van het normale niveau. Chauffeurs 
worden sowieso dagelijks getest als ze het haventerrein op willen komen. Ook in de haven van 
Dalian is het virus inmiddels opgedoken. 

Hoofdstad Beijing, waar over een paar weken de OIympische Spelen moeten beginnen, ligt 
maar op 30 minuten met de trein van Tianjin en een paar uur van Dalian. Mensen worden 
daar vooralsnog aangemoedigd Chinees Nieuwjaar vooral thuis te vieren. De vraag is of er nog 
strengere regels zullen gaan gelden. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Vriendin (20) van doodgestoken Jarell (22) belde al eerder op de dag naar 
de politie om melding te doen van overlast 

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Jarell Reinders (22) uit 
Almelo is een 62-jarige plaatsgenoot. De gewonde 20-jarige vriendin is buiten levensgevaar. 
Dat maakte de politie vanmiddag bekend. De verdachte is gistermiddag aangehouden. Volgens 
de politie belde de vriendin ’s ochtends al om de overlast te melden, maar was er ‘geen 
aanleiding onmiddellijk te acteren.’ 

Dat zou passen in berichten die op sociale media verschijnen. Mensen vragen zich af of de 
steekpartij voorkomen had kunnen worden. Volgens bronnen is er al eerder op de ochtend 
melding bij de politie gedaan van een dreigende situatie, waarbij de latere verdachte zou 
hebben staan schreeuwen, en met een mes zou hebben gedreigd. Een woordvoerder erkent 
dat er al een melding was gedaan. Bron: AD, 12 januari 2022. 

Een man van 22 jaar uit Almelo is dinsdagmiddag overleden bij een steekincident in een 
flatwoning aan de Sluitersveldssingel in Almelo. Een ander persoon is gewond naar het 
ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.   

In dit deel van Almelo hebben de laatste jaren vaker heftige gebeurtenissen plaatsgevonden. 
Zeven jaar geleden, ook in januari, werd de 45-jarige Hans Woudstra doodgestoken in een flat 
aan de Sluitersveldssingel. Hij overleed na twee messteken in de borst. Dader Johan B. 
(destijds eveneens 45, ook uit Almelo) werd veroordeeld tot acht jaar cel.  
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De 22-jarige Jarell Reinders (inzet) is het slachtoffer van het dodelijke steekincident aan de 
Sluitersveldssingel. De plaats delict (foto) is een dag later nog hermetisch afgesloten. © 
Maarten Schoon/Facebook 

Twee jaar daarna, in 2017, werd een toen 21-jarige bewoner van een flatwoning met een 
elektriciteitssnoer vastgebonden in zijn woning en gekneveld. Dat meldden buurtbewoners 
destijds. Buren waren op het geschreeuw afgegaan. Bron: Tubantia, 11 januari 2022. 

De coronacrisis heeft het chiptekort tijdelijk verergerd 

De coronacrisis heeft het chiptekort tijdelijk verergerd, maar dat tekort was er al langer. Dat 
komt doordat we in steeds meer dingen chips zijn gaan stoppen. En die hoeveelheid dingen, 
daar heeft iedereen zich in verslikt. Het tekort zal nog wel even aanhouden, zegt Peter 
Wennink, topman van chipmachinefabrikant ASML, tegen NU.nl. 

‘Er zijn nu veertig miljard dingen die via internet met elkaar verbonden zijn. In 2030 zullen 
dat 350 miljard dingen zijn’, zegt Wennink. ‘Dingen’ klinkt vaag, maar het gaat om eenvoudige 
zaken als Spotify je muziek laten afspelen in de ruimte die je wil. Of een app om je wasmachine 
te laten starten als je onderweg naar huis bent en meteen de verwarming aan te zetten. Maar 
ze zitten ook in medisch geavanceerde apparatuur en auto's. 

Zelfs ASML, een onmisbare schakel in de productie van chips, heeft last van het tekort. Zonder 
de machines die ASML produceert, kunnen er geen chips gemaakt worden. Bron: AD, 13 
januari 2022. 
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Jeanette Rop (midden) laat klanten binnen in haar kledingwinkel in Tiel; terwijl dat volgens 
de coronaregels niet mag. ‘Ik moet overleven’, zegt ze. ‘Waarom ik nu open ben is omdat ik het 
anders niet red.’ © Raphael Drent 

Tegen coronaregels in is kledingwinkel van Jeanette open: ‘Anders red ik 
het niet, ik moet overleven’ 

Klanten zijn sinds het begin van de lockdown welkom in kledingwinkel YAC by Jeanette 
van Jeanette Rop (54). Tegen de landelijke coronaregels in. Maar: ‘Ik moet overleven.’ 

De ene helft van de toegangsdeur van de zaak aan de Waterstraat in Tiel wordt open gehouden 
door een tafel met wat koopwaar: via de andere helft sta je zo in de winkel. Bron: DG, 13 
januari 2022. 

Omikron-variant raast door Vlaamse woonzorgcentra 

De Omikron-variant raast door Vlaamse woonzorgcentra. Waren er in de laatste week van 
2021 nog maar 32 instellingen getroffen, vorige week ging het al om 66 en sinds deze week 
wordt dagelijks melding gemaakt van 30 nieuwe woonzorgcentra die met uitbraken te maken 
krijgen. Een twintigtal militairen werd al ingezet ter ondersteuning omdat personeelsleden 
door ziekte afwezig zijn. 

‘In 29 woonzorgcentra is sprake van heel grote uitbraken met 30 tot 50 bewoners die positief 
getest hebben’, zegt Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) tegen Het 
Laatste Nieuws. ‘Het goede nieuws is dat wie positief test doorgaans geen al te ernstig 
ziektebeeld heeft.’ 

Ook het personeel van de woonzorgcentra kreunt onder Omikron, met maar liefst zes procent 
ziekteverzuim. ‘Maandag waren meer dan 1.800 medewerkers afwezig waardoor de zorg onder 
enorme druk staat’, zegt Staes. Het leger houdt daarom 1.500 manschappen ter beschikking 
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waarvan 200 medisch geschoolden. In centra in Brugge, Ichtegem, De Pinte, Lievegem, 
Boechout, Mortsel en Hooglede werden al 24 militairen ingezet om te helpen met het bereiden 
van maaltijden en het vervoer van bewoners. Ook in Pepinster steken militairen een handje 
toe en in Brussel gaan ze vanaf nu ook aan de slag. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Leger assisteert in door Omikron geteisterde woonzorgcentra: elke dag 
30 nieuwe rusthuizen met uitbraken 

De Omikron-variant van het coronavirus raast als een lopend vuurtje door de Vlaamse 
woonzorgcentra. In de laatste week van 2021 waren er nog maar 32 instellingen getroffen, 
vorige week waren het al 66 en sinds deze week wordt dagelijks melding gemaakt van 30 
nieuwe woonzorgcentra die met uitbraken te maken krijgen. Een twintigtal militairen werd al 
ingezet in woonzorgcentra in ons land om een handje toe te steken, omdat er personeelsleden 
door ziekte afwezig zijn. 

‘In 29 woonzorgcentra is sprake van heel grote uitbraken met 30 tot 50 bewoners die positief 
getest hebben’, zegt Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo). ‘Het 
goede nieuws is dat wie positief test doorgaans geen al te ernstig ziektebeeld heeft.’ 

Ook het personeel kreunt onder Omikron, met liefst 6% ziekteverzuim. ‘Maandag waren meer 
dan 1.800 medewerkers afwezig waardoor de zorg onder enorme druk staat’, zegt Staes.  Het 
leger houdt daarom 1.500 manschappen ter beschikking waarvan 200 medisch geschoolden. 
In woonzorgcentra in Brugge, Ichtegem, De Pinte, Lievegem, Boechout, Mortsel en Hooglede 
werden al 24 militairen ingezet om te helpen met het bereiden van maaltijden en het vervoer 
van bewoners. Ook in Pepinster steken militairen een handje toe en in Brussel gaan ze vanaf 
nu ook aan de slag.  

Om de besmettingen te verminderen dragen medewerkers in woonzorgcentra sinds maandag 
verplicht een FFP2-masker. Er wordt op aangedrongen dat ook bezoekers dat doen. Alle 
personeelsleden die na een hoog risicocontact terugkeren naar de werkvloer moeten niet meer 
in quarantaine maar moeten wel een zelftest doen en ondergaan een antigeensneltest op dag 
1 en dag 3 op de werkvloer. 

‘De aankoop van FFP2-maskers en antigen-sneltesten zijn duur’, zegt Staes. ‘Wij vragen de 
overheid dat zij opnieuw een groot lot zouden aankopen en ter beschikking stellen van de 
zorgsector. Dit zijn preventieve maatregelen die levens kunnen redden.’ Het kabinet-Beke laat 
weten dat er voor FFP2-maskers nog voldoende aanbod is. Bron: HLN, 13 januari 2022. 

Ook het hogerhuis van Franse parlement heeft ingestemd met nieuwe 
coronamaatregelen 

Ook het hogerhuis van het Franse parlement heeft ingestemd met nieuwe coronamaatregelen, 
waaronder een wet voor de vaccinatiepas. Die wordt binnenkort verplicht voor 18-plussers als 
ze restaurants, cafés, evenementen of voorstellingen willen bezoeken. Wie recent is hersteld 
komt ook in aanmerking voor zo'n pas. Een negatief testbewijs volstaat niet langer. 

Voor vluchten en het openbaar vervoer over langere afstanden wordt de pas ook verplicht, 
hoewel uitzonderingen mogelijk zijn. 249 senatoren stemden voor en 63 tegen. Het lagerhuis 
was na dagen van debatteren eerder deze maand akkoord gegaan. De regering wil met de 
maatregelen de golf van Omikron-besmettingen tegengaan en de vijf miljoen ongevaccineerden 
overhalen een prik te halen. 

De Senaat bepaalde wel dat de regels alleen gelden als er meer dan 10.000 coronapatiënten 
in de ziekenhuizen liggen. Het zijn er nu ongeveer 24.000. De senatoren legden ook vast 
dat restauranthouders niet worden verplicht de identiteit van hun gasten te controleren; dat 
is een taak van de politie. Bron: AD, 13 januari 2022. 
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Lockdown maakt veel kapot: 'Ben twee jaar open, maar dit is mijn derde 
lockdown’ 

De lockdown mag geen dag langer duren dan nodig is. Als het ook maar enigszins kan, moet 
het nieuwe kabinet de coronaregels versoepelen. Dat is de wens van burgemeesters in de 
Rotterdamse regio. ‘De samenleving verkruimelt. De veerkracht bij bewoners, ondernemers, 
verenigingen en kerken is weg.’ 

Hij is het zat, zeker. Maar de schoenverkoper in het centrum van Rotterdam weigert zich níet 
aan de regels te houden. Daar neemt hij het coronavirus simpelweg te serieus voor. En zijn 
klanten ook: die vragen hem zelden om de deuren verder dan een kiertje open te doen. Bron: 
AD, 13 januari 2022. 

 

De winkels aan de Frederik Hendriklaan gaan zaterdag demonstratief open. © Frank Jansen 
 
Ondernemers pikken het niet meer: winkels gaan zaterdag hoe dan ook 
open 
 
Veel winkeliers in Den Haag staat het water aan de lippen. Zij gooien daarom komende 
zaterdag uit protest hoe dan ook hun winkels open. De ondernemers, die de afgelopen twee 
jaar met meerdere lockdowns zijn geconfronteerd, zijn wanhopig. ‘Dit moet ophouden nu, het 
stopt gewoon niet.’ 
 
Yvette Schmale, voorzitter van drie winkeliersverenigingen in Den Haag, kan het niet meer 
aanzien. Veel collega-ondernemers zitten met hun handen in het haar, en zijn in grote 
financiële problemen gekomen door de lockdown. Meerdere ondernemers barstten bij haar in 
tranen uit’, vertelt ze zelf huilend. ‘Het ergste om te zien, is de gelatenheid bij ondernemers. 
Ze vechten niet eens meer, maar halen hun schouders op. Ik had daarom het gevoel: ik moet 
nu iets doen voor ondernemers. Dit kan gewoon niet meer.’ Bron: AD, 13 januari 2022. 
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In Den Haag legt de politie het werk korte tijd neer  

De politie is van plan vrijdagavond, voorafgaand aan de nieuwe coronapersconferentie, in Den 
Haag het werk korte tijd neer te leggen. ‘De politiebonden roepen de dienstdoende collega's op 
om voorafgaand aan hun inzetbriefing van de komende coronapersconferentie bijeen te komen 
voor een vakbondsbijeenkomst’, laten de bonden donderdag weten. 

Tijdens deze bijeenkomst van maximaal een uur worden de agenten bijgepraat over het 
gesprek met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz, waarin de bonden 
'harde toezegging op een aantal thema's' hebben geëist. Voor 6 februari moet daar een reactie 
op komen van het kabinet. ‘Op basis van deze reactie worden verdere besluiten genomen over 
de voortgang van het actietraject.’ 

De politie voert momenteel actie uit protest tegen de 'veel te hoge werk- en 
roosterdruk waaraan politiemedewerkers nu al jaren blootgesteld worden', aldus de 
bonden. De werkonderbreking van vrijdag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 
2022. Volgens de bonden had ‘verstandig politiek beleid’ de huidige hoge werkdruk en 
‘chronische onderbezetting’ kunnen voorkomen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Catshuis-sessie start onder hoogspanning na felle kritiek uit hele land op 
de harde lockdown 

Onder dreiging van opstandige ondernemers in het hele land komt het kabinet vanochtend 
bijeen in het Catshuis om te overleggen over de lockdown. Rutte IV lijkt af te koersen op een 
gedeeltelijke versoepeling, maar veel ruimte is er niet, waarschuwen experts. 

Het Catshuisoverleg begint om half tien en zal rond de middag klaar zijn. Nog geen week na 
zijn aantreden staat het nieuwe kabinet voor ‘misschien wel de lastigste fase van de crisis’, 
stelt een Haagse ingewijde. 

Want de infectiepiek van de Omikrongolf moet naar verwachting nog komen, terwijl de roep 
om een losser coronaregime luidt klinkt. Talloze ondernemers kondigen aan hoe dan ook open 
te gaan. En in een zeldzaam salvo volgde gisteren de ene kritische noot na de andere noodkreet 
- van winkeliers tot kappers, van psychiaters tot brancheverenigingen, en bijzonder: van 
provinciebesturen tot burgemeesters.  

De rode draad is helder: geef mensen meer ruimte. Bied perspectief, laat ondernemers aan de 
slag gaan, werk aan een heropening. Het kabinet kan niet anders dan daar gehoor aan geven 
en het land wat van het lockdownslot halen, beseffen ingewijden. ‘Helemaal niks doen aan 
versoepelingen is geen optie’, stelt een Haagse bron. Al is er epidemiologisch weinig ruimte. 
Een ander zegt: ‘Als er niet versoepeld wordt, breekt de pleuris uit. Maar wat er gaat komen, 
zal toch beperkt zijn.’ 

Het Outbreak Management Team (OMT) sprak gisteravond over de nieuwste RIVM-prognoses 
en diverse versoepelscenario’s. De experts bogen zich over de vraag wat allemaal (deels) open 
kan: het hoger onderwijs, de contactberoepen, sportclubs, cultuur en/of horeca. Maar als er 
al iets kan, zal het ‘in kleine stappen gebeuren’, meldde een bron eerder.   

Hoewel besmettingscijfers door het dak gaan, zien onderzoekers duidelijke lichtpuntjes bij de 
nieuwe variant, die minder ziekmakend lijkt. De Belgische viroloog Marc Van Ranst zegt dat 
Omikron ‘in de buurt komt van griep’, onderzoeken uit het buitenland tonen ook fors minder 
ziekenhuisopnames door de variant, vergeleken met de deltaversie van het virus.  

Het feit dat veel omringende landen de Omikrongolf voorlopig zonder zo'n harde lockdown 
doorkomen, vergroot de versoepeldruk nog eens extra.  

Het kabinet aarzelt echter, mede omdat na versoepelingen het aantal infecties snel zal 
toenemen en het land ontwricht kan raken als honderdduizenden mensen geïnfecteerd of in 
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quarantaine thuiszitten. Het OMT is ook gevraagd of de quarantaineregels versoepeld kunnen 
worden, zodat ze goed bij de nieuwe variant passen.  

Na het Catshuis-overleg beslist het kabinet morgen definitief, daarna volgt er weer een 
coronapersconferentie. Die krijgt ditmaal een andere opzet. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Vrijdag coronapersconferentie nieuwe stijl? 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. 

Op de XXL-priklocatie in de RAI Amsterdam kunnen mensen zonder 
afspraak  boosterprik halen 

Op de XXL-priklocatie in de RAI Amsterdam kunnen mensen vanaf zondag zonder afspraak 
een boosterprik halen. Nu kunnen alleen zestigplussers er terecht zonder afspraak. Voor de 
andere vaccinatielocaties in de hoofdstad moeten mensen nog wel hun oppepprik vooraf 
inplannen. 

In alle provincies kunnen mensen op diverse locaties (binnenkort) een booster halen zonder 
afspraak. Tot nu toe hebben al meer dan 280.000 inwoners van Amsterdam en Amstelland 
hun oppepprik gehaald, meldt de gemeente. 

De prik is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. De overheid wil dat iedere 
volwassene die in aanmerking komt voor de vaccinatie deze voor het einde van de maand heeft 
kunnen halen. Bron: AD, 13 januari 2022.  

Veel scholen in Frankrijk zijn donderdag dicht omdat leraren massaal 
staken 

Veel scholen in Frankrijk zijn donderdag dicht omdat leraren massaal staken. Ze zijn 
ontevreden over het coronabeleid van de regering. Vakbonden stellen dat onder meer 
onophoudelijke wijzigingen en onwerkbare protocollen hebben geleid tot een chaotische 
situatie. 

De verwachting is dat de helft van de basisscholen dicht is, daar doet mogelijk driekwart van 
de leraren mee aan de actie. Ook bonden van directeuren en ander personeel hebben zich bij 
de staking aangesloten, die de grootste in decennia kan worden. Volgens een lerarenbond is 
er zo veel ‘ergernis, vermoeidheid en woede’, dat ze zich gedwongen voelt een signaal naar de 
regering te sturen. 

Ouders en scholen worstelen bijvoorbeeld met de uitvoering van het nieuwe testbeleid dat vlak 
voor het einde van de kerstvakantie werd aangekondigd en sindsdien twee keer is gewijzigd. 
Leraren vinden daarnaast dat zij niet fatsoenlijk les kunnen geven en menen dat zowel 
leerlingen als leraren onvoldoende worden beschermd tegen het coronavirus. 
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Het aantal besmettingen in Frankrijk is in de afgelopen maand explosief gestegen. Maandag 
zaten 10.000 klassen thuis, ongeveer 2 procent van alle klassen in het basisonderwijs. ‘Ik 
weet dat het zwaar is, maar een staking lost geen problemen op. Je staakt niet tegen een 
virus’, zei onderwijsminister Jean-Michel Blanquer tegen nieuwszender BFM TV. Bron: AD, 
13 januari 2022. 

Door een uitbraak van het coronavirus zitten alle gedetineerden in 
gevangenis Torentijd in Middelburg in quarantaine 

Door een uitbraak van het coronavirus zitten alle 180 gedetineerden in gevangenis Torentijd 
in Middelburg in quarantaine. Afgelopen maandag testten twee gevangenen positief. Op het 
moment hebben negen gedetineerden het coronavirus. Vrijdag worden de gedetineerden 
opnieuw getest. Aan de hand van de uitslagen wordt bepaald of de quarantaine opgeheven 
kan worden. 

Volgens een woordvoerder van PI Middelburg is de sfeer in de gevangenis rustig. ‘Hoe mensen 
ermee omgaan verschilt per persoon, maar over het algemeen hebben mensen begrip voor de 
maatregelen.’ 

Het dagprogramma van de gevangenen is stilgelegd. Er wordt bijvoorbeeld niet gewerkt en 
bezoek is ook niet welkom. Wel kunnen gevangenen iedere dag luchten en mogen ze douchen 
en bellen. Volgens de woordvoerder kan het personeel van Torentijd de situatie 'goed 
managen'. Bron: AD, 13 januari 2022. 

 

Penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg © Dirk-Jan Gjeltema 
 
Corona in Torentijd: 180 gedetineerden in quarantaine 
 
Alle 180 gedetineerden in Torentijd in Middelburg  
 
De gedetineerden mogen alleen voor een luchtmoment hun cel verlaten en om de dag douchen 
of bellen. Bezoek is nu niet mogelijk vanwege de quarantaineregels.  
 
Morgen, vrijdag, wordt iedereen opnieuw getest en gekeken of de quarantaine wel of niet kan 
worden opgeheven. Een woordvoerder van de penitentiaire inrichting noemt de situatie heel 
vervelend, maar dat de directie geen keuze heeft. Bron: PZC, 13 januari 2022. 
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Elf adviezen voor de nieuwe zorgminister: ‘Geef fouten gewoon toe’ 
 
Het wordt even wennen: morgen voor het eerst een nieuwe minister van Volksgezondheid op 
de coronapersconferentie. Maar wat moet Ernst Kuipers van Hugo de Jonge overnemen en –
belangrijker – wat níét? ‘Kuipers mag wat minder naar de ongevaccineerden wijzen.’ 
 
Speechschrijver en debatexpert David Van der Meulen is gewend om openbare optredens 
nauwgezet te ontleden, maar deze keer wil hij, voor hij kritisch van wal steekt, toch iets kwijt. 
‘Er is zo veel commentaar op Hugo de Jonge geweest dat ik er graag ook even bij stilsta dat 
hij al met al een bewonderenswaardige prestatie heeft geleverd. Hij stond er iedere keer maar 
weer, met zo’n lastige portefeuille, in zo’n heftige tijd, met zo weinig slaap.’ 
 
En, ja, die tomeloze energie: daar kan internist, hoogleraar en bestuurder Ernst Kuipers – 
nieuw op het Binnenhof – zeker iets van opsteken. Van der Meulen: ‘Het chagrijn in de 
maatschappij neemt toe, dus optimisme blijven uitstralen is ontzettend belangrijk.’ Wat de 
nieuwe zorgminister op de coronapersconferenties nog meer moet doen of juist laten? Elf 
adviezen van Van der Meulen (bureau Speak to Inspire) en expert Esmeralda Kleinreesink (De 
Pitchcoach). Bron: AD, 13 januari 2022. 

Britse premier Boris Johnson heeft werkbezoek aan het noorden van 
Engeland geannuleerd 

Nadat hij woensdag diep door het stof was gegaan voor het bijwonen van een feest in de tuin 
van zijn ambtswoning tijdens een lockdown, heeft de Britse premier Boris Johnson een 
werkbezoek aan het noorden van Engeland geannuleerd. De trip naar Lancashire gaat niet 
door omdat een familielid positief is getest op het coronavirus. 

De regeringsleider beperkt zoals voorgeschreven het contact met anderen en laat zich 
dagelijks testen, aldus een woordvoerder. Gevaccineerde mensen hoeven in het Verenigd 
Koninkrijk niet in zelfisolatie na contact met een besmet persoon. Johnson woont in Downing 
Street met zijn vrouw Carrie en hun twee jonge kinderen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Coronabesmetting van minister Wopke Hoekstra heeft ook gevolgen voor 
Belgische collega 

De coronabesmetting van minister Wopke Hoekstra heeft ook gevolgen voor de Belgische 
collega met wie hij dinsdag dineerde. Zij laat uit voorzorg net als Hoekstra een bijeenkomst 
met EU-ministers schieten. Hoekstra laat zich ondertussen vervangen door defensieminister 
Kajsa Ollongren, die toch al even zou aanschuiven. 

Buitenlandminister Sophie Wilmès heeft een coronatest ondergaan, die negatief uitviel. Toch 
zegt ze af voor het treffen van donderdag en vrijdag met haar Europese collega's van 
Buitenlandse Zaken en Defensie in het Franse Brest. Dat is voor hen de aftrap van het 
ambitieuze Franse voorzitterschap van de EU, dat veel werk wil maken van het Europese 
buitenland- en veiligheidsbeleid. 

Hoekstra liet woensdagavond weten dat hij voorlopig in isolatie blijft en thuis werkt, maar 
geen klachten heeft. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Druk op regering vanuit lage overheden over lockdown neemt toe 

Steeds meer gemeenten en provincies vragen de regering om met meer perspectief te komen 
voor ondernemers en burgers.  

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek sloten zich daar donderdag bij aan op de dag van het 
regeringsoverleg over de coronamaatregelen in het Catshuis. 

‘Wij als burgemeesters uit de Gooi en Vechtstreek merken dat de rek eruit is. Het geloof en 
het vertrouwen is weg. Bij vele bewoners en ondernemers staat het water aan de lippen’, 
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zeggen de burgemeesters in een verklaring. De coronacrisis wordt volgens de burgemeesters 
steeds meer een maatschappelijke crisis ‘met ernstige en langdurige gevolgen’.  

Ook de gemeente Voorschoten en burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg doen 
donderdag nog een oproep aan de regering om ook oog te hebben voor de ondernemers. 

Gisteren deden veel gemeenten en provincies al een vergelijkbare oproep. Zo schreven 21 
gemeenten in Noord-Brabant een brandbrief aan premier Mark Rutte waarin zorgen worden 
uitgesproken over de ondernemers, die lijden onder de lockdown. In het noorden van het land 
deden de burgemeesters van Groningen en Leeuwarden en de provincies Friesland, Groningen 
en Drenthe een oproep aan de regering voor meer perspectief voor de samenleving. De 
provincie Utrecht deed een vergelijkbare oproep, net als veel andere gemeenten door het hele 
land. 

Gemeenten in onder meer Limburg, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe 
zijn van plan winkels open te laten gaan en daar niet op te handhaven komende zaterdag. Het 
is nog niet bekend of er zaterdag nog een lockdown is, dat wordt vrijdag bekendgemaakt. 

Vandaag wordt in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) gestemd over een motie die is ingediend door burgemeester 
van Breda Paul Depla en is ondertekend door 29 andere gemeenten. In de motie wordt onder 
meer opgeroepen tot meer langetermijnvisie en meer perspectief bij het nemen van 
coronamaatregelen. De besluiten moeten volgens de gemeenten niet meer alleen gebaseerd 
zijn op de gezondheidszorg, maar op de hele samenleving. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Omikron is de dominante variant van het coronavirus 

De Omikron-variant is de dominante variant van het coronavirus geworden in Duitsland. Het 
Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat momenteel 73,3 procent 
van coronabesmettingen met Omikron is. Een week eerder was dat percentage nog 44,3 
procent. 

Voorheen gold delta als de dominante virusvariant in Duitsland. Delta is nu nog goed voor 
25,9 procent van de besmettingen. Het RKI verwacht in de komende weken een grote stijging 
van besmettingen met Omikron te zien. Duitsland ziet het aantal coronagevallen snel oplopen 
en maakte donderdag melding van 81.000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds het 
begin van de pandemie. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington heeft vaccinatieregels 
voor bedrijfsleven geblokkeerd 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington heeft vaccinatieregels voor het bedrijfsleven 
geblokkeerd. De uitspraak heeft gevolgen voor tientallen miljoenen Amerikanen. 

Het hof bevriest volgens CNN een uitspraak van een lagere rechter, die had geoordeeld dat 
nieuwe regels voor bedrijven landelijk ingevoerd konden worden. Die golden 
voor ondernemingen met minstens honderd medewerkers. Daar moesten personeelsleden zich 
laten vaccineren tegen het coronavirus of zich regelmatig laten testen en mondkapjes dragen. 
Die maatregelen hadden betrekking op meer dan tachtig miljoen werknemers. Bron: AD, 13 
januari 2022.  

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende 
coronaregels altijd het uitgangspunt blijven 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het 
uitgangspunt blijven. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om die regels na te leven. Dat 
betekent dat winkeliers en horecaondernemers hun zaken zaterdag in principe niet mogen 
openen, als het kabinet dat vrijdag niet toestaat. 
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Dat hebben de burgemeesters van het beraad vanavond met elkaar vastgesteld, 
aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De laatste dagen heeft een 
aantal burgemeesters laten weten dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend 
zullen toestaan, omdat het om een demonstratie tegen de strenge lockdown gaat. De 
ondernemers moeten dan wel veilig en verantwoord handelen. 

Het Veiligheidsberaad vindt dat iedereen zich aan de regels moet houden. ‘Al kunnen we de 
lokale situatie in bijvoorbeeld Aalten of Leeuwarden natuurlijk niet beoordelen’, aldus Bruls. 
Het beraad raadt aan om ondernemers die hun zaak openen te waarschuwen. Als dat echt 
niet helpt kan een boete worden uitgedeeld. In het uiterste geval kan een zaak gedwongen 
gesloten worden. Volgens Bruls onderschrijven het kabinet en het Openbaar Ministerie deze 
gedragslijn. 

Het Veiligheidsberaad onderschrijft wel de hele grote zorgen die er zijn over hoe het gaat in de 
samenleving. De burgemeesters hebben er bij justitieminister Dilan Yesilgöz op aangedrongen 
dat het kabinet morgen een doorkijkje geeft naar versoepelingen op de korte termijn. ‘We 
hopen dat het kabinet uitlegt wat er in de komende vier weken wel kan en wanneer dan, als 
het vrijdag nog niet kan. Want versoepelingen moeten er echt, echt komen’, aldus Bruls. Bron: 
AD, 13 januari 2022.  

Kabinet gaat versoepelen: onderwijs open, sporten kan weer, naar winkel 
en kapper ook 

Het kabinet haalt het land zaterdag wat meer van het lockdownslot. Het hoger onderwijs en 
mbo gaan weer open, sporten mag weer binnen en buiten, winkelen op afspraak kan, naar de 
kapper ook. Haagse bronnen bevestigen de gedeeltelijke heropening die ‘in lijn is met het OMT-
advies’.  Horeca en cultuurinstellingen moeten voorlopig wel wachten.  

De druk om de harde lockdown los te laten werd immens na zeldzaam felle kritiek van 
ondernemers en lagere overheden de afgelopen dagen. Uit alle hoeken, van alle sectoren, klonk 
de roep om heropening, om perspectief.  

Het kabinet waagt de versoepelstap, het Outbreak Management Team (OMT) vindt het 
verantwoord, meldt een ingewijde na afloop van het eerste Catshuisberaad van het nieuwe 
kabinet over corona. ‘Het is in lijn met het advies.’ Het kabinet houdt wel de ‘vinger aan de 
pols’ en zal ook versoepelen voor horeca en cultuur zodra het kan, zegt deze bron: ‘Ondanks 
de hoge Omikron-aantallen tonen de laatste gegevens dat deze variant voor minder toestroom 
naar ziekenhuizen zorgt, de ligduur is korter. Dus er is iets van ruimte.’  

Dat betekent dat vanaf zaterdag winkelen op afspraak weer kan, sporten weer mag (ook in 
sportscholen), en bedrijven rond contactberoepen - zoals de kapper - opengaan. Vanaf 
maandag kunnen ook hogescholen, universiteiten en mbo's weer fysiek lesgeven. Morgen 
volgen de details op de coronapersconferentie.  

Om terug te gaan naar het regime van voor deze harde lockdown - toen alles zo’n beetje open 
was van 05.00 uur tot 17.00 uur - is het dus nog te vroeg, melden ingewijden. Want de 
infectiepiek van de Omikrongolf moet naar verwachting nog komen, maar de roep om een 
losser coronaregime klinkt luidt. Talloze ondernemers kondigden aan hoe dan ook open te 
gaan. En in een zeldzaam salvo volgde gisteren de ene kritische noot na de andere noodkreet 
- van winkeliers tot kappers, van psychiaters tot brancheverenigingen, en bijzonder: van 
provinciebesturen tot burgemeesters.  

De laatste gegevens tonen dat deze variant voor minder toestroom naar ziekenhuizen zorgt, 
de ligduur is korter. Dus er is iets van ruimte, aldus een ingewijde. 

Dat de kappers nu weer open mogen, kan rekenen op blije gezichten. ‘Hier hebben we de 
afgelopen weken keihard voor gestreden’, zegt een woordvoerder van 
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kappersbrancheorganisatie Anko. ’We hebben steeds gezegd dat we veilig kunnen werken, met 
mondkapjes en op afspraak bijvoorbeeld.’  

Winkeliersvereniging INretail is hoopvol. ‘Er lijken zaken mogelijk te worden die niet mogelijk 
waren’, zegt een woordvoerder. ‘Het is in ieder geval hoopvol dat in Den Haag lijkt te zijn 
geland dat mensen terug willen naar een normaler leven.’ 

INretail vindt dat winkels veilig open kunnen. De branchevereniging snapt dat wordt gedacht 
aan een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Zij zet zelf in op een klant per vijf 
vierkante meter. ‘Daar kan iedereen mee uit de voeten’, aldus de zegsman. ‘We moeten naar 
een systeem waarmee we naargelang de situatie mee kunnen schuiven en meer open of dicht 
gaan. We willen niet meer van crisis naar crisis hobbelen.’ De winkelbranche startte gisteren 
nog een landelijke campagne om de winkels weer open te krijgen.  

Grotere winkelketens zoals Ikea, MediaMarkt, Blokker en Action staan klaar om de deuren te 
openen, laten woordvoerders weten. ‘Mochten de winkels weer open mogen zaterdag en we 
besluiten dat ook direct te doen, hebben we voldoende bezetting’, zegt een woordvoerder van 
Ikea. Ook MediaMarkt zegt zaterdag gewoon open te kunnen. Er is voldoende personeel 
beschikbaar en ziekteverzuim is geen probleem. ‘We hebben in april 2021 ook gewerkt met 
een afspraakkalender. We zijn er wel sceptisch over, want onze winkels zijn zo groot dat veilig 
winkelen goed mogelijk is’, zegt een woordvoerder. 

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het ‘heel positief’ dat het kabinet 
aanstuurt op heropening van het hoger onderwijs en het mbo. ‘Als het klopt, zijn alle 
studenten heel blij met dit nieuws’, reageert voorzitter Ama Boahene. ‘Dan kunnen studenten 
een korte, maar slechte periode afsluiten, waarin ze weer veel thuis op hun kamers zaten en 
weinig contact konden hebben met docenten en medestudenten.’ 

OMT-lid Andreas Voss vertelde bij Op1 gisteren dat het OMT zich gebogen heeft over de 
versoepelscenario’s en gevolgen voor de ziekenhuizen en het aantal infecties. ‘Versoepelen 
moet in stappen’.  

De horecasector is minder te spreken over de versoepelingen. De ruimte die er is om 
coronabeperkingen te versoepelen moet eerlijker verdeeld worde, vindt voorzitter Robèr 
Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Veel 
horecaondernemers zullen rebelleren en zaterdag hun zaak toch opengooien, voorspelt 
Willemsen. 

‘Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het 
reserveren, wat één op één veilig in te voeren is’, zegt de KHN-voorzitter. Dat het kabinet de 
horecabranche nog niet van het slot haalt ‘zorgt voor veel maatschappelijke onrust’. ‘Ik vrees 
dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden’, zegt Willemsen over 
horecaondernemers die uit wanhoop toch hun zaak openen. De brancheorganisatie zelf zal 
nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, voegt hij daaraan toe. 

Het OMT sprak gisteravond over de nieuwste RIVM-prognoses en diverse 
versoepelscenario’s. De Belgische viroloog Marc Van Ranst zegt dat Omikron ‘in de buurt komt 
van griep’, onderzoeken uit het buitenland tonen ook fors minder ziekenhuisopnames door de 
variant, vergeleken met de deltaversie van het virus. Het feit dat veel omringende landen de 
Omikrongolf voorlopig zonder zo'n harde lockdown doorkomen, vergrootte de versoepeldruk 
nog eens extra.  

Het kabinet aarzelde echter, mede omdat na versoepelingen het aantal infecties snel zal 
toenemen en het land ontwricht kan raken als honderdduizenden mensen geïnfecteerd of in 
quarantaine thuiszitten. Het OMT is ook gevraagd of de quarantaineregels versoepeld kunnen 
worden, zodat ze ‘goed bij de nieuwe variant passen’. Bron: AD, 13 januari 2022.  



67 
 

Justitieminister gaat tijdens het Veiligheidsberaad het belang van de 
naleving, controle en handhaving van coronaregels benadrukken 

Justitieminister Dilan Yeşilgöz gaat vanavond tijdens het Veiligheidsberaad 'het belang van 
de naleving, controle en handhaving' van de coronaregels benadrukken, nadat ze kritiek had 
gekregen op eerdere uitspraken. Woensdag zei ze dat naleving 'meer is wat u en ik ervan 
maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen'. Ook was het naleven van de regels volgens 
de bewindsvrouw 'aan de mensen zelf'. Meerdere winkeliers dreigden de afgelopen dagen hun 
deuren te openen, ondanks de geldende lockdown. 

Meerdere Kamerleden wilden opheldering van de minister over haar uitspraken. Onder meer 
D66-Kamerlid Hanneke van der Werf riep de minister op te handhaven. ‘Het gaat niet om een 
vrijblijvend advies, maar om de wet.’ Yeşilgöz antwoordde in een brief aan de Kamer wel 
degelijk het belang van naleving te hebben benadrukt en dat handhaving 'uiteraard' 
mogelijk is. Verder deelde ze het voornemen om hierover te spreken met de burgemeesters in 
het Veiligheidsberaad en ook daar het belang nog eens te benadrukken. Bron: AD, 13 januari 
2022.  

Iets meer dan 7 miljoen volwassenen hebben een boosterprik gekregen 

Iets meer dan 7 miljoen volwassenen hebben een boosterprik of aanvullende prik tegen het 
coronavirus gekregen. Dat komt neer op 49,6 procent van de bevolking, meldt de overheid op 
het coronadashboard. 

De cijfers lopen tot en met gisteren. Het betekent dat er in de eerste drie dagen van deze week 
bijna 620.000 extra prikken zijn gezet. In een week tijd steeg het aantal prikken met ongeveer 
1,6 miljoen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Niet-gevaccineerde 60-plussers in Griekenland krijgen boete van 100 
euro per maand 

Niet-gevaccineerde 60-plussers in Griekenland krijgen vanaf 16 januari een boete van 100 
euro per maand zolang ze niet zijn ingeënt. De Griekse regering benadrukt dat een vaccinatie 
tegen Covid-19 dan verplicht is voor deze leeftijdsgroep. 

Het besluit is genomen omdat negen op de tien doden door het coronavirus 60-plussers zijn, 
aldus de regering in Athene. Zeven van de tien coronapatiënten die moeten worden 
geïntubeerd voor beademing, zijn ouder dan 60 jaar. Acht van de tien zijn ongevaccineerd. 

Om het vaccineren aan te moedigen, was eind november de verplichting voor 60-plussers 
aangekondigd. Zij kregen tot 16 januari de tijd een afspraak te maken. Volgens officiële 
gegevens van eind november was toen bijna 67 procent van de Griekse bevolking gevaccineerd, 
oftewel 79 procent van de volwassenen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Honderden miljoenen extra sneltesten voor Amerikanen en meer 
militaire ondersteuning voor overbelaste ziekenhuizen 

Honderden miljoenen extra sneltesten voor Amerikanen en meer militaire ondersteuning voor 
overbelaste ziekenhuizen. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde die nieuwe 
maatregelen aan nu zijn land worstelt met een snelle stijging van het aantal Omikron-
besmettingen. 

Biden wil onder meer zorgen dat Amerikanen laagdrempeliger toegang kunnen krijgen tot 
sneltesten. Hij kondigde aan dat er volgende week een website komt waar Amerikanen ze 
gratis kunnen bestellen. Om te voldoen aan de vraag, laat Biden nog eens 500 miljoen 
sneltesten inkopen. 
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De regering komt ook ziekenhuizen te hulp die kampen met de toestroom van patiënten. Er 
worden medische teams met militair personeel gestuurd naar nog eens zes 'zwaargetroffen' 
staten, waaronder New York en New Jersey. De landelijke overheid heeft tijdens de pandemie 
al eerder legerartsen en verpleegkundigen ingezet om burgerziekenhuizen te ontlasten. Bron: 
AD, 13 januari 2022.  

Kwart gedetineerden PI Arnhem test positief: toch mogelijk volgende 
week weer bezoek 

Ruim een kwart van de gedetineerden in Penitentiaire Inrichting Arnhem is geveld door het 
coronavirus. In totaal gaat het om 61 van de 230 gedetineerden die besmet zijn met de 
Omikron-variant.  

Vorige week waren er zes positieve besmettingen in de Blue Band Bajes, zoals de bijnaam van 
de PI Arnhem luidt. Daarna liep het aantal besmettingen gestaag op. Naar aanleiding hiervan 
besloot de directie om tal van quarantainemaatregelen af te kondigen. De zwaarste daarvan 
was dat er voorlopig geen bezoek naar de gevangenis in Arnhem-Zuid mocht.  

Enkele dagen geleden zijn alle gedetineerden opnieuw door de GGD getest. Dit keer waren er 
61 positieve testen. De besmettingen zijn volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
geconcentreerd op twee units. Op de andere twee zijn geen coronapatiënten. 

De gedetineerden die negatief hebben getest mogen uit quarantaine. Dat houdt in dat ze vanaf 
vrijdag in groepjes van maximaal twaalf personen mogen luchten, douchen, bellen en koken 
in de keuken. ‘Dit is nog niet het hele programma. Arbeid en sport staan bijvoorbeeld nog niet 
op het programma’, zegt woordvoerder Robert Meijer van de DJI.  

Dit is nog niet het hele programma. Arbeid en sport staan bijvoorbeeld nog niet op het 
programma, aldus woordvoerder Robert Meijer Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Toch hebben zij iets om naar uit te kijken. Familiebezoek voor de gedetineerden die niet 
besmet zijn met corona is vanaf volgende week wel weer mogelijk.   

Dit alles geldt niet voor de besmette gedetineerden. ‘Zij hebben geen tot milde klachten, maar 
blijven wel in hun cel’, aldus Meijer. Bron: AD, 13 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.   

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. 
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Veel scholen in Frankrijk zijn helemaal of deels dichtgegaan omdat 
leraren massaal staken 

Veel scholen in Frankrijk zijn helemaal of deels dichtgegaan omdat leraren massaal staken. 
Ze zijn ontevreden over het coronabeleid van de regering. Vakbonden stellen dat onder meer 
onophoudelijke wijzigingen en onwerkbare protocollen hebben geleid tot een chaotische 
situatie. 

Het ministerie van Onderwijs meldde op basis van voorlopige cijfers dat op basisscholen 38,5 
procent van de onderwijzers staakt en op de middelbare scholen 23,7 procent. Dat komt neer 
op 31 procent van alle leraren. Vakbonden in het onderwijs melden veel meer stakers. De 
vakfederatie SNUipp-FSU die 51.000 leden telt en meer dan 44 procent van het personeel in 
het lager onderwijs vertegenwoordigt, meldt dat driekwart van de leerkrachten staakt. 

In Parijs is vanmiddag een grote demonstratie op gang gekomen van mensen uit het 
onderwijs. Tal van politici hebben zich bij de optocht gevoegd. Premier Jean 
Castex heeft ingestemd met een gesprek met de leiders van de bonden uit de onderwijssector 
aan het eind van de middag. 

Niet alleen leraren doen mee aan de eendaagse actie. Ook bonden van directeuren en ander 
personeel hebben zich bij de onderwijsstaking aangesloten, die de grootste in decennia kan 
worden. Volgens een lerarenbond is er zoveel 'ergernis, vermoeidheid en woede', dat die zich 
gedwongen voelt een signaal naar de regering te sturen. 

Het aantal besmettingen in Frankrijk is de afgelopen maand explosief gestegen. Maandag 
zaten 10.000 klassen thuis, ongeveer twee procent van alle klassen in het basisonderwijs. ‘Ik 
weet dat het zwaar is, maar een staking lost geen problemen op. Je staakt niet tegen een 
virus’, zei onderwijsminister Jean-Michel Blanquer tegen nieuwszender BFM TV. Bron: AD, 
13 januari 2022. 

Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen is niet te spreken over 
schending van coronaregels tijdens demonstratie 

Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen is niet te spreken over het schenden van de 
coronavoorschriften tijdens een demonstratie gisteravond op de Markt in Sittard. Meer dan 
duizend mensen stonden daar met fakkels, lampions en andere lichtbronnen dicht op 
elkaar en vaak zonder mondkapje om te protesteren tegen de lockdown. Dit gaat niet nog een 
keer op die manier gebeuren, stelt de burgemeester vanmiddag. 

Volgens Verheijen heeft de organisatie zich niet aan met hem gemaakte afspraken gehouden. 
‘Die afspraken maken we niet voor niets. Demonstreren is een grondrecht, maar door corona 
zijn er wel gezondheidsregels waar iedereen zich aan moet houden’, aldus een boze 
burgemeester. ’De gang van zaken betreuren we ten zeerste. Dat maakt dat we ons gaan 
beraden of en in welke vorm een eventuele volgende editie kan plaatsvinden.’ 

De organisatie kondigde aan volgende week woensdag opnieuw en dan nog massaler te gaan 
demonstreren als winkels, horeca en andere niet-essentiële zaken na vrijdag niet open mogen. 
Bron: AD, 13 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen loopt nog verder op 

Het aantal coronabesmettingen loopt nog verder op. Tussen woensdagochtend en 
donderdagochtend zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste 
aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle 
bevestigde besmettingen goed binnengekomen. 

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde. 
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In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is 
vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het 
begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. 
Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Winkeliersvereniging INretail is hoopvol over uitgelekte versoepelingen 

Winkeliersvereniging INretail is hoopvol over de uitgelekte versoepelingen. ‘Er lijken zaken 
mogelijk te worden die niet mogelijk waren’, zegt een woordvoerder van INretail. ‘Het is in ieder 
geval hoopvol dat in Den Haag lijkt te zijn geland dat mensen terug willen naar een normaler 
leven.’ 

INretail vindt dat winkels veilig open kunnen. De branchevereniging snapt dat wordt gedacht 
aan een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Zij zet zelf in op een klant per vijf 
vierkante meter. ‘Daar kan iedereen mee uit de voeten’, aldus de zegsman. ‘We moeten naar 
een systeem waarmee we naargelang de situatie mee kunnen schuiven en meer open of dicht 
gaan. We willen niet meer van crisis naar crisis hobbelen.’ 

De winkelbranche startte gisteren nog een landelijke campagne om de winkels weer open te 
krijgen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Gescheiden vader maag zijn dochter niet zien omdat hij niet is 
gevaccineerd 

Het hooggerechtshof in de Canadese provincie Québec heeft een gescheiden vader tijdelijk het 
recht ontzegd zijn 12-jarige dochter te zien, omdat hij niet is gevaccineerd en omdat hij volgens 
de rechter via Facebook blijk heeft gegeven een complotdenker te zijn. Canadese media 
meldden dit bijna drie weken na de uitspraak. 

Het hof oordeelde dat het normaal gesproken in het belang van het kind is haar vader te zien, 
maar dat is nu niet het geval door de huidige coronamaatregelen in Québec en de 
vaccinatiestatus van de vader. Zijn op Facebook geuite meningen geven bovendien aan dat hij 
theorieën zou aanhangen waaruit zou blijken dat hij niet geneigd is de geldende 
coronamaatregelen na te leven. 

De rechtszaak vloeide voort uit de wens van de vader zijn dochter op een van de twee 
kerstdagen te zien. De moeder verzette zich daartegen en voerde aan dat hij niet was ingeënt 
en een complotdenker is. De vader erkende enkel bedenkingen tegen de vaccinaties te hebben, 
maar zei zich verder wel aan coronamaatregelen te houden en nauwelijks de deur uit te gaan. 

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een ouder van een kind wordt gescheiden wegens 
het niet vaccineren en wegens 'complotdenken'. Bron: AD, 13 januari 2022.  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft unaniem een motie 
aangenomen 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft unaniem een motie aangenomen om de 
regering te vragen met een bredere blik naar de coronamaatregelen te kijken. Burgemeester 
Paul Depla van Breda diende de motie in om aan te geven dat er langetermijnvisie en meer 
perspectief moet komen voor de samenleving bij het nemen van de maatregelen. 

De besluiten moeten niet meer alleen gebaseerd zijn op de gezondheidszorg, maar op de hele 
samenleving. Burgemeesters uitten in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de 
VNG hun zorgen over jongeren en ondernemers, die erg te lijden hebben onder de 
coronalockdown. Ook moet er sneller duidelijkheid komen over compensatieregelingen en 
moet er meer als één overheid actie worden ondernomen, dus meer in overleg met de 
gemeenten. 
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Van tevoren hadden 29 gemeenten de motie al ondertekend. De motie is aangenomen op de 
dag dat de regering in het Catshuis overlegt over nieuwe coronamaatregelen. Bron: AD, 13 
januari 2022. 

Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw 
afgenomen. In totaal liggen er nog 1360 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 72 minder dan woensdag en het laagste aantal in 
meer dan 2 maanden, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan een dag eerder. Het 
aantal mensen met corona op ic's daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand 
geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 55 tot 
1002. Dat is minder dan de helft ten opzichte van de 2118 die er één maand geleden lagen. In 
de afgelopen 24 uur werden er 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. 

Het LCPS gaat er echter al een aantal weken vanuit dat de opnamecijfers deze maand weer 
zullen stijgen. Dat komt volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere 
Omikron-variant van het coronavirus. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Als veel mensen boosterprik nemen zullen quarantaineregels moeten 
worden versoepeld 

Als er veel mensen een boosterprik tegen het coronavirus nemen, zullen de quarantaineregels 
op den duur moeten worden versoepeld, meent epidemioloog Amrish Baidjoe. Op dit moment 
moet iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, in quarantaine na nauw contact met een besmet 
persoon, maar dat is volgens Baidjoe onhoudbaar als veel mensen hun oppepprik hebben 
gehad. 

Alleen mensen die heel kort geleden corona hebben gehad zijn op dit moment uitgezonderd 
van de quarantaineregels, mits ze klachtenvrij zijn. In het najaar hoefden ook volledig 
gevaccineerden - in tegenstelling tot ongevaccineerden - niet in quarantaine na nauw contact 
met iemand met corona, maar die uitzondering werd geschrapt door de komst van de 
Omikron-variant in december. 

Wie een boosterprik heeft gehad, is weer beter beschermd tegen infectie en kan het virus ook 
minder makkelijk doorgeven. Het versoepelen van de regels voor mensen die een oppepprik 
hebben gehad is vanuit epidemiologisch perspectief ‘niet ideaal’, zegt Baidjoe, lid van het 
voormalige Red Team dat het kabinet voorzag van ongevraagd advies over de pandemie. ‘Maar 
met zulke hoge besmettingscijfers als we nu zien, haal je echt grote groepen weg uit de 
samenleving. Dat levert stress op, niet alleen in de zorg, maar in steeds meer sectoren. Dus 
je zult moeten zoeken naar een middenweg.’ Bron: AD, 13 januari 2022. 

Als winkels weer open mogen mag horeca ook open 

Als de winkels weer open mogen, mag de horeca ook open. Dat stellen 140 afdelingen van 
Koninklijke Horeca Nederland in een statement aan het kabinet. 'Samen in lockdown, 
betekent ook samen uit de lockdown, want we doen het tenslotte samen', schrijven ze. 'Nu 
duidelijk is dat Omikron veel minder ziekmakend is dan eerder verwacht, is dit het 
moment horeca en winkels uit de lockdown te halen en weer langzaam terug te gaan naar het 
oude normaal.' Bron: AD, 13 januari 2022. 
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Britten die positief testen hoeven nog maar vijf dagen in isolatie 

Britten die positief testen op het coronavirus, hoeven nog maar vijf dagen in isolatie, mits ze 
twee negatieve zelftests kunnen overleggen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Sajid 
Javid , vandaag bekendgemaakt. 

Britten die corona hebben moeten nu nog zeven dage in isolatie, en mogen er pas uit als ze 
een negatieve test hebben op dag zes en dag zeven. Dat wordt nu dus vervroegd, onder meer 
om te zorgen dat er minder werknemers thuis moeten blijven. Onderbezetting is nu vooral een 
probleem in zorg, transport en onderwijs. Bron: AD, 13 januari 2022. 

In België is Deltavariant nog niet verdrongen door Omikron 

De Deltavariant van het coronavirus is in de Belgische samenleving nog steeds niet verdrongen 
door de Omikron-variant, waardoor het er op lijkt dat deze variant blijft, zegt viroloog Marc 
Van Ranst donderdag. ‘Ik had gehoopt dat delta uit de markt geblazen zou worden. Dat 
gebeurt niet, wat betekent dat nieuwe varianten ook weer de stam van Delta kunnen hebben’, 
vreest Van Ranst. 

In het universitair ziekenhuis in Leuven waar hij werkt, ziet de Belg dat het overgrote deel van 
de ernstig zieke coronapatiënten momenteel de deltavariant heeft. Alle opgenomen patiënten 
doen een coronatest. ‘Bij de asymptomatische patiënten of de patiënten met lichte klachten 
zien we de afspiegeling zoals die is in de samenleving: zo'n 85 procent heeft Omikron en 15 
procent heeft delta’, vertelt Van Ranst. ‘Bij patiënten met zwaardere klachten is dit 
omgedraaid. Daar heeft zo'n 80 procent de Deltavariant.’ Bron: AD, 13 januari 2022. 

Koning Willem-Alexander gaat niet in quarantaine  

Koning Willem-Alexander gaat niet in quarantaine ondanks dat hij maandag in contact is 
geweest met minister Wopke Hoekstra, die woensdag besmet bleek met het coronavirus. Dat 
heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd laten weten. 

Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, was maandag in Paleis Noordeinde 
voor de beëdiging van het nieuwe kabinet. Volgens de GGD moet je in quarantaine als je 
minimaal 15 minuten in aanwezigheid bent geweest van iemand die corona blijkt te hebben 
of op minder dan 1,5 meter afstand was. 

Een woordvoerder van de RVD zegt dat bij het gehele programma van de beëdiging 1,5 meter 
afstand is gehanteerd en dat quarantaine dus niet nodig is. Of de koning zichzelf getest heeft, 
wil de RVD niet zeggen omdat dat tot 'het privédomein' behoort. 

Willem-Alexander volgt de overige politici die de afgelopen dagen in contact zijn geweest met 
Hoekstra. Ook zij gaan niet in isolatie. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Duitse politie heeft huizen in heel Zuid-Duitsland doorzocht in grote 
vaccinatiefraudezaak 

De Duitse politie heeft donderdagochtend huizen in heel Zuid-Duitsland doorzocht in 
een grote vaccinatiefraudezaak. Honderd mensen worden verdacht van medeplichtigheid aan 
het vervalsen van vaccinatiepaspoorten. Een arts uit Wemding in het district Donau-Ries zou 
die hebben afgegeven, meldt BR24. 

De mensen die in overleg met de arts een dergelijk vervalst bewijs hebben gekregen, kunnen 
strafrechtelijk worden vervolgd. Tijdens de huiszoekingen is bij verdachten bloed afgenomen, 
met toestemming van de officier van justitie. Met het bloedmonster zou via een antistoffentest 
te bewijzen zijn dat de verdachten niet zijn ingeënt. Het gebruik van een vervalste 
vaccinatiepas is vervalsing van documenten en daarom strafbaar. Volgens het Duitse Wetboek 
van Strafrecht staat er een boete of maximaal vijf jaar gevangenisstraf op het vervalsen van 
documenten. 
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De arts mag voorlopig niet werken. Hij wordt ook verdacht van het injecteren van 
een ineffectieve stof bij mensen die zich wèl wilden laten vaccineren. Er zijn in totaal enkele 
honderden gevallen. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen neemt in Europa zo snel toe dat hele 
continent op hoogste waarschuwingsniveau staat 

Het aantal coronabesmettingen neemt in Europa zo snel toe, dat vrijwel het hele continent nu 
op het hoogste waarschuwingsniveau staat. Nederland en de meeste andere landen 
kleuren donkerrood. 

De coronakaart wordt elke week vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC. Op 
de kaart van donderdag zijn alleen Roemenië, grote delen van Polen en het oosten van 
Hongarije niet donkerrood. Zij staan een stapje lager, op rood. 

Nederland is voor de negende week op rij volledig donkerrood. Bron: AD, 13 januari 2022. 

 

 

In Parijs niet verplicht om mondkapjes buitenshuis te dragen 

Een Franse rechtbank heeft een verordening opgeschort die het dragen van een mondmasker 
buitenshuis verplicht in Parijs. 

De prefectuur van Parijs had de mondmaskerplicht op 31 december laten ingaan om de 
verspreiding van de besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus af te remmen. Maar 
volgens het Franse nieuwsagentschap AFP heeft een administratieve rechtbank in de 
hoofdstad donderdag geoordeeld dat de maatregel moet worden opgeschort. 

Een officiële communicatie over de gerechtelijke beslissing zal pas vrijdag volgen. Dan zal ook 
duidelijk worden waarom tot de opschorting beslist werd. 
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Woensdag had een rechtbank in Versailles ook al een gelijkaardige regeling opgeschort in 
Yvelines, een departement ten westen van Parijs. Bron: AD, 13 januari 2022.  

Steeds meer Europese landen gaan risicogroepen een vierde 
coronavaccinatie aanbieden 

Steeds meer Europese landen gaan risicogroepen een vierde coronavaccinatie aanbieden. 
Het Spaanse gezondheidsministerie maakte donderdag bekend dat kwetsbare burgers in 
aanmerking komen voor zo'n tweede booster. Eerder op de dag maakte Hongarije al bekend 
een vierde prik aan te gaan bieden. Denemarken deed dit woensdag. 

Het Spaanse ministerie zegt dat bijvoorbeeld kankerpatiënten in aanmerking komen voor de 
prik. Zij kunnen de dosis krijgen vijf maanden nadat zij de derde prik hebben gehad. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) twijfelt nog over het nut van een vierde 
vaccinatie. Toch maken steeds meer EU-landen daar nu werk van. De Hongaarse regering zei 
donderdag dat iedereen een vierde prik kan krijgen na overleg met een arts. Denemarken stelt 
de dosis beschikbaar aan kwetsbare Denen die in de herfst een booster hebben gehad. 

Buiten de Europese Unie kunnen mensen in Chili en Israël een vierde vaccinatie krijgen. 
Bron: AD, 13 januari 2022. 

Nederland moet terugkeren naar de coronaregels van voor de huidige 
harde lockdown 

Als het aan burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht ligt, moet Nederland terugkeren naar 
de coronaregels van voor de huidige harde lockdown. In talkshow Op1 pleit hij ervoor de 
zogenoemde avondlockdown weer in te stellen, die tot 19 december een aantal weken van 
kracht was. 

Kolff zegt dat ’de maatschappelijke ontwrichting’ door de huidige maatregelen groot is. Hij 
pleit daarom voor versoepelingen. ‘We moeten op zijn minst terug naar de situatie van voor 
deze lockdown’, zegt hij aan tafel bij Op1. Dat pleidooi heeft hij ook gehouden tijdens het 
Veiligheidsberaad dat eerder op donderdag bijeen kwam. Volgens de Dordtse burgemeester 
was voor zijn oproep ’veel draagvlak’ bij zijn collega's van andere steden.  

Tijdens de avondlockdown gold een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 
17.00 en 05.00 uur. Winkels zoals supermarkten en drogisterijen mochten tot 20.00 uur 
openblijven. Bron: AD, 13 januari 2022.  

Nieuwe virusvariant, nieuwe minister, maar dezelfde voorzichtigheid: 
‘Toch best eng’ 

Het nieuwe kabinet doet wat het oude kabinet steeds moest doen: laveren in de strijd met 
corona, tussen de epidemiologie en wat de maatschappij aankan. Na een zeldzaam scherp 
salvo aan kritiek gaat het land wat meer van het lockdownslot. ‘Maar deze stap is toch wel 
eng’. 

De nieuwe virusvariant plaatste het nieuwe kabinet voor een inmiddels vertrouwd 
coronadilemma: versoepelen of (nog) niet? Maar zelden liepen de gemoederen voor de 
Catshuissessie zo hoog op als deze week. Niet eerder was de versoepeldruk zo groot. 
 

Werkelijk elke sector, iedere expert, branchevereniging of ondernemer roerde zich, kondigde 
muiterij aan en opvallend: ze kregen steun van burgemeesters en provinciebestuurders. Velen 
toonden begrip en schreven noodkreten aan het kabinet. Het leidde ertoe dat de nieuwbakken 
minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, zelfs een beetje ging stamelen op vragen of ze winkeliers 
die tegen de regels in toch open zouden gaan, zou gaan beboeten. Terwijl VVD-ministers 



75 
 

meestal toch de mond vol hebben van ‘streng handhaven’, zeker als ze op het ministerie van 
Justitie de scepter zwaaien. Maar ditmaal, moet het kabinet gedacht hebben, was het verzet 
wel erg groot. Bron: AD, 13 januari 2022. 

Weer tientallen sluitingen: houden we nog een schoenenwinkel over? 

Het aantal schoenenwinkels daalt razendsnel. Sinds het begin van de coronacrisis in maart 
2020 sloten 85 bedrijven hun deuren. In 2021 dook het aantal zaken zelfs onder de duizend 
en telt ons land nog maar 935 schoenenwinkels. Dat blijkt uit gegevens van 
dataspecialist BoldData. 

De schoenenbranche verkeert al jaren in zwaar weer. De afgelopen tien jaar sloten 530 
bedrijven de deuren, een afname van 36 procent. De laatste twee jaar waren volgens BoldData 
helemaal beroerd, mede door het effect van de lockdowns.   

De grootste afname is te zien in de noordelijke provincies. In Groningen daalde het aantal 
schoenenwinkels sinds 2011 met 48 procent: van 105 naar 55. In Drenthe was dit zelfs 53 
procent: deze provincie telt nog maar 45 ondernemingen. Maar ook het aantal 
schoenenwinkels in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland daalde fors met 43 procent. 
Uit de gegevens van BoldData blijkt dat 36 procent van de zaken een webshop heeft.  

Het geschetste beeld van de dataspecialist komt overeen met cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), waaruit ook een aanhoudende daling van het aantal schoenenwinkels 
valt te zien.  

Retailexpert Cor Molenaar is niet verbaasd dat het zo slecht gaat. ‘De fysieke winkels hebben 
niet alleen last van de lockdowns, maar ook van het feit dat onze schoenen minder slijten. 
Veel mensen werken thuis en dan dragen we meestal slippers of pantoffels. De nette schoenen 
blijven in de kast staan. En als je een sneaker of wandelschoen nodig hebt, bestellen we die 
steeds vaker online. Het is heel jammer voor de levendigheid van onze winkelstraten dat er 
zoveel schoenenzaken verdwijnen, maar die trend lijkt moeilijk te keren.’ 

Toch is er een modeketen die afgelopen jaren juist is gegroeid: Omoda uit Zierikzee. Het 
Zeeuwse familiebedrijf telt inmiddels 29 fysieke winkels en is als schoenenzaak begonnen. 
Het bedrijf verkoopt sinds augustus ook kleding. ‘Het is verdrietig om te zien dat veel bedrijven 
uit onze branche de deuren moeten sluiten. Het zijn vaak winkels die geen online achterban 
hadden. Onze online shop is ontzettend belangrijk in onze groeistrategie. Daarmee zijn we een 
van de grootste aanbieders van schoenen in Nederland. Onze stenen winkels en de webshop 
vullen elkaar uitstekend aan’, zegt Emmelie de Wit van Omoda. Dat het bedrijf het assortiment 
nu ook heeft uitgebreid met kleding, was volgens haar al voor de pandemie het plan.  

INretail, brancheclub van onder meer schoenenwinkels, laat via woordvoerder Paul te 
Grotenhuis weten dat ondernemers die alleen schoenen verkopen het inderdaad zwaar 
hebben. ‘Wat ook meespeelt is dat sportmode al jarenlang de trend is en dat sneakers vooral 
in sportzaken worden gekocht. Die worden in de statistieken niet tot schoenenwinkels 
gerekend, maar daar wordt behoorlijk wat verkocht. Daarnaast hebben schoenenwinkels ook 
veel last van kledingzaken die bijna allemaal schoenen in hun assortiment hebben 
opgenomen.’ 

Volgens BoldData houden schoenmakers zich beter staande in Nederland. In 2011 stonden 
er 785 schoenmakers geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Nu zijn dit er nog 700. Een 
daling van 10,8 procent in 10 jaar. Het afgelopen jaar sloten slechts 10 schoenmakers hun 
deuren. Bron: AD, 13 januari 2022. 

 

 



76 
 

Corona raakt FC Emmen hard, acht besmettingen bij spelers en staf 

Een corona-uitbraak binnen de selectie werpt een schaduw over de eerstvolgende wedstrijd 
van FC Emmen, vrijdagavond tegen Helmond Sport. 

Oussama El Azzouzi, Kian Slor, Leonel Miguel, Kyan van Dorp en Peet Bijen testten deze week 
positief op het coronavirus en moeten (tenminste) vijf dagen in quarantaine. Zij ontbreken 
derhalve in het duel met Helmond Sport. 

Daarnaast kan trainer Dick Lukkien opnieuw geen beroep doen op rechtsback Mitch Apau en 
spits Jeredy Hilterman. Zij misten vorige week de wedstrijd tegen FC Den Bosch ook al, nadat 
zij besmet raakten met het coronavirus. Dat geldt ook voor verzorger Jan Haak. 

Buitenspeler Lentini Caciano, die vorige week eveneens ontbrak en al een aantal weken achter 
elkaar positief testte, is hersteld. 

Ondanks alle besmettingen is de kans groot dat de wedstrijd tegen Helmond Sport doorgaat. 
Wedstrijden in het betaalde gaan in principe door als een club tenminste dertien spelers, 
inclusief één keeper, op de been kan brengen. 

Pas als clubs worden getroffen door een ‘medische ongecontroleerde uitbraak’ wordt een 
wedstrijd uitgesteld. 

Toch moet daarbij een kanttekening worden geplaatst. Helmond Sport kon vorige week 
ternauwernood voldoende spelers op de been brengen. De vraag is of dat vrijdagavond tegen 
FC Emmen opnieuw lukt. FC Emmen wil zo snel mogelijk duidelijkheid. Bron: Dagblad van 
het Noorden, 13 januari 2022. 

 

 

 

KNVB schrapt duel weigerend Helmond Sport, zaak kan nog een staartje 
krijgen 

De wedstrijd tussen FC Emmen en Helmond Sport in de eerste divisie gaat vanavond definitief 
niet door. De KNVB heeft het duel geschrapt omdat Helmond Sport zegt geen volwaardig team 
op de been te kunnen brengen, vanwege afwezigen door het coronavirus en blessures. 

Helmond Sport voldoet volgens de KNVB echter niet aan de richtlijnen die de bond heeft 
opgesteld om wedstrijden vanwege corona uit te stellen. Volgens de reglementen van de 
voetbalbond moeten clubs spelen als ze minimaal twaalf veldspelers plus één doelman 
hebben. Corona moet dan wel de hoofdoorzaak voor de vele afwezigen zijn. Dat bleek 
donderdag, toen Helmond Sport om uitstel vroeg, volgens de voetbalbond niet het geval. De 
club zegt met minstens zes blessuregevallen plus de nodige coronabesmettingen te zitten. 

De KNVB zette vrijdag toch een streep door het duel omdat Helmond Sport weigert naar 
Emmen te gaan. ‘De komende weken wordt duidelijk wat er met de wedstrijd gebeurt’, aldus 
de KNVB. 

Voor Helmond Sport dreigt vermoedelijk een straf, maar daar kon de voetbalbond vanochtend 
nog niets over zeggen. Bron: AD, 14 januari 2022. 
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Helmond Sport weigert te spelen na afwijzen verzoek door KNVB 

Helmond Sport weigert vanavond in actie te komen tegen FC Emmen, schrijft het Eindhovens 
Dagblad. De club uit de eerste divisie had de KNVB verzocht om de wedstrijd uit te stellen, 
onder meer vanwege coronagevallen binnen de selectie, maar de voetbalbond wees dat verzoek 
af. Er zou geen sprake zijn van ‘een medisch ongecontroleerde uitbraak’, zoals onlangs bij 
Excelsior en Jong AZ. De wedstrijden van die clubs werden wel uitgesteld. 

Helmond Sport zou maar tien beschikbare spelers hebben, inclusief keeper. Volgens de 
reglementen van de KNVB moeten clubs twaalf veldspelers plus één doelman beschikbaar 
hebben bij een corona-uitbraak in de selectie. Corona moet in dat geval ook de hoofdoorzaak 
van de afwezigen zijn. Maar naast veel positieve tests kampt Helmond Sport ook met allerlei 
blessures in de selectie. 

Wanneer Helmond Sport vandaag niet aan de aftrap verschijnt, wacht de club mogelijk een 
reglementaire nederlaag en puntenaftrek. De weg naar de tuchtcommissie ligt nu open. Bron: 
NOS, 14 januari 2022. 

Nieuwe beschuldigingen van feestjes in ambtswoning Britse premier 
Johnson 

Medewerkers van de Britse premier Boris Johnson vierden vorig voorjaar aan de vooravond 
van de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes in de ambtswoning op Downing 
Street 10. Op dat moment was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de coronacrisis 
en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, de 
echtgenoot van koningin Elizabeth II. Op de beide feestjes waren zo’n dertig mensen, schrijft 
The Telegraph, die gesproken heeft met aanwezigen. Johnson zelf was er niet bij. 

Een van de feestjes op 16 april was voor James Slack, het hoofd communicatie van Johnson, 
het andere voor een fotograaf van de premier. De feestjes, die tot in de nacht duurden en waar 
volgens de krant stevig gedronken en gedanst werd, begonnen op twee verschillende plekken 
in het gebouw, maar voegden zich in de loop van de avond samen in de tuin. Volgens de toen 
geldende coronaregels mochten volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale 
activiteiten en buiten met niet meer dan zes personen. 

Een woordvoerder van het kantoor van de premier wilde tegenover The Telegraph niet ingaan 
op de feestjes, maar benadrukte dat Johnson al sinds de vorige dag in zijn residentie buiten 
Londen verbleef. De Britse premier ligt onder vuur van zowel zijn eigen conservatieve partij 
als van de oppositie wegens beschuldigingen dat hij en zijn medewerkers in 2020 regelmatig 
de coronaregels hebben overtreden en feestjes hielden in de ambtswoning. Woensdag moest 
Johnson zich hiervoor verantwoorden in het parlement. Een topambtenaar doet onderzoek 
naar die beschuldigingen. Volgens The Telegraph is dit de eerste keer dat de premier en zijn 
staf ervan beschuldigd worden ook in 2021 de regels te hebben overtreden. Bron: De Telegraaf, 
14 januari 2022.  

Spindoctor Johnson zegt ‘sorry’ vanwege feestjes in ambtswoning tijdens 
rouw om prins Philip 

Medewerkers van de Britse premier Boris Johnson vierden vorig voorjaar aan de vooravond 
van de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes in de ambtswoning op Downing 
Street 10. Een voormalige communicatiedirecteur van Johnson, James Slack, biedt nu zijn 
excuses aan voor het drankgelag. 

Toen de feesten plaatsvonden was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de 
coronacrisis en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, 
de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Een van de twee borrels was voor James Slack, het 
hoofd communicatie van Johnson, de andere voor een fotograaf van de premier.  
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Slack zegt vrijdag in een verklaring dat hij spijt betuigt voor de ‘woede en pijn’ die de 
bijeenkomst op 16 april heeft veroorzaakt, meldt Sky News. Volgens Britse media waren 
ongeveer dertig mensen bij de beide feestjes, waarbij tot in de kleine uurtjes werd gedanst en 
gedronken. Johnson zelf verbleef volgens zijn woordvoerder buiten Londen. 

De feestjes begonnen op twee verschillende plekken in het gebouw, maar voegden zich in de 
loop van de avond samen in de tuin. Volgens de toen geldende coronaregels mochten 
volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale activiteiten en buiten met niet meer dan 
zes personen. 

Britse media sommen diverse details op over de gebeurtenissen. Zo zou iemand met een koffer 
drank zijn gaan halen, sprak een aanwezige de vrees uit dat er te veel wijn over een vloerkleed 
was gemorst en zou een medewerker de schommel van Johnsons zoon Wilfred in de tuin kapot 
hebben gemaakt.  

Het is het zoveelste bericht over feestjes van de entourage van de premier, die deze week al 
excuses in het parlement aanbood voor een feest in de tuin van de ambtswoning op 20 mei 
2020, toen een lockdown van kracht was. De Britse premier ligt inmiddels onder vuur van 
zowel zijn eigen conservatieve partij als van de oppositie vanwege ‘partygate’, en de roep om 
zijn aftreden zwelt zienderogen aan.  

Inmiddels hebben vijf Tory-parlementariërs Johnson opgeroepen af te treden. Een van hen, 
Andrew Bridgen, spreekt van een ‘moreel vacuüm in het hart van onze regering’. Om Johnson 
te kunnen vervangen, moeten 54 conservatieve parlementariërs het vertrouwen in hem 
opzeggen. Zij kunnen een brief sturen naar het zogeheten 1922 Committee van hun partij. 
Bridgen heeft dat naar eigen zeggen gedaan. 

Er loopt een onderzoek naar een hele reeks bijeenkomsten en feestjes van 
regeringsmedewerkers waarbij mogelijk coronaregels zijn overtreden. Topambtenaar Sue 
Gray, die het onderzoek uitvoert, rapporteert op zijn vroegst volgende week over haar 
bevindingen. Bron: AD, 14 januari 2022.  

Horeca en winkels in Valkenburg mogen vrijdag open van burgemeester 
Daan Prevoo.  

Horeca en winkels in het Limburgse Valkenburg mogen vrijdag open van burgemeester Daan 
Prevoo. Hij ziet de opening als een demonstratie en dat is een grondrecht, aldus Prevoo. 

Om 10.00 uur openen de winkels, restaurants en kroegen hun deuren. Klanten zijn er tot 
16.00 uur welkom, mogen van de burgemeester inkopen doen en wat nuttigen. Klanten zijn 
volgens Prevoo sympathisanten die hun solidariteit met de demonstratie laten blijken en ook 
dat mag, vindt de burgemeester. 

Hij gaat dan ook niet ingrijpen. Er komen volgens hem geen waarschuwingen, laat staan een 
boete, mits deelnemers zich aan de coronaregels houden, dus 1,5 meter afstand houden en 
een mondkapje dragen. En ja, dat mondkapje mag er af als je aan een tafeltje zit om een kopje 
koffie te drinken, aldus Prevoo. 

Valkenburg wil nog vóór de persconferentie van vrijdagavond alvast een schot voor de boeg 
geven: het water staat de ondernemers tot aan de lippen, temeer omdat ze behalve van corona 
ook te lijden hadden van de watersnood in juli. Bron: AD, 14 januari 2022.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag twee nieuwe 
behandelingen goedgekeurd voor Covid-19 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag twee nieuwe behandelingen 
goedgekeurd voor Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
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Experts van de organisatie schrijven in het Britse medische tijdschrift British Medical 
Journal dat een combinatie van corticosteroïden en het middel baricitinib, dat bij reumatoïde 
artritis wordt voorgeschreven, de overlevingskansen van ernstig zieke mensen helpt 
verbeteren. Ook hebben ze dan minder lang beademing nodig, waardoor de druk op ic's 
verlicht wordt. 

Mensen die niet ernstig ziek zijn maar wel een hoog risico lopen om in het ziekenhuis te 
belanden, zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, zijn volgens de WHO 
gebaat bij een behandeling met het medicijn sotrovimab, dat afkomstig is van de farmaceut 
GlaxoSmithKline. In december keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit middel 
ook al goed. 

Of de beide behandelingen effectief zijn bij de Omikron-variant van het coronavirus, die 
inmiddels in veel landen de dominante variant is, is volgens de WHO nog onzeker. Tot nu toe 
heeft de organisatie aan drie andere behandelwijzen haar goedkeuring gegeven. Bron: AD, 14 
januari 2022.  

In de eerste week van het nieuwe jaar overleden naar schatting 3450 
mensen 

In de eerste week van het nieuwe jaar overleden naar schatting 3450 mensen, bijna 150 meer 
dan verwacht voor deze tijd van het jaar. Het zijn er wel minder dan in de week ervoor, toen 
3621 mensen stierven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal 
overlijdens sinds de laatste week van december niet meer zo hoog dat er sprake is 
van oversterfte. 

Statistici spreken van oversterfte als veel meer mensen overlijden dan te verklaren valt door 
gebruikelijke schommelingen in de sterftecijfers. Het gemiddelde is nu weer op een normaal 
niveau vanwege een daling van de sterftecijfers onder de oudste groep Nederlanders. ‘Er was 
vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger dan 80 
jaar is er wel oversterfte’, aldus het statistiekbureau. 

Volgens het CBS zijn er sinds begin augustus veel meer mensen overleden dan normaal, 
zonder duidelijke aanleiding. In de laatste week van december was er overigens net geen 
sprake van oversterfte. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet samen met het 
CBS onderzoek naar de oversterfte in Nederland. Het instituut hoopt begin februari de eerste 
resultaten te hebben. Begin december vroeg de Tweede Kamer het kabinet om het onderzoek. 
Ook ouderenorganisaties en een aantal wetenschappers drongen hierop aan. De studie moet 
duidelijk maken of de oversterfte kan liggen aan factoren zoals de uitgestelde 
zorg, eenzaamheid en of er een relatie is met vaccinaties. Bron: AD, 14 januari 2022.  

Drieduizend bedrijven die TVL hebben aangevraagd weten nog niet of 
ze recht hebben op de coronasteun 

Drieduizend bedrijven, zo'n tien procent van de ondernemingen die de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten (TVL) hebben aangevraagd, weten nog niet of ze recht hebben op de coronasteun. Het 
gaat om bedrijven die sinds december in principe recht op een uitkering hebben, maar het 
kabinet wacht nog op goedkeuring uit Brussel, schrijft NU.nl. 

Dat stort een hoop ondernemers in onzekerheid over of ze recht op de steun hebben en 
wanneer ze het geld dan zullen ontvangen. Een woordvoerder van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) zegt dat het 'snel kan gaan' als de regeling is goedgekeurd, 
maar kan geen verdere details geven. De ondernemers om wie het gaat, worden op de hoogte 
gehouden via e-mail. 
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Volgens het kabinet is dit gegeven niet nieuw. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat zegt dat er ook bij eerdere rondes al steun aangevraagd kon worden in afwachting 
van goedkeuring door de Europese Commissie. Het ministerie gaat ervan uit dat de regeling 
ook dit keer wordt goedgekeurd, maar kan naar eigen zeggen niets doen voor die formele 
goedkeuring er is. Bron: AD, 14 januari 2022. 

In de eerste week na de kerstvakantie heeft op 17 procent van de 
scholen één of meerdere klassen thuisgezeten 

In de eerste week na de kerstvakantie heeft op 17 procent van de scholen één of meerdere 
klassen thuisgezeten, in vrijwel alle gevallen doordat een leraar afwezig was, laat de Algemene 
Vereniging Schoolleiders weten op basis van een peiling onder bijna duizend 
schooldirecteuren. 

Toch is het ondanks de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus volgens de AVS 
deze week nog goed verlopen op scholen. In totaal was gemiddeld 92 procent van de leerlingen 
op school en 91 procent van de leraren. Geen enkele directeur heeft de school deze 
week helemaal hoeven sluiten. 

Deze cijfers gaan over de start van het onderwijs na de kerstvakantie en zeggen nog niets over 
de besmettingen op scholen zelf, aldus de AVS. Om het onderwijs de komende tijd open te 
kunnen houden is het noodzakelijk om coronagevallen onder leraren te voorkomen, stelt de 
vereniging. Dit is reden voor grote zorg. 

De helft van de scholen kan momenteel geen vervanging regelen. ‘De verwachting is dat er de 
komende tijd steeds vaker klassen naar huis moeten worden gestuurd’, aldus AVS-voorzitter 
Ingrid Doornbos. ‘We roepen het nieuwe kabinet op om het schrijnende personeelstekort en 
het ventilatievraagstuk snel op te pakken.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Groot aantal winkels open in Valkenburg 

Justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius reageert op het nieuws dat vandaag in 
Valkenburg uit protest de horeca en winkels opengaan. Burgemeester Daan Prevoo ziet dat 
als een vorm van demonstratie en dat is een grondrecht. 

In het doorgaans bruisende hart van het Limburgse Valkenburg openden een groot 
aantal winkels, restaurants en cafés, vandaag uit protest hun deuren. 'Valkenburg aan de 
Geul aan de Geng', leest het op affiches. De stemming zit er goed in bij de ondernemers, maar 
zorgen zijn er ook. Veel zorgen. 

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg staat de opening van de zaken toe, omdat het 
volgens hem om een demonstratie gaat. Een grondrecht. Rond 10.00 uur oogde de 
binnenstad nog verlaten en hadden klanten hun weg naar de geopende zaken nog niet 
gevonden. Wel zwierven er enkele cameraploegen rond die een reportage maakten. 

‘Het is niet fair dat het kabinet de horeca dicht wil laten’, zegt eigenaresse Sophie Frederiks 
van El Fuego en het tegenovergelegen Brazza aan de Grotestraat. ‘Wij willen laten zien dat 
het veilig kan. Al beginnen ze met het toestaan van terrassen’, gaat ze verder. ‘Dat is in elk 
geval iets.’ 

‘Januari en februari zijn sowieso altijd rustige maanden’, zegt de eigenaar van een 
kledingzaak. ‘Het gaat om de achterliggende gedachte. Ik vind wel dat ook de horeca open 
moet.’ Niet alle horecazaken in Valkenburg doen overigens mee aan de opening. Een enkeling 
laat geen gasten binnen, maar houdt het op een take-away. Bron: AD, 14 januari 2022. 
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Honderdduizenden Indiërs kwamen vandaag samen op de oevers van de 
Ganges om een bad te nemen 

Honderdduizenden Indiërs kwamen vandaag samen op de oevers van de Ganges om een bad 
te nemen in de voor Hindoes heilige rivier. De Omikron-variant houdt op dit moment echter 
flink huis in India. Dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen 
maand verdertigvoudigd is in de staat West Bengalen, waar de rivier doorheen stroomt, stond 
een onderdompeling niet in de weg. 

 

 © AFP — Mondkapjes zijn tijdens het rituele bad in de Ganges ver te zoeken. 

 

Ook in de dichtstbevolkte deelstaat Uttar Pradesh gingen vele duizenden gelovigen bij de 
stad Prayagraj te water om het Makarsankranti-festival te vieren. Veel van hen droegen geen 
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mondkapjes. Langs de weg verkochten kooplieden wel bloemen en andere waar. Met 
het massale rituele bad lijkt het feit dat een andere religieus festival vorig jaar voor een 
recordstijging aan besmettingen zorgde weer vergeten. 

De infectiecijfers zijn opnieuw torenhoog, maar het aantal ziekenhuisopnames is daarentegen 
laag en veel Indiërs herstellen thuis van een besmetting. Het ministerie van Volksgezondheid 
rapporteerde vandaag 264.202 nieuwe coronagevallen. In totaal liepen sinds het uitbreken 
van de pandemie ruim 36.5 miljoen mensen in India het virus op. Het officiële dodental stijgt 
vandaag met 315 overlijdens naar 485.350. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Ook in Alblasserdam zijn vandaag uit protest diverse niet-
essentiële winkels en horecazaken open 

Ook in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vandaag uit protest diverse niet-
essentiële winkels en horecazaken open. 'Wij willen gewoon nooit meer dicht', zegt Gert-Jan 
van Dommelen, voorzitter van de ondernemersvereniging aldaar. Naar schatting gaat het in 
Alblasserdam in totaal om zo'n dertig niet-essentiële zaken. 

De actie geldt vooralsnog alleen vandaag. Horecazaken die openen, zullen volgens Van 
Dommelen waarschijnlijk alleen koffie van het huis schenken. ‘De hele horeca opstarten voor 
één dag kan niet. Ook alcohol zal buiten beschouwing worden gelaten om het ordentelijk te 
laten verlopen.’ 

Van Dommelen noemt de sfeer 'echt top'. ‘Met zijn allen groeit het besef dat het genoeg is. De 
rek is eruit’, zegt hij. ‘Het is 1 minuut voor 12 voor veel ondernemers.’ Veel Alblasserdamse 
ondernemers hebben geld geleend van ouders, auto's en huizen verkocht, om hun toko te 
redden. ‘We kunnen niet blijven jojoën met lockdowns.’  

Van Dommelen is wel blij dat er versoepelingen aan lijken te komen. ‘Maar we hadden nooit 
dicht gemogen.’ Ook het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels is vreemd. 
‘Het is niet uit te leggen dat de slijterij open is, maar niet de sportschool, of de kledingzaak 
waar je een warme jas kunt kopen.’ Bron: AD, 14 januari 2022.  

Bouwmarktketen Kluswijs raadt winkeliers aan om vanaf morgen open te 
gaan voor klanten 

Bouwmarktketen Kluswijs, dat volgens de eigen website 36 vestigingen door het gehele land 
telt, raadt het winkeliers aan om vanaf morgen open te gaan voor klanten. Ook zonder 
afspraak. Directeur Hans Hortensius zegt tegen vakwebsite Mixonline dat de drang naar 
versoepelingen niet eerder zo sterk was als nu. 

‘Hierdoor zullen we zien dat ook andere branches, waaronder met name de horeca, hun 
deuren morgen gaan openen. Burgemeesters hebben al aangegeven niet te gaan handhaven’, 
aldus Hortensius. ‘Er is geen beginnen meer aan. Er staan ons weken te wachten, 
waarin burgerlijke ongehoorzaamheid de krantenkoppen zullen bepalen.’ 

KlusWijs laat klanten daarom weten dat ze vanaf morgen weer geopend zijn. De gezondheid 
van klanten en personeel staat daarbij voorop. ‘Wij spreken af dat iedere klant welkom is, als 
hij/zij zich aan de regels houdt en bereid is om even buiten te wachten als de maximale 
capaciteit is bereikt. Dat is de afspraak.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Aanvullende coronaprik met Janssen-vaccin blijkt één tot twee maanden na 
toediening 85 procent bescherming te bieden  

Een aanvullende coronaprik met het Janssen-vaccin blijkt, volgens onderzoek van de Zuid-
Afrikaanse medicijnautoriteit, één tot twee maanden na toediening 85 procent bescherming te 
bieden tegen infectie met de Omikron-variant. De bekendmaking werd gedaan tijdens een 
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presentatie van het ministerie van Volksgezondheid over de vierde besmettingsgolf in het land. 
Die wordt veroorzaakt door Omikron. Bron: AD, 14 januari 2022.  

In regio Rotterdam-Rijnmond is mogelijk om zonder afspraak een 
boosterprik te halen 

Op veel plaatsen is het inmiddels mogelijk om zonder afspraak een boosterprik te halen. De 
regio Rotterdam-Rijnmond komt daar nu bij. Mensen van 18 jaar en ouder hoeven daar vanaf 
maandag geen afspraak meer te maken voor een boosterprik. De vrije inloop geldt voor zeven 
locaties, waaronder drie in Rotterdam, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond vandaag. Mensen 
die een prik willen krijgen, moeten wel een legitimatiebewijs en mondkapje meenemen. Wie al 
een afspraak heeft staan, blijft welkom op het afgesproken tijdstip. Een afspraak maken is 
ook nog steeds mogelijk. Bron: AD, 14 januari 2022.  

De Russische gezondheidsdienst heeft opnieuw stijging van aantal 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

De Russische gezondheidsdienst heeft opnieuw een stijging van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. 23.820 Russen testten in het afgelopen etmaal positief op 
het virus. Gisteren waren dat er 21.155. Naast de besmettingen werden er 739 
sterfgevallen geregistreerd. Dat is één overlijden minder dan gisteren. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Premier Magdalena Andersson van Zweden is positief getest op corona 

Premier Magdalena Andersson van Zweden is positief getest op corona, laat haar 
woordvoerder weten. De Omikron-variant zorgt voor veel nieuwe besmettingen in het 
Scandinavische land. ‘De premier heeft een sneltest gedaan en blijkt Covid-19 te hebben’, 
aldus de woordvoerder. Andersson zal volgens voorschrift in quarantaine gaan en vanuit huis 
haar werk voortzetten. Bron: AD, 14 januari 2022.  

Italiaanse politie boos om roze mondkapjes: ‘Doen geen eer aan ons 
uniform’ 

De Italiaanse politie is boos omdat het Ministerie van Binnenlandse zaken hen roze 
mondkapjes heeft gestuurd. Agenten weigeren ze te dragen, omdat het volgens hen niet past 
bij het uniform. De vakbond eist mondkapjes in neutrale kleuren. 

De verrassing was groot toen op politiebureaus in heel Italië de dozen met nieuwe mondkapjes 
werden uitgepakt; de maskers waren roze. In onder andere Bologna, Venetië en Siracusa op 
Sicilië weigeren agenten de mondkapjes te dragen. ‘De maskers doen geen eer aan het 
uniform’, vinden ze.  

Sinds begin januari is het dragen van een medisch mondkapje (FFP2) verplicht in alle 
binnenruimtes in Italië. Dus ook twee politieagenten op patrouille zullen in de auto een 
masker moeten dragen.  

Maar roze verdaagt zich slecht met het azzurro van de auto’s en het donkerblauw van de 
uniformen, vindt politievakbond SAP. Reden waarom de bond de hoogste politiebaas Lamberto 
Giannini om opheldering heeft gevraagd over de levering. ‘Op basis van de eed die is afgelegd, 
moet het uniform met decorum en respect voor het ambt gedragen worden’, schrijft de 
vakbond in een brief. ‘Roze doet afbreuk aan het gezag.’ 

De vakbond vraagt Giannini onmiddellijk in te grijpen en het politiepersoneel te voorzien van 
mondkapjes met neutralere kleuren, ‘zoals wit, blauw of zwart’. 
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@ ANP  Italiaanse carabinieri 

Op de Facebookpagina van politievakbond SAP zijn reacties op het bericht een stuk milder 
van toon. ‘Belangrijk dat we ze hebben, kleur maakt niet uit’, schrijft er een. Een ander: ‘Wist 
niet dat we mondkapjes voor elke dienst hadden, of zijn dat die dingen in zakjes die we alleen 
mogen gebruiken als we in contact komen met een positief getest persoon?’ 
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Al sinds het begin van de pandemie klaagt de Italiaanse politie, en dan vooral het 
gevangenispersoneel, over het gebrek aan beschermingsmiddelen. Eerder deze week 
mopperde de vakbond van gevangenisbewaarders dat de geleverde zesduizend FFP2 
mondkapjes niet voldoende waren voor al het personeel. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noch politiebaas Giannini heeft op het bericht 
gereageerd. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Loonsteun voor zombiebedrijven verstoort de dynamiek op de 
arbeidsmarkt 

Loonsteun houdt medewerkers in niet levensvatbare bedrijven aan het werk, terwijl deze 
mensen ook kunnen bijspringen in sectoren die klem zitten met personeel. Dat stellen 
economen, die vinden dat de loonsteun na de lockdown zo snel mogelijk moet stoppen.  Dat 
en meer onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij. In de 
podcast bespreken verslaggevers geldzaken en economische onderwerpen die je in je 
portemonnee voelt.    

In deze podcast gaan economieverslaggevers Natasja de Groot, Sanne Schelfaut en Peet Vogels 
samen met presentator Bram Verbrugge in op de opstand onder ondernemers en de negatieve 
gevolgen van loonsteun voor de economie. De coronasteun heeft geholpen, zeggen experts. 
Maar veel economen zien de steun juist als boosdoener: het verstoort de economie en houdt 
bedrijven overeind die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. 

Deze week is journalist Irene van den Berg te gast. Ze vertelt over haar nieuwe serie over 
rijkdom. 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.  

Ook bespreekt het panel de stijgende prijzen in de supermarkten. De verwachting is dat de 
prijzen van onze dagelijkse boodschappen door de hoge inflatie nog sneller stijgen dan vorig 
jaar. Grote vraag is: hoe hard stijgen de prijzen in de supermarkt? Economieredacteur Sanne 
Schelfaut neemt de proef op de som en koopt elke tiende dag van de maand tien identieke 
producten in drie verschillende supermarkten. 

En we spreken over de gifbeker die bij Philips nog verre van leeg is. De wereldwijde 
terugroepactie voor slaapapneu-apparaten blijkt nog omvangrijker. Het concern trekt nog 
eens een paar honderd miljoen uit. Philips gaf woensdag een omzetalarm en dat leidde tot 
het  grootste koersverlies in twintig jaar op de Amsterdamse beurs. 

Luisteren dus! Naar de wekelijkse podcast Geld Dichtbij, waarin experts en verslaggevers alle 
hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van geld en economie. Bron: AD, 14 januari 
2022.  

Er is geen sprake van gedoogbeleid volgens Femke Halsema 

‘Er is geen sprake van gedoogbeleid’, laat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema 
weten met betrekking tot het opengaan van horeca en winkels in de hoofdstad. Amsterdam 
verwacht dat ondernemers zich aan de coronamaatregelen houden dus de deuren 
dichthouden. Diverse burgemeesters in het land hebben laten weten de opening van zaken 
oogluikend te zullen toestaan. 

De burgemeesters zien de openingen als een demonstratie tegen de strenge lockdown. In 
Amsterdam is dat dus niet aan de orde. ’We begrijpen heel goed dat dit een erg moeilijke tijd is 
voor veel sectoren, zoals de horeca en de cultuursector. Net als iedereen hopen we dat zij weer 
snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang’, 
aldus Halsema. Bron: AD, 14 januari 2022. 
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Chef de Mission Carl Verheijen in isolatie op Papendal na positieve 
coronatest 

Carl Verheijen, Chef de Mission van TeamNL voor de aanstaande Olympische Winterspelen, 
heeft het coronavirus onder de leden. De 46-jarige oud-schaatser testte positief en zit daarom 
in isolatie, meldt NOC*NSF. ‘De komende dagen blijf ik op Papendal op een afgezonderde plek 
werken en wonen. Gelukkig heb ik slechts milde klachten.’ 

Volgens de sportkoepel heeft de besmetting vooralsnog geen grote gevolgen, immers waren de 
werkzaamheden van Verheijen al vrijwel geheel digitaal geworden. Technisch directeur 
Maurits Hendriks reageerde ook in de verklaring. ‘Wij wensen Carl een spoedig herstel zodat 
hij zijn TeamNL in Beijing als chef de mission aan kan voeren.’ 

De Olympische Winterspelen gaan op vrijdag 4 februari van start in het Chinese Beijing. Zelf 
won Verheijen in zijn schaatscarrière twee olympische medailles. Op de Spelen van 2006 in 
Turijn behaalde hij brons op zowel de ploegenachtervolging (samen met Sven Kramer en Mark 
Tuitert) als de door Bob de Jong gewonnen tien kilometer. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Hongkong verlengt de huidige coronamaatregelen 

Hongkong verlengt de huidige coronamaatregelen, waaronder strikte reisrestricties, tot na het 
Chinese Nieuwjaar begin februari. Het stadsbestuur, onder leiding van Carrie Lam, hoopt 
daarmee de verspreiding van het coronavirus - en met name die van de Omikron-variant - de 
kop in te kunnen drukken. Sinds het einde van het jaar zijn er in de stadstaat zo'n 50 
gevallen van besmetting met de virusvariant vastgesteld. Bron: AD, 14 januari 2022. 

 

 

Bij de drogisterijen van Etos is vanaf vandaag een zogenoemde 'lollypop'-
zelftest te koop 
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Bij de drogisterijen van Etos is vanaf vandaag een zogenoemde 'lollypop'-zelftest te koop. Wie 
niet houdt van een stokje in neus of keel kan zichzelf testen op besmetting met het 
coronavirus door simpelweg op de test te zuigen. Dat maakt de test uitermate geschikt voor 
gebruik bij kinderen. De V-Chek-test heeft een Europees keurmerk. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Willem Engel gaat de schadevergoeding  voor het dagvaarden van de 
Vlaamse viroloog Marc Van Ranst betalen 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel gaat de schadevergoeding die hem werd opgelegd voor 
het dagvaarden van de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst betalen. Hij gaat niet in beroep tegen 
de uitspraak, meldt het hof in Antwerpen. Van Ranst werd vorige maand vrijgesproken van 
laster aan het adres van Engel.  

Coronascepticus Engel en Van Ranst liggen al geruime tijd, vooral via Twitter, met 
elkaar overhoop. Volgens Engel maakt de viroloog hem ten onrechte uit voor virusontkenner 
en heeft hem al twee keer voor de rechter gesleept. Beide keren kreeg hij nul op rekest. Van 
Ranst beticht Engel van 'aandachttrekkerij' om hem het leven zuur te maken. 

In december was de professor aan de Leuvense universiteit en adviseur van de regering het 
zat en vroeg aan de rechter hem vrij te spreken en Engel te veroordelen. ‘De seriële 
dagvaardingen getuigen van kwaadwilligheid’, klonk het. ‘Ze zien in mij de bron van alle kwaad 
voor alle beslissingen die genomen worden.’ 

Van Ranst vroeg de rechter om 7000 euro. Die veroordeelde Engel tot het betalen van 
een schadevergoeding van 4000 euro. De viroloog liet daags na het vonnis weten die som te 
zullen doorstorten aan Unicef. ‘Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-
kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij’, zei hij. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel legt zich toch niet neer bij zijn 
veroordeling tot het betalen van schadevergoeding  

Viruswaarheid-voorman Willem Engel legt zich toch niet neer bij zijn veroordeling tot het 
betalen van een schadevergoeding aan de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst vorige 
maand door de rechtbank van Mechelen. Dat laat het hof van beroep in Antwerpen aan 
persbureau Belga weten, nadat het eerder vrijdag had gezegd dat er geen hoger beroep was 
aangetekend. 

In december werd Van Ranst vrijgesproken van laster, waarvoor Engel hem had gedagvaard. 
Alle partijen hadden dertig dagen om tegen het vonnis in beroep te gaan. 

Coronascepticus Engel en Van Ranst liggen al geruime tijd vooral via Twitter met elkaar in de 
clinch. Volgens Engel maakt de viroloog hem ten onrechte uit voor virusontkenner. Hij heeft 
de Vlaming daarom al twee keer wegens laster voor de rechtbank gesleept, maar beide keren 
verloor hij zijn zaak. Volgens Van Ranst is Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en 
hem het leven zuur te maken. 

In december vroeg de professor aan de Leuvense universiteit en adviseur van de regering de 
rechter om hem vrij te spreken en Engel te veroordelen. ‘De seriële dagvaardingen getuigen 
van kwaadwilligheid’, zei hij. ‘Ze zien in mij de bron van alle kwaad voor alle beslissingen die 
genomen worden door de overheden om het virus in te dijken.’ Hij vroeg 7000 euro. De rechter 
veroordeelde Engel tot het betalen van een schadevergoeding van 4000 euro. 

Van Ranst liet daags na het vonnis weten die som te zullen doorstorten aan UNICEF, om de 
COVAX-vaccins te verdelen in ontwikkelingslanden. ‘Zo steunen wappies het 
vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt mij blij’, zei hij. Bron: AD, 
14 januari 2022. 
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Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar liggen er minder dan duizend 
coronapatiënten op de verpleegafdelingen 

Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar liggen er minder dan duizend coronapatiënten op 
de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. In totaal houden vrijdag nog 954 
mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen 
in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Dat is een daling van 48 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive 
cares liggen momenteel nog 334 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan donderdag, toen nog 358 coronapatiënten 
werden verzorgd op een ic. 

In totaal liggen er nog 1288 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Het LCPS 
verwacht dat de instroom van nieuwe coronapatiënten deze maand toe zal nemen, vanwege 
de rondgang van de besmettelijke Omikron-variant van het virus. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Onze immuniteit tegen het coronavirus gaat de komende weken 
verbeteren 

Onze immuniteit tegen het coronavirus gaat de komende weken verbeteren waardoor het na 
de Omikronpiek een stuk rustiger zal worden. Dat verwacht de bekende Belgische viroloog 
Steven Van Gucht. Tegelijk kan die immuniteit later ook weer afzwakken en gaan er de 
komende jaren ook verschillen zijn in de seizoenen: ’Sowieso zullen er wel weer nieuwe 
opstoten zijn.’ 

Van Gucht verwacht alleszins een rustige periode na Omikron. ‘We hopen allemaal dat het 
voorbij is na Omikron. Maar de waarheid is dat we dat niet echt kunnen weten. Maar ik 
verwacht na Omikron wel een rustige periode’, benadrukt Van Gucht. 

De viroloog verwacht ook dat heel veel mensen besmet gaan raken. ‘Maar heel veel mensen 
zijn gevaccineerd en daar bovenop komen de besmettingen. Onze immuniteit wordt dus breed 
en diep gestimuleerd en dat maakt het na Omikron voor andere of dezelfde varianten om door 
te breken’, legt Van Gucht uit. 

Hij verwacht tegelijk dat onze immuniteit week na week aan het verbeteren is. ‘Ik verwacht 
wel dat onze immuniteit nu week na week gaat verbeteren. Die immuniteit kan mettertijd ook 
weer afzwakken. Dat gebeurt na enkele maanden of jaren. Exact weten we dat niet. Als onze 
immuniteit afneemt of te zwak is, kan een oude variant weer doorstoten.’ 

Er gaan volgens de viroloog later nog nieuwe varianten komen maar tegelijk gaan er ook 
verschillen zijn in de seizoenen. ‘Het voorjaar en de zomer gaan rustige en vrij normale 
periodes zijn. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen wat we in het najaar en de winter 
kunnen verwachten’, aldus Van Gucht. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Rebellerende burgemeester brengt kabinet in lastig parket: ‘Niks van 
Yesilgöz gehoord’ 

Het kabinet ziet zich voor een groot probleem gesteld, nu het lokale gezag openlijk rebelleert 
tegen het coronabeleid. In Valkenburg liet burgemeester Daan Prevoo er geen misverstand 
over bestaan. Hij staat achter de ondernemers die open willen. ‘Ik heb twee prikken en een 
booster: ik voel me voldoende beschermd.’ 

Zie hem lopen, als een veldheer door de straten. Links en rechts terrassen vol mensen, die 
soms applaudisseren, vaak naar hem zwaaien en af en toe luidkeels hun dankbaarheid uiten. 
‘Bedankt hè, burgemeester!’ roepen drie mannen, zittend aan een terrastafel, grote bierglazen 
voor hun neus. ‘Je bent geweldig!’  Bron: AD, 14 januari 2022. 
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Niet-essentiële winkels mogen toch tot 17.00 uur open zonder afspraak 

Niet-essentiële winkels mogen toch tot 17.00 uur open zonder afspraak, melden Haagse 
bronnen. Er komt wel een beperking van het aantal mensen dat naar binnen mag en er gelden 
hygiëneregels en een mondkapjesplicht. 

Horeca-ondernemers moeten nog wat langer geduld hebben, maar krijgen volgens ingewijden 
wel ’perspectief op de korte termijn’. Het kabinet wil over tien dagen de situatie opnieuw 
beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mogen ook zij onder voorwaarden 
de deuren weer openen. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Kappers worden helemaal platgebeld voor afspraken  

Kappers worden helemaal platgebeld voor afspraken sinds het nieuws is uitgelekt dat 
kapperszaken waarschijnlijk per zaterdag weer open mogen. Onder andere haar- en 
beautyboekingenwebsite Treatwell, waar ruim 3000 salons bij zijn aangesloten, ziet 
een ’massale run’ op kappersafspraken, zegt een woordvoerster. 

Treatwell noteerde donderdag na de gelekte kabinetsplannen al een verdubbeling van het 
aantal boekingen en verwacht er in de loop van vrijdagavond en zaterdagochtend nog meer. 
Mensen boeken met name afspraken bij de kapper, maar willen ook hun nagels en 
wenkbrauwen laten doen. Eenzelfde piek ontstond bij de vorige heropening van de kappers, 
aldus de zegsvrouw. 

Kapperszaken maken zich nog wel zorgen over de versoepeling omdat nog niet duidelijk is of 
er in de salons nog aanvullende maatregelen gaan gelden, aldus de woordvoerster van Hizi en 
Kinki. ‘Als je nu klanten hebt staan tot 18.00 uur, maar je mag maar open tot 17.00 uur dan 
moeten we toch mensen teleurstellen.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Burgemeesters van de vier grote steden zijn niet van plan om  illegale 
opening van horecazaken en culturele instellingen zaterdag oogluikend 
toe te staan 

De burgemeesters van de vier grote steden zijn niet van plan om de illegale opening van 
horecazaken en culturele instellingen zaterdag oogluikend toe te staan. Ook het onbeperkt 
openen van winkels wordt niet toegestaan, omdat het op grond van de geldende coronaregels 
verboden is. De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht volgen 
daarmee de afspraken die donderdag zijn gemaakt in het Veiligheidsberaad. Daar besloten de 
25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio dat naleven van de coronaregels 
het uitgangspunt blijft, ondanks veel begrip voor de benarde positie van ondernemers. Bron: 
AD, 14 januari 2022.  

Het aantal positieve coronatests heeft een nieuw record bereikt 

Het aantal positieve coronatests heeft een nieuw record bereikt. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend zijn 35.521 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van 
de coronacrisis komt het aantal boven de 35.000 uit. Vorige week vrijdag waren er bijna 
35.000 bevestigde besmettingen. 

Het cijfer van donderdag was met ruim 33.000 weliswaar hoog, maar het had hoger kunnen 
zijn. Door een technische storing waren toen niet alle meldingen goed binnengekomen. Die 
storing is verholpen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 'maar de 
cijfers van vrijdag zijn niet hoger dan verwacht'. Het kan zijn dat de donderdag gemiste 
meldingen verspreid over een paar dagen binnenkomen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 218.442 positieve tests. Dat komt neer 
op gemiddeld 31.206 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de zeventiende dag 
op rij en staat op het hoogste niveau ooit. 
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De toename gaat wel iets minder snel. Het gemiddelde ligt 45 procent hoger dan een week 
geleden. Dat cijfer, het zogeheten groeigetal, daalt voor de vierde dag op rij. Bron: AD, 14 
januari 2022. 

De Filipijnen zetten plannen door om ongevaccineerden de toegang tot 
het openbaar vervoer te ontzeggen 

De Filipijnen zetten de plannen door om vanaf volgende week ongevaccineerden de toegang 
tot het openbaar vervoer te ontzeggen. De maatregel geldt voor de dichtbevolkte regio rond 
hoofdstad Manilla, waar onder de 13 miljoen koppige bevolking het hoogste aantal 
besmettingen plaatsvindt. 

De voorgenomen maatregel stuit op verzet van de oppositie in het land. Het plan zou 
'beperkend en discriminerend' voor de niet-gevaccineerden zijn. De minister van Transport 
laat vandaag weten het noodzakelijk is om de opmars van het virus te belemmeren en zo 
overbelasting van de zorg te voorkomen. 

Van alle 110 miljoen inwoners is ongeveer de helft volledig ingeënt tegen corona. Veel 
ongeregistreerde migranten, waaronder kinderen en bejaarden, zijn niet gevaccineerd. 

Vandaag meldt het land 32.207 nieuwe corona-infecties. Tot nu toe zijn 3,12 miljoen mensen 
op de Filipijnen besmet geraakt. Ruim 53.000 van hen zijn overleden. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Wereldgezondheidsorganisatie verwacht begin februari te beoordelen 
over de antivirale coronapil van farmaceut Merck 

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht begin februari een oordeel te kunnen vellen over 
de antivirale coronapil van farmaceut Merck. Op dit moment wordt door de WHO zowel naar 
het orale middel van Merck als dat van Pfizer gekeken. Een aanbeveling over die laatste wordt 
voor het einde van februari verwacht. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Zorginstelling test zelf eigen personeel  

Gemiva, een grote Zuid-Hollandse instelling voor gehandicaptenzorg, heeft eigen testcapaciteit 
en die blijkt succesvol. Voor zeker 283 diensten hebben de roostermakers van Gemiva 
afgelopen maand geen vervanging hoeven zoeken. 

Dat is het resultaat van de mogelijkheid die de Gemiva-SVG Groep heeft om zelf spoedanalyses 
te doen op coronatesten. Het testteam van deze zorgorganisatie kan sinds 10 december een 
deel van de afgenomen PCR-tests zelf analyseren.  

Medewerkers met coronaklachten weten daardoor binnen drie uur na de test of ze corona 
hebben. Gemiva, waar zo’n 5000 mensen werken, zet deze mogelijkheid alleen in voor 
zorgmedewerkers die binnen 24 uur moeten werken. 

Van de 311 medewerkers voor wie in de afgelopen maand zo’n spoedanalyse gedaan werd, 
bleken er 28 besmet met het virus. Zij moesten dus thuis blijven. De andere 283 medewerkers 
konden wél aan het werk. ‘Dat betekent dus ook dat 283 andere collega’s op hun vrije dag 
thuis konden blijven en niet werden opgetrommeld om een collega te vervangen die op een 
testuitslag wacht’, zegt Sam Domna, als locatiemanager medeverantwoordelijk voor de eigen 
teststraat. 

Er is sneller een uitslag dan wanneer de testen worden opgestuurd naar Streeklab Haarlem, 
het laboratorium waarmee wordt samengewerkt. Of dan wanneer een collega gaat testen met 
voorrang bij de GGD. Gemiva heeft de analyseapparaat in bruikleen van Streeklab Haarlem. 

Het percentage positief geteste medewerkers ligt bij de Gemiva-teststraat overigens lager dan 
het percentage dat in de algemene GGD-teststraat positief test. ‘Dat komt onder andere omdat 
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zorgmedewerkers bij milde klachten een PCR-test moeten doen, terwijl andere Nederlanders 
dan ook met een zelftest mogen checken of ze corona hebben’, zegt Domna. 

De testlocatie van de Gemiva-SVG Groep in Zoeterwoude is zeven ochtenden per week 
geopend. Medewerkers  kunnen er zonder afspraak terecht. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Personeel ziekenhuis Bernhoven loopt op het tandvlees: ‘Paar keer langs 
het randje met code zwart’ 

Het piept en kraakt bij ziekenhuis Bernhoven. Bij de laatste coronagolf ging het ziekenhuis in 
Uden een paar keer net langs de afgrond, het personeel trekt het amper nog. ‘De rek is eruit’ 
is de veelzeggende ondertitel van de nieuwe documentaire Veerkracht. 

‘Continu een nieuwe golf van coronapatiënten. Psychisch is dat heel belastend.’ 
Verpleegkundige Geert Meijer  ondervindt het aan den lijve als ziekenhuis Bernhoven eind 
2021 opnieuw wordt overspoeld door een golf aan Covid-patiënten. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Pop-up store in Antwerpen is een succes: ‘Rutte gaat onze facturen niet 
betalen’ 

Dave en Charlotte Koevermans, eigenaren van drie modezaken in Bergen op Zoom, zagen op 
het journaal hoe Nederland massaal naar Antwerpen trok om te gaan winkelen. Daarom 
openden ze zélf afgelopen weekend een pop-up store in de Vlaamse stad. ‘Het eerste weekend 
was meteen een succes.’ 

In Nederland moeten alle winkels hun deuren gesloten houden, en daarom trekken de 
Nederlanders de grens over. Ook het echtpaar Koevermans zag de beelden van overvolle 
straten in Antwerpen, nog geen half uur rijden van hun woonplaats, waar zij drie winkels 
hebben in winkelgebied het Vierkantje: Aspact, het Pakhuis en Atelier le Carré. Bron: BN De 
Stem , 14 januari 2022. 

Inwoners van Spanje zullen voor een zelftest vanaf nu nog maar een 
maximumprijs van 2,94 euro moeten betalen 

Inwoners van Spanje zullen voor een zelftest vanaf nu nog maar een maximumprijs van 2,94 
euro moeten betalen. Zo heeft de Spaanse regering een beperking aangekondigd op de 
testprijzen. Er werd al langer een maximumprijs beoogd, vooral nadat de vraag naar 
zelftesten tijdens de feestdagen enorm steeg. 

Aangezien het land tijdens de feestdagen een sterke stijging van het aantal 
coronabesmettingen zag, hadden apothekers niet meer voldoende voorraad en werden 
zelftesten in sommige gevallen zelfs verkocht voor 10 of 12 euro. Sindsdien zijn de prijzen 
opnieuw gezakt, tot zo’n 5 euro. Maar vanaf zaterdag zullen Spanjaarden die zich thuis willen 
testen dus nog minder moeten betalen. 

Ook in andere Europese landen kwam er al een maximumprijs voor zelftesten. Zo 
besliste Frankrijk over een plafond van 6,01 euro. In Portugal worden de meeste zelftesten 
verkocht voor zo’n 2 euro. In Griekenland kreeg de bevolking al verschillende keren gratis 
zelftesten aangeboden. Zo ontving elke inwoner van het land twee gratis testkits tijdens de 
kerstperiode. België, Duitsland, Nederland en Italië zijn enkele voorbeelden van landen die 
nog geen maximumprijs hebben bepaald. 

Volgens de Belgische viroloog Van Ranst is het niet meer dan juist dat de overheid zelftesten 
betaalbaar maakt, aangezien die momenteel worden gebruikt als een belangrijk instrument 
in de strijd tegen de coronapandemie. Verschillende ministers raden ouders bovendien aan 
om hun kinderen wekelijks te testen. ‘Voor veel mensen is 5 of 8 euro veel geld, zeker wanneer 
je dat vermenigvuldigt met meerdere kinderen binnen een gezin’, aldus Van Ranst. Bron: AD, 
14 januari 2022. 
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Poolse onderzoekers hebben gen gevonden dat  risico op ernstig 
ziekteverloop van Covid-19 meer dan verdubbelt 

Poolse onderzoekers hebben een gen gevonden dat het risico op een ernstig ziekteverloop van 
Covid-19 meer dan verdubbelt. Ze hopen dat hun ontdekking artsen kan helpen 
om risicopatiënten beter te detecteren en hen aan te sporen zich te laten vaccineren. 

De vaccinatiegraad ligt in Centraal- en Oost-Europa erg laag, waardoor er meer 
coronapatiënten overlijden. De ontdekking van de Poolse wetenschappers van de universiteit 
van Bialystok zou patiënten erop kunnen wijzen dat ze een hoog risico lopen om ernstig ziek 
te worden, wat hen zou moeten overtuigen zich toch te laten vaccineren. En als ze besmet 
raken, zou een intensievere behandeling mogelijk zijn. 

Het bewuste gen zou de vierde belangrijkste factor zijn in een ernstig ziekteverloop van Covid-
19, na leeftijd, gewicht en geslacht. Het gen is, volgens onderzoeksleider Marcin Moniuszko, 
aanwezig bij ongeveer 14 procent van de Poolse bevolking en bij 8 tot 9 procent van alle 
Europeanen. In India gaat het om 27 procent van de populatie. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Om druk op ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden kunnen 
coronapatiënten worden verplaatst 

Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten 
worden verplaatst. Dat gebeurt nu een stuk minder dan een aantal weken geleden, door de 
gestage daling van het aantal opnames. Donderdag werd één coronapatiënt naar een 
ziekenhuis in een andere regio vervoerd. Ook Duitsland vangt Nederlandse coronapatiënten 
op. Momenteel ligt er nog één Nederlander met corona op een Duitse ic. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Amsterdam telde afgelopen dag 2741 positieve tests, Den Haag 1338 
en Rotterdam 1995 

Amsterdam telde afgelopen dag 2741 positieve tests en Rotterdam 1995. In Den Haag kregen 
1338 mensen te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna 
volgen Utrecht (1076) en Breda (691). Op Schiermonnikoog en Ameland testte niemand 
positief. 

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat zestien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Zij komen uit zestien 
verschillende gemeenten. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen 
de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, 
omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven. 

In de afgelopen week zijn 78 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n elf per dag. Dit is 
het laagste niveau sinds 26 oktober. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Kabinet beslist: horeca en cultuur moeten zeker tot 25 januari wachten 
op versoepelingen 

Vanaf morgen gaan de scherpe randjes van de harde lockdown af, maar horeca en cultuur 
blijven ondanks felle kritiek toch gesloten. Wel wil het kabinet over tien dagen opnieuw 
bekijken of cafés, restaurants en theaters en bioscopen alsnog open kunnen.  
Vanavond om 19.00 uur is er weer een coronapersconferentie.  

Gisteren lekte al uit dat het kabinet koerst op een gedeeltelijke heropening: het onderwijs 
(mbo, hbo en universiteit) gaat open, sporten mag weer, een bezoek aan winkel en kapper kan 
ook. Shoppen leek alleen op afspraak te kunnen, maar ingewijden stellen dat die restrictie 
van de baan is. Winkelen kan zonder afspraak, wel zal er een beperkt aantal bezoekers welkom 
zijn en moet de boel om 17.00 uur dicht.  
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De details en precieze regels worden vanavond bekend, maar duidelijk is dat het OMT het nu 
te vroeg vindt om ook horeca en cultuurinstellingen in één keer te openen. Het kabinet volgt 
die lijn en versoepelt niet voor cafés, restaurants en theaters, melden bronnen. Wel komt er 
snel een nieuw weegmoment: ‘Over tien dagen wordt opnieuw bekeken of het open kan’, meldt 
een ingewijde. De aangekondigde muiterij van ondernemers wordt op het Binnenhof met enige 
zorg bekeken, stelt de bron.  

‘Deze stap is best eng’, zegt een andere Haagse bron, die erop wijst dat de 
besmettingsaantallen alleen maar verder zullen stijgen als er versoepeld wordt. Omdat de 
Omikron-variant minder ziekmakend is, durft het kabinet het toch aan. ‘Maar de aantallen 
zullen toenemen.’  

Deze versoepelingen kunnen we verwachten 
- Alle onderwijs kan weer fysiek 
- Sporten mag weer: binnen en buiten, van sportschool tot competitiewedstrijden (zonder 
publiek) 
- Winkelen kan weer (zonder afspraak, met een maximum aantal klanten en uiterlijk open 
tot 17.00 uur)  
- Contactberoepen als kapper en nagelstylist kunnen open op afspraak (wel met beperkte 
openingstijden) 
- Quarantaineregels en mondkapadvies worden mogelijk aangepast 
- Horeca en cultuur moeten nog dicht blijven, nieuw weegmoment op 25 januari 

Bij cultuurinstellingen en cafés en restaurants klinkt kritiek: ondernemers zijn het zat, eisen 
ook heropening en dreigen met muiterij ’Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in 
de kuip kunnen houden’, zegt voorzitter Robèr Willemsen van de Koninklijke Horeca 
Nederland. ‘We zijn het enige land in Europa dat dicht is.’  

De burgemeesters van vijftien gemeenten in Zuid-Limburg geven horeca- en 
cultuurinstellingen zaterdag (van 10.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds) de ruimte 
om de deuren te openen - tegen de regels in. ‘Op deze manier hebben zij de gelegenheid om 
een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft’, aldus de burgemeesters 
in een statement. De opening moet wel op een veilige manier gebeuren. Er moet 1,5 meter 
afstand worden gehouden, mondkapjes zijn verplicht en coronatoegangsbewijzen moeten 
worden gecontroleerd. 

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Eerder lieten al diverse 
burgemeesters weten dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen 
toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown.  

Hoewel justitieminister Dilan Yeṣilgöz eerder deze week even leek te twijfelen of er dan strak 
gehandhaafd moet worden, stelt ze na kritiek daarover dat de regels wel degelijk nageleefd 
moeten worden. Ook het Veiligheidsberaad benadrukte dat gisteren na overleg. Ondernemers 
die toch open gaan krijgen eerst een waarschuwing of een boete. In het uiterste geval kan een 
zaak gedwongen gesloten worden, zei voorzitter Hubert Bruls. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Omdat steeds meer treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit 
rijden er aankomend weekend minder vaak snelle Intercity's 

Omdat steeds meer treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit vanwege een 
(eventuele) coronabesmetting rijden er aankomend weekend minder vaak snelle 
Intercity's over de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Rotterdam. Drie in plaats 
van vijf keer per uur, zo meldt NS. Het bedrijf wijst reizigers erop dat ze met de overige Intercity 
direct-treinen, de IC Brussel of de reguliere Intercity via Haarlem kunnen reizen. Daarmee 
zouden de gevolgen van de uitval op dit traject voor reizigers beperkt blijven. 

De NS ziet dat het momenteel vaak erg rustig is in de trein: nu reist ongeveer een derde van 
de reizigers in vergelijking met de tijd vóór de coronapandemie. NS schrapte eerder al 'rustige' 
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treinen waardoor het groeiende aantal ziektemeldingen kon worden opgevangen. Bron: AD, 
14 januari 2022. 

Winkeliers vinden het heropenen van winkels zonder afspraak heel 
positief nieuws 

Winkeliers vinden het heropenen van winkels zonder afspraak, zoals het kabinet dat nu lijkt 
te willen aankondigen ’heel erg positief nieuws’. Dat laat winkeliersorganisatie INretail weten. 
Wel roept INretail ondernemers op zich aan de regels te houden. ‘Er zijn ludieke acties 
aangekondigd, maar als we om 17.00 uur zouden moeten sluiten, dan moeten ze ook echt 
niet tot half zes openblijven’, aldus een woordvoerder. 

Het kabinet lijkt voornemens om nog wel een maximumaantal klanten in te willen stellen voor 
de winkels. Volgens INretail zou het dan gaan om een norm van één klant per 5 vierkante 
meter. ‘Dat is een acceptabele norm’, zegt de woordvoerder, ‘en een waar we zelf ook voor 
gepleit hebben.’  

Daarnaast gelden de nog bestaande basisregels van hygiëne en afstand houden en 
mondkapjes dragen in de winkels. ‘Ondernemers zullen zich daar absoluut aan houden.’ De 
winkeliersvereniging zegt ook te begrijpen dat de heropening van winkels in stappen moet, om 
zo terug te kunnen keren naar het normale leven. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) zegt erop te vertrouwen 
dat burgemeesters de regels gewoon zullen handhaven, 

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) zegt erop te vertrouwen dat burgemeesters de regels gewoon 
zullen handhaven, ‘zoals we dat al twee jaar doen’. ‘Ik begrijp dat we in de samenleving op een 
punt zijn dat mensen zeggen: wij zijn er klaar mee. Maar we zijn nog niet van het virus af. 
Iedereen moet zich aan de regels houden. Als mensen zeggen 'ik ga mij niet aan regels houden', 
dan moeten we handhaven.’ 

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken benadrukt dat burgemeesters niet 
kunnen marchanderen met de regels: ‘Het is de bevoegdheid van de burgemeester om te 
bepalen of iets een demonstratie is. Maar ik zie niet dat de burgemeesters die de opening van 
bedrijven ondersteunen, dat hebben aangemerkt als demonstratie. Wij roepen iedereen op de 
regels wel gewoon te handhaven.’ 

Bruins Slot: ‘Demonstreren is een grondrecht. Maar burgemeesters moeten ook 
de volksgezondheid beschermen. In het kader van de volksgezondheid is het van belang de 
regels te blijven volgen.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Verbazing bij horeca en bioscopen om ‘zoveelste klap': 'Onze achterban 
gaat dit niet pikken’ 

Ondernemers in de cultuursector zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe 
ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronaregels. Winkels mogen vanaf morgen 
zonder afspraak mensen toelaten, terwijl er voor restaurants en bioscoopzalen geen ruimte is. 
‘We staan met de rug tegen de muur’, zegt Gulian Nolthenius tegen deze site. 

De directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vindt het 
besluit van het kabinet ‘echt onbegrijpelijk’. Horecaondernemers en uitbaters van bioscopen 
en theaters moeten tot zeker dinsdag 25 januari de deuren gesloten houden. Het kabinet wil 
die dag de situatie opnieuw beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mogen 
ook zij onder voorwaarden de deuren weer openen. 

Dat het kabinet de cultuursector opnieuw onderaan het lijstje zet, doet de branches veel 
verdriet. ‘Dit is een grote teleurstelling’, reageert NVBF-directeur Gulian Nolthenius. ‘Er is 
werkelijk geen enkele reden om ons nog langer gesloten te houden. Het kabinet heeft destijds 
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met eigen ogen kunnen zien hoe goed wij het hier geregeld hebben. Wij willen gewoon, net als 
de rest, direct open. Indien nodig met 1,5 meter afstand, mondkapjes en een 
coronatoegangsbewijs. Helaas denkt het kabinet daar anders over.’ 

De bioscopen missen iedere vorm van maatwerk, zegt Nolthenius. ‘Het is gewoon klap op klap 
wat onze branche overkomt. Terwijl we iedere keer hebben laten zien dat de kans op 
besmetting echt minimaal is. Ons protocol staat als een huis en is zelfs door andere branches 
overgenomen. Kennelijk is het niet genoeg, en dat doet de ondernemers en de duizenden 
mensen die hier werken pijn. Zij staan met de rug tegen de muur. Er heerst grote teleurstelling 
en onbegrip.’ 

In de evenementensector klinkt inmiddels een luide oproep dat het kabinet binnen ‘heel korte 
tijd’ met een plan voor de lange termijn moet komen met ‘afspraken die wél bewaarheid 
kunnen worden’. ‘De ondernemers hebben geen reserves meer en dienen vastigheid te krijgen’, 
zegt Willem Westermann, voorzitter Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze 
site. 

‘Daarnaast is het voor onze branche van groot belang om de maatregelen op langere termijn 
aan te geven in plaats van op deze korte, twee of drie wekelijkse, basis. Het kabinet kan deze 
fout maar een keer maken: op vrijdagavond zeggen wat er op zaterdag en later moet gaan 
gebeuren is onaanvaardbaar.’ 

Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vraag zich ondertussen af 
waarom de ruimte niet eerlijk wordt verdeeld, zoals volgens hem was afgesproken. ‘Waarom 
de winkels nu alles, en de horeca en de cultuur niets’, aldus een geïrriteerde Willemsen. 

‘Je denkt dat je niet meer verrast kunt worden met dit stompzinnige beleid, en dan gebeurt 
het toch weer’, verzucht Willemsen. ‘Onze achterban gaat dit echt niet pikken. Er is heel veel 
onrust en boosheid. Ik vermoed dat wat er morgen in Limburg gaat gebeuren landelijke 
navolging krijgt. We roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we steunen de 
ondernemers die dat gaan doen wel.  

Medewerkers in de horeca willen graag weer aan het werk en dit kan volgens vakbond FNV 
ook veilig. Daarom zal de bond horecazaken er niet op aanspreken als ze besluiten hun deuren 
weer te openen, ongeacht wat het kabinet vrijdagavond gaat aankondigen in de 
coronapersconferentie. 

Zowel onder ondernemers als medewerkers is er ‘veel onbegrip‘, zegt vakbondsbestuurder 
Edwin Vlek die bij FNV gaat over de horeca. Hij heeft het gevoel dat de sector ‘gesloopt’ wordt 
door het kabinet. Daarom snapt hij heel goed dat veel ondernemers nu zeggen dat ze zaterdag 
hoe dan ook weer opengaan. 

Normaal zou FNV bedrijven erop aanspreken als ze zich niet houden aan de regels van de 
overheid. Maar dat zal de bond volgens Vlek nu niet gaan doen bij horecaondernemers. Wel 
blijft de werkgever volgens hem verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Maar dat 
hoeft in zijn ogen geen probleem te zijn. 

‘Met de QR-code, mondkapjes en voldoende afstand houden zijn er genoeg middelen om veilig 
te werken’, aldus Vlek. Hij gaat er daarnaast van uit dat horecapersoneel dat toch weigert om 
mee te rebelleren en niet aan de slag wil, daarover in overleg kan met hun baas. Bron: AD, 14 
januari 2022. 

Volgens arts-microbioloog Mulder kan de horeca gewoon open 

De horeca in Nederland kan gewoon open als cafés en restaurants elke dag om 17.00 uur de 
deuren sluiten. Het is dan wel belangrijk dat het kabinet de andere coronamaatregelen 
voorzichtig versoepelt en dat mensen veel testen en zich extra beschermen met mondkapjes, 
zegt Bert Mulder, arts-microbioloog van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 
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Mulder was onderdeel van het Red Team, dat tot november de overheid ongevraagd advies gaf 
over de coronapandemie. De expertgroep raadde al langere tijd beter gebruik van mondkapjes 
aan, voor het OMT hier uiteindelijk in meeging. ‘Het is wel gek dat Nederland zo vaak 
afwijkt van de rest van Europa’, zegt Mulder daarover. 

Hij vreest dat Nederland weer achter de feiten aanloopt. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van 
mondmaskers, het late begin met boosterprikken of het sturen op ic-capaciteit liep Nederland 
als enige van Europa uit de pas. Wij hadden een harde lockdown nodig, dan moet je je toch 
afvragen wat wij niet goed doen hier.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

 

Voordeur ex-minister Ferd Grapperhaus beklad. © @twitter 

Voordeur ex-minister Ferd Grapperhaus beklad: ‘Pedo, nazi’ 

De voordeur van de Amsterdamse woning van oud-minister van Justitie en Veiligheid, Ferd 
Grapperhaus, is deze week beklad. Het is na Sigrid Kaag en Hugo de Jonge de derde 
bewindspersoon die thuis wordt belaagd. 

Op sociale media circuleren beelden van de bekladde voordeur in stadsdeel Centrum. Volgens 
een woordvoerder van de politie is er in Amsterdam inderdaad een melding binnengekomen 
over een bekladde voordeur, al wil de politie geen uitspraken doen over de identiteit van de 
bewoners. Vaststaat dat de betreffende woning eigendom is van oud-minister Ferdinand 
Grapperhaus (Justitie). 

Buurtbewoners zijn donderdag door de politie gevraagd om recente camerabeelden te delen, 
in een poging om na te gaan of de daders in beeld zijn gebracht. Wie er achter de bekladding 
zit, is vooralsnog onbekend. 

De bekladding – met de woorden ‘pedo’ en ‘nazi’ – komt op een moment dat oud-collega’s van 
Grapperhaus streng beveiligd worden na vergelijkbare incidenten. Anti-coronademonstranten 
stonden al voor de deur van de woning in Rotterdam van minister Hugo De Jonge. Een vorige 
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week stond een Amsterdamse man met een brandende fakkel te zwaaien toen hij aanklopte 
bij minister Sigrid Kaag in Den Haag. Die man, Max Van den Berg, staat komende woensdag 
voor de rechter. Ook de vrouw die de actie filmde, Eline Van 't N. moet die dag voorkomen. Ze 
zitten allebei vast. 

Diverse adresgegevens van bewindspersonen circuleren in een bestand op sociale media. 
Maar het fenomeen is niet nieuw, ook bij de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeesters 
aan de Herengracht bellen met enige regelmaat burgers aan die verhaal willen halen. 

De acties zijn gericht tegen politici die betrokken zijn bij het coronabeleid (De Jonge), maar 
worden ook gevoed door verschillende complottheorieën. Zo riep Van den B. voor het huis van 
Kaag ‘Liefde, vrijheid, geen World Economic Forum', waarmee hij verwees naar een door 
complotdenkers gevreesd plan van het WEF voor een ‘Great Reset'.   

Het woord ‘pedo’ verwijst waarschijnlijk naar een complottheorie waarin een Nederlandse elite 
verantwoordelijk zou zijn voor het ritueel misbruik van kinderen. Die theorie leidde onder 
meer tot bedreigingen aan het adres van RIVM-baas Jaap Van Dissel. Daarvoor zijn de 
afgelopen maanden al meerdere mensen veroordeeld. Bron: AD, 14 januari 2022. 

In de herfst nam de oversterfte in heel Europa sterk toe  

Oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst. De meest recente cijfers van de 
Europese gezondheidsdienst ECDC laten zien dat in Europa 27 procent meer mensen 
overleden in november dan gebruikelijk was in deze maand voor de coronacrisis. 

Ook in september en oktober overleden er meer mensen in Europa dan in vergelijking met 
dezelfde maanden in de jaren 2016 tot en met 2019. In juli was de oversterfte het laagst. Toen 
overleden nog steeds 8 procent meer mensen dan gebruikelijk in Europese Unie-landen. 

In Oost- en Noordoost-Europa was de oversterfte het hoogst. Ook in Nederland was de 
oversterfte in november hoger dan de gemiddelde cijfers van Europese landen. Hier 
overleden 34,8 procent meer mensen dan gebruikelijk in vergelijking met de jaren voor de 
uitbraak van het coronavirus. Bron: AD, 14 januari 2022.  

Evenementenorganisator ID&T is blij dat vele lokale en regionale 
bestuurders niet achter de beperkte versoepelingen stonden 

Evenementenorganisator ID&T is blij dat ‘vele lokale en regionale bestuurders de afgelopen 
dagen zijn opgestaan en het duidelijk niet eens zijn met de veel te beperkte voorgenomen 
versoepelingen’, aldus algemeen directeur Ritty van Straalen. Vrijdagavond worden enkele 
versoepelingen van de huidige coronamaatregelen aangekondigd, maar voor de cultuursector 
komen die er nog niet. 

‘Het valt niet te rijmen dat de gehele cultuur- en evenementensector volledig genegeerd is in 
deze ronde van minimale versoepelingen. Wij vragen het kabinet al maanden om perspectief 
te bieden en met een langetermijnvisie te komen’, aldus Van Straalen, de man achter de 
organisator van onder meer de festivals Mysteryland, Awakenings en Defqon.1.  

Vrijdag werd duidelijk dat vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg horeca en 
cultuurinstellingen zaterdag de ruimte geven om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te 
gaan. Op die manier kunnen zij een signaal afgeven dat ‘de ernst van de situatie onderschrijft’, 
aldus burgemeesters van onder meer Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Van Straalen is 
‘blij verrast’ door die boodschap.  

Daarnaast wil Van Straalen benadrukken ‘dat het huidige beleid de eens florerende 
evenementensector - waarin 100.000 mensen werkzaam zijn - totaal kapot maakt’. Daarmee 
doelt hij op de economische gevolgen, maar ook op de internationale concurrentiepositie. ’We 
worden aan alle kanten ingehaald door de landen om ons heen waar wel van alles mogelijk is 
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op basis van onderzoeken die nota bene in Nederland zijn verricht. Nederland is met dit beleid 
het lachertje van de klas.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

De gemeenten in Flevoland gaan niet akkoord met het feit dat winkels 
wel open mogen maar horeca en culturele sector niet 

De gemeenten in Flevoland vinden het onvoldoende als vanaf komend weekend wel de winkels 
weer open mogen, maar de horeca en de culturele sector niet. In een gezamenlijke verklaring 
vooruitlopend op de coronapersconferentie laten ze weten dat ze zaterdag ‘passend’ zullen 
omgaan met mogelijke protestacties uit die sectoren. 

‘Vooropgesteld dat we blij zijn dat bijvoorbeeld de winkels open mogen, is het nog niet 
voldoende. Wederom zijn de horeca en de culturele instellingen de sectoren waar de 
versoepelingen niet voor gelden’, aldus de verklaring, waarin de gemeenten het kabinet dan 
ook oproepen hun ‘echt perspectief te bieden, zodat zij zo spoedig mogelijk de deuren weer 
kunnen openen’. 

Ze zeggen de zorgen en frustraties van ondernemers en culturele instellingen te begrijpen 
en begrip te hebben voor mogelijke protestacties op zaterdag. ’En hoewel iedereen zich aan de 
landelijke regels moet houden zullen wij hier passend mee omgaan.’ 

Door het hele land hebben horecazaken laten weten zaterdag uit protest open te gaan. Ook 
burgemeesters van andere gemeenten, onder meer in Zuid-Limburg, hebben laten weten dat 
ze opening van horeca en cultuurinstellingen zaterdag oogluikend zullen toestaan. Bron: AD, 
14 januari 2022. 

Grootste kroegbaas van Nederland is het spuugzat: 'We gaan zaterdag 
open’ 

In verschillende regio’s in het land openen horecaondernemers zaterdag de deuren, ongeacht 
wat het kabinet morgen besluit. Dat zegt Laurens Meyer, een van de grootste en meest 
invloedrijke kroegbazen van Nederland.  

‘We zijn onderhand de joker van Europa geworden. Het is gewoon lachwekkend’, verzucht 
Meyer in gesprek met deze site. Een aantal burgemeesters heeft al gezegd niet te zullen 
handhaven. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland gaat weliswaar niet oproepen 
tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar heeft wel begrip voor rebellerende ondernemers. 

Volgens ingewijden blijven restaurants en cafés na de persconferentie van morgen dicht, 
terwijl de lockdown voor winkeliers, contactberoepen, het onderwijs en de sport wel worden 
versoepeld. Veel horecaondernemers zullen demonstratief hun zaak toch opengooien, 
voorspelt Meyer, die vrijwel in elke grote Nederlandse stad een horecagelegenheid uitbaat. 

In onder andere Enschede, Nijmegen, Goes, Zutphen, Bergen op Zoom, Zwolle, Tubbergen, 
Oisterwijk, Gorcum en Valkenburg hebben ondernemers al aangegeven de deuren te willen 
openen. Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek heeft 
gezegd niet te gaan handhaven als de horeca in zijn zaterdag de deuren opent. Veel andere 
burgemeesters zijn het met hem eens. 

‘Je merkt aan alles dat de lockdown in Nederland op zijn einde loopt’, constateert Meyer. ‘Het 
verzet groeit, men is er klaar mee. En dat zal zaterdag te zien zijn. Steeds meer burgemeesters 
en regionale overheden geven aan niet te zullen handhaven als horecaondernemers de deuren 
opengooien. Die oproep verspreidt zich nu als een olievlek door het land. Als Den Haag slim 
is, vertellen ze morgen dat de horeca toch tot 17.00 uur open mag blijven. Dan heeft de hond 
weer een bot en is ‘ie weer even rustig.’ 

Gebeurt dat niet, dan gooit Meyer de deuren open in steden waar de burgemeesters mee zullen 
werken. ‘Dat is niet wenselijk, maar de maat is vol. Wij betalen keer op keer de rekening. Nu 
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al helemaal met België en Duitsland die onze klanten komen opeisen. Onze omzet is massaal 
verhuisd naar de buurlanden, dat kan zo niet langer. Er is geen enkele motivatie om ons nog 
langer gesloten te houden.’ 

Volgens Meyer hebben zeker 140 regionale afdelingen van KHN een oproep ondertekend om 
ook de horeca te openen als winkels uit de lockdown mogen. Zo gaan zaterdag in Nijmegen 
meerdere horecazaken open voor publiek. ’We gooien de deuren open, we zien wel wat er dan 
gebeurt’, zegt eigenaar Frans Schoenaker van De Industrie.  

Schoenaker vindt het ‘volstrekt onbegrijpelijk’ dat er opnieuw geen versoepeling dreigt te 
komen. ‘Hoe lang moeten we nog wachten? Twee weken, twee maanden? Het is nu gewoon 
klaar.’ De Nijmeegse ondernemer hoort naar eigen zeggen ‘allerlei geluiden uit andere 
steden waar horecaondernemers aangeven massaal open te gaan.’ 

Peter Schaap van De Beren in het Zeeuwse Goes gooit ook gewoon de deur open. ‘De horeca 
is te stil. Het is tijd voor een alarmsignaal. Ik krijg amper steun van de overheid en met afhalen 
verdien ik maximaal een tiende van de gebruikelijke omzet. Ja, ik weet dat dit riskant is, maar 
ik neem een eventuele boete op de koop toe.’ 

Remy Koppel, eigenaar van café Carmelot in Zutphen, verwacht dat het druk wordt zaterdag. 
‘Als ik afga op mijn socialmediaberichten, zal de stad vollopen. En weet je, iedereen voelt het 
wel aan. Het draagvlak voor de sluiting zakt weg. We hebben altijd aan alles meegewerkt, 
maar het is tijd dat het we weer open kunnen. Het is ook veilig mogelijk, als je de coronaregels 
naleeft.’ 

Sommige gemeenten gaan het tijdelijk gedogen als eetgelegenheden en restaurants drankjes 
of eten gaan serveren, omdat dit als protest gezien kan worden. Maar een restaurant in 
Ommen gaat radicaler te werk en kondigt aan de deuren permanent te openen. ‘Wij gaan 
zaterdag open en blijven dat ook’, zegt Ruben Strating van restaurant en bar De Vrienden in 
Ommen tegen het ANP. ‘We hebben tot nu toe alleen maar goede reacties gekregen. Ik zit tot 
aan mijn nek volgeboekt.’ 

Strating is van plan alleen gasten voor het restaurantgedeelte van zijn zaak te ontvangen, die 
aan tafels kunnen plaatsnemen met voldoende afstand van anderen. Hij verwacht dat de 
gemeente wel zal optreden tegen de actie, maar bang voor een boete is hij niet. ‘Ik ben na twee 
jaar ellende het stadium van bang zijn wel voorbij. In vind niet dat je ons gesloten kan houden 
als in de rest van Europa de horeca wel open kan.’ 

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) moet de ruimte die er is om 
coronabeperkingen te versoepelen eerlijk verdeeld worden. ‘Winkels kunnen op afspraak 
klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat één op één veilig in te 
voeren is’, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. 

Dat het kabinet de horecabranche nog niet van het slot haalt ‘zorgt voor veel maatschappelijke 
onrust’. ‘Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden’, zegt 
Willemsen over horecaondernemers die uit wanhoop toch hun zaak openen. ‘Het lijkt er soms 
een beetje op dat men maatregelen treft om de maatregelen. We zijn het enige land in Europa 
dat dicht is. Onze minister-president lijkt te worstelen met een trauma door alles wat er 
afgelopen zomer is gebeurd. Daar is hij extreem voorzichtig van geworden en daar zijn wij de 
dupe van’, zegt Willemsen. 

De Amsterdamse horecamagnaat Won Yip houdt de hoop dat het kabinet alsnog het licht gaat 
zien, en er toch meer speelruimte voor de horeca komt. ’Maar daar ga ik eerlijk gezegd niet 
meer van uit. Ik denk dat we eind januari weer de deuren mogen openen. Daar kijk ik alvast 
op vooruit.’ Over de rebellerende horeca-ondernemers heeft Yip weinig te zeggen. ‘Iedereen 
moet doen wat hij moet doen.’ 

Onze minister-president lijkt te worstelen met een trauma door alles wat er afgelopen zomer 
is gebeurd, volgens Robèr Willemsen, voorzitter KHN. 
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begrip voor ondernemers die aangeven dit weekend de deuren te openen als de huidige 
lockdown afloopt, los van de beslissing van het kabinet daarover. De steun die verschillende 
burgemeesters en gedeputeerden uitspraken noemen ze ‘hartverwarmend en sympathiek’. 
‘Tegelijkertijd moet er vrijdag een echte oplossing komen van het kabinet. Alleen dan ontstaat 
echte duidelijkheid voor ondernemers en geen ‘twilight zone’ die leidt tot verwarring en 
onduidelijkheid.’ 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het 
uitgangspunt blijven. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om die regels na te leven. Dat 
betekent dat winkeliers en horecaondernemers hun zaken zaterdag in principe niet mogen 
openen, als het kabinet dat niet toestaat. 

Dat hebben de burgemeesters van het beraad donderdagavond met elkaar vastgesteld, aldus 
beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De laatste dagen heeft een 
aantal burgemeesters laten weten dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend 
zullen toestaan, omdat het om een demonstratie tegen de strenge lockdown gaat. De 
ondernemers moeten dan wel veilig en verantwoord handelen. 

Het Veiligheidsberaad vindt dat iedereen zich aan de regels moet houden. ‘Al kunnen we de 
lokale situatie in bijvoorbeeld Aalten of Leeuwarden natuurlijk niet beoordelen’, aldus Bruls. 
Het beraad raadt aan om ondernemers die hun zaak openen te waarschuwen. Als dat echt 
niet helpt kan een boete worden uitgedeeld. In het uiterste geval kan een zaak gedwongen 
gesloten worden. Volgens Bruls onderschrijven het kabinet en het Openbaar Ministerie deze 
gedragslijn. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Er komt een redelijk pakket nieuwe maatregelen 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken denkt dat haar ambtsgenoten 
vrijdagavond in de coronapersconferentie ‘een redelijk pakket presenteren, of althans iets dat 
redelijk overkomt’. De VVD-bewindsvrouw zegt zich hard te hebben gemaakt voor 
ondernemers, maar het kabinet heeft ‘alle belangen afgewogen’, benadrukt zij.  

‘Het duurt allemaal vreselijk lang en iedereen wil aan de slag en zijn brood verdienen’, aldus 
de bewindsvrouw. Maar versoepelingen moeten ‘veilig en verantwoord’ kunnen, voegt ze 
daaraan toe. Het kabinet voerde vandaag overleg over de versoepelingen die aanstaande zijn. 
Het kabinet zal winkeliers en sportclubs meer ruimte bieden, en het hoger onderwijs gaat weer 
open, lekte al uit. 

Over sommige sectoren bestaat nog onzekerheid, bijvoorbeeld de culturele sector. Restaurant- 
en café-eigenaren moeten ook nog even wachten, maar mogen mogelijk over anderhalve week 
onder voorwaarden open. Voorman Jacco Vonhof van MKB-Nederland zei vrijdag op NPO 
Radio 1 al dat Adriaansens hem had toegezegd versoepelingen voor deze sectoren te 
bespreken. ‘Soms is de wens de vader van de gedachte’, grapt Adriaansens daarover. ‘Ik heb 
zeker gezegd dat ik me zou inzetten voor alle sectoren. Dat heb ik gedaan, maar ik heb niet 
vooruitgelopen op enige beslissing.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Wendeline verdient amper met haar modezaak door lockdowns, maar 
krijgt wèl huurverhoging 

Midden in de zoveelste lockdown is het een zure mededeling: huurverhoging. Horecabazen en 
winkeleigenaren, zoals Wendeline Veldhuis, balen er flink van. ‘Je hoopt dat je pandbaas zegt: 
we dragen dit samen. Maar hij laat compleet niks van zich horen.’ 

Al twintig jaar betaalt Wendeline Veldhuis de huur iedere maand keurig op tijd. Nu is haar 
kledingwinkel Wwen in de Prinsestraat in Den Haag wederom gesloten vanwege de lockdown. 
Toch kreeg ze in mei 2021 de gebruikelijke huurverhoging. Meerdere malen voerde ze 
gesprekken met de particuliere eigenaar van het pand. Die resulteerden in een paar maanden 
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uitstel. Maar de verhoging kwam er. En ook nog het maximale percentage dat wettelijk is 
toegestaan. Bron: AD, 14 januari 2022. 

 

Wendeline betaalt voor haar kledingwinkel Wwen ieder jaar de maximale huurverhoging, ook 
nu ze door de coronamaatregelen vele maanden gesloten is. © Henriette Guest 

Geen quarantaine meer nodig na boosterprik of recent herstel van corona 

De quarantaineregels gaan flink veranderen. Mensen die een booster hebben óf dit jaar corona 
hebben gehad, hoeven straks niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest 
met iemand die positief is getest. Voorwaarde is uiteraard wel dat je klachtenvrij bent. Dat 
melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Mensen met een cruciaal beroep 
mogen sowieso doorwerken, ook als ze geen booster hebben gehad. 

Mensen met een zogenoemd cruciaal beroep (zie kader hieronder) die geen booster hebben of 
de ziekte dit jaar niet hebben doorgemaakt, mogen wel naar hun werk, mits ze elke dag een 
zelftest doen. Na vijf dagen moeten ze een PCR-test doen. 

Voor mensen die geen booster hebben gehad én ook geen cruciaal beroep hebben, blijven de 
huidige quarantaineregels gelden. Dat betekent tien dagen quarantaine, tenzij een PCR-test 
op dag vijf negatief is. 

Met deze nieuwe regels wil het kabinet voorkomen dat het land ontwricht raakt. Volgens 
ingewijden verwacht het OMT dat het aantal mensen in quarantaine kan oplopen tot 1 miljoen 
als de quarantaineregels ongewijzigd blijven. Dat heeft enorme gevolgen voor de samenleving. 

Daarom past het kabinet dus de regels aan. Of de nieuwe regels morgen al ingaan of op een 
later moment, is nog niet duidelijk. 

Nu is het dringende advies nog dat iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, tien dagen in 
quarantaine moet na een nauw contact met een besmet persoon. De regels werden vlak voor 
de kerst nog aangescherpt. Wel mag er na vijf dagen een PCR-test worden gedaan: is die 
negatief dan mag de persoon weer uit quarantaine. 
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Straks verdwijnt dus de quarantaine voor iedereen met een booster op zak of mensen die dit 
jaar corona hebben gehad en zijn hersteld. 

Vanavond is er weer een coronapersconferentie om 19:00 uur. Winkels, kappers en 
sportscholen kunnen vanaf zaterdag hun deuren onder voorwaarden weer openen, 
bevestigden Haagse bronnen gisteren al tegen RTL Nieuws. Winkelen kan straks weer tot 
17.00 uur. Het aantal mensen dat tegelijk de winkels in mag, blijft beperkt. Supermarkten 
mogen wel gewoon tot 20.00 uur open zijn. 

Ook mogen volwassenen straks weer buiten sporten en kunnen de sportscholen onder 
voorwaarden, weer open. Daarnaast mogen contactberoepen, zoals kappers en nagelstudio's, 
onder voorwaarden weer open. Net als de hogescholen en mbo's. 

Het advies van het OMT om alleen nog medische mondkapjes te gebruiken, wordt 
waarschijnlijk opgevolgd. Of de mondkapjesplicht ook op meer plaatsen gaat gelden, is nog 
niet duidelijk. De quarantaineregels worden ingekort. In ieder geval voor mensen met vitale 
beroepen, maar de invulling is nog niet precies duidelijk. Bron: RTL Nieuws, 14 januari 2022. 

Het reproductiegetal is gestegen naar 1,42 

Het reproductiegetal is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin juli. Het staat nu 
op 1,42. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 142 anderen besmetten, die op hun beurt 
het virus overdragen aan 202 mensen. Zij steken vervolgens 286 anderen aan. Zo loopt het 
aantal gevallen snel op. Het getal van 1,42 is het gemiddelde voor alle varianten bij elkaar. 
Het reproductiegetal voor de dominante Omikron-variant is hoger. Het cijfer laat zien hoe snel 
het virus zich verspreidt, maar wordt pas 14 dagen later vastgesteld. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Hotel- en restaurantketen Van der Valk gooit mogelijk al zijn restaurants 
open 

Hotel- en restaurantketen Van der Valk gooit mogelijk al zijn restaurants open als er ‘geen 
passend perspectief’ wordt geboden. Dat zegt de keten, goed voor circa 75 locaties in 
Nederland, in een brandbrief aan het kabinet. ‘Wij respecteren de regels tot nog toe, maar 
kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief.’ Een 
aantal restaurants zal zaterdag bij wijze van protest al opengaan. 

Volgens de keten is een verlenging van de maatregelen voor de horeca niet langer te 
accepteren. ‘De maatregelen eisen een onredelijk hoge tol voor onze branche en zijn 
bedrijfseconomisch en sociaal niet meer te verantwoorden’, aldus Van der Valk in een 
verklaring. 

Van der Valk is naar eigen zeggen de grootste horecawerkgever in Nederland met 15.000 
werknemers. De keten vreest dat meer personeel zijn heil elders zoekt. Afgelopen zomer 
konden al niet alle locaties open door een gebrek aan personeel. Bron: AD, 14 januari 2022. 

De hulp van militairen bij de coronazorg in ziekenhuizen is niet langer 
nodig 

De hulp van militairen bij de coronazorg in ziekenhuizen is niet langer nodig. De 60 militairen 
die bijsprongen in het UMC Utrecht en de 25 die hielpen bij VieCuri in Venlo hadden daar 
vrijdag hun laatste werkdag, meldt het ministerie van Defensie. Militairen helpen wel nog bij 
coronatesten en -vaccinaties. 

De krijgsmacht stuurde artsen, verpleegkundigen en ander ondersteunend personeel met 
bijvoorbeeld kennis van logistiek of administratie. Zo konden de ziekenhuizen patiënten 
overnemen van andere ziekenhuizen die de coronadrukte niet aankonden. In december 
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werkten ook acht militairen in vestigingen van het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen 
en Sittard-Geleen, maar die waren met kerst al niet meer nodig. 

De militairen vertrekken uit de ziekenhuizen op een moment dat het in de zorg nog altijd druk 
is door de vele coronapatiënten en uitval van personeel. Volgens Defensie werden de militairen 
allen ingezet om de ‘hoge nood’ te ledigen, maar kunnen en moeten ze nu weer hun normale 
werkzaamheden oppakken. Dat besluit is genomen in overleg met het ministerie van 
Volksgezondheid en de ziekenhuizen, laat het ministerie weten. 

Er worden nog wel militairen ingezet voor andere klussen elders in het land. Zo helpen er 
nog zo'n 450 militairen met vaccineren en 60 met testen. Daarnaast en staan er nog 490 
Defensiemedewerkers stand-by die zowel kunnen testen als vaccineren. Kolonel Peter 
Tankink, die bij de krijgsmacht onder meer verantwoordelijk is voor het coronacrisisteam zegt 
in de toekomst zo nodig weer bij te kunnen springen. ‘Defensie staat klaar als dat van ons 
wordt gevraagd.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

 

 

Vanavond eerste persconferentie van minister Kuipers 

Vanavond om 19.00 uur houden premier Rutte en de nieuwe minister Kuipers van 
Volksgezondheid een persconferentie over de coronamaatregelen. Gisteren is al een en ander 
uitgelekt: zo wil het kabinet vanaf morgen versoepelingen doorvoeren voor niet-essentiële 
winkels, sportscholen en contactberoepen als de kapper. Ook mogen universiteiten, 
hogescholen en het mbo weer fysiek lesgeven. In het artikel hieronder lees je wat er tot nu toe 
bekend is over de versoepelingen. Bron: NOS, 14 januari 2022. 
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Dit zijn de nieuwe maatregelen op een rij 

Vanaf morgen verdwijnen de scherpe randjes van de harde lockdown. Hieronder een overzicht 
van de gedeeltelijke heropening van het openbare leven.   

- niet-essentiële winkels kunnen dagelijks weer open tot 17.00 uur. Klanten moeten wel 1,5 
meter afstand houden en een mondkapje dragen. Ook mag er maar een beperkt aantal 
mensen naar binnen. Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open 
tot 20.00 uur. 

- Kappers en andere niet-medische contactberoepen, zoals nagelstylisten en sekswerkers 
mogen hun deuren ook weer openen tot 17 uur. 

- Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs alsook universiteiten mogen weer fysiek 
onderwijs geven in plaats van louter online. Daarmee is het hele onderwijs weer open. Voor 
het mbo en hbo geldt wel een maximum van 75 mensen per ruimte met een uitzondering voor 
tentamens en examens. Het kabinet adviseert om zowel binnen als buiten de collegezaal een 
medisch mondkapje te dragen. Studenten worden aangeraden om bij klachten een zelftest te 
doen. Deze zijn gratis te krijgen via de onderwijsinstelling. 

- Het is weer mogelijk om ‘op ieder moment van de dag’ binnen en buiten te sporten. 
Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer maar er mag geen publiek aanwezig 
zijn. Voor binnensport moet iedereen vanaf 18 jaar een QR-code l(coronatoegangsbewijs) laten 
zien.  

- Muziek-, dans- en theaterlessen mogen weer doorgaan. ‘Net als sport, niet met publiek.’ 

 
Niet-essentiële winkels in Valkenburg gingen vrijdag van 10 tot 16 uur alvast weer open met 
toestemming van de burgemeester. © ANP 
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- Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid: overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op 
drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten, maar ook op de werkvloer. Het advies 
is vanaf nu om medische mondkapjes te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden 
afgeraden.  

- mensen mogen thuis per dag weer maximaal vier personen vanaf 13 jaar ontvangen in plaats 
van twee. Buiten is het advies om met niet meer dan vier personen ouder dan 13 jaar samen 
te zijn. Het kabinet adviseert ook om niet meer dan één huishouden per dag te bezoeken. 

- mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad of korter dan acht weken 
geleden zijn hersteld van corona, hoeven niet meer in quarantaine na contact met een besmet 
persoon. Als ze tenminste geen klachten hebben. De maatregel gaat per direct in. 

- de horeca-, evenementen- en culturele sector gaan nog niet open. ‘Vanuit de optelsom van 
alle contacten in de samenleving kan niet alles tegelijk.’ Op 25 januari vindt een nieuw 
‘weegmoment’ plaats. Dan kijkt het kabinet of de coronamaatregelen verder versoepeld 
kunnen worden, het eerst bij horeca, musea, bioscopen en theaters. ’ Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Voetbalclubs willen hun wedstrijden weer met publiek kunnen spelen 

Voetbalclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie willen hun wedstrijden weer met 
publiek kunnen spelen. Volgens hun belangenorganisaties is met de lege stadions ’de rek 
eruit’, zeggen zij in een statement. Vanaf 28 januari moeten weer fans welkom zijn. ‘Wij 
kunnen niet langer zonder publiek spelen.’ 

De clubs noemen de besluitvorming in de politiek te traag. Een demonstratieve opening van 
de stadions is de ‘onvermijdelijke volgende stap’. ‘Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn 
burgemeester’, staat in het bericht. 

De clubs wijzen naar het buitenland, waar in veel gevallen wel publiek is toegestaan. ’Dat 
maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Grote wijziging: geen quarantaine meer nodig na booster of herstel van 
corona 

Mensen die een boosterprik hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet 
meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten 
hebben. Dat melden Haagse bronnen. De maatregel gaat per 21 januari in. Het moet 
voorkomen dat hele sectoren in de samenleving vastlopen. 

Tot nu toe moest iedereen die in nauw contact was geweest met een met corona besmet 
persoon zelf ook tien dagen in quarantaine. Die isolatie kon worden opgeheven door na vijf 
dagen een pcr-test te doen.  

De regels gaan ook gelden voor mensen met een cruciaal beroep, al moeten die zich wel 
regelmatig laten testen om naar hun werk te mogen. Zij moeten bij contact met een 
coronapatiënt dagelijks een zelftest afnemen en op dag vijf een PCR-test, is nu het plan. Als 
ze toch klachten ontwikkelen, moeten ze alsnog in quarantaine. 

De verplichte en dagenlange quarantaine voor mensen die zelf (nog) geen klachten hadden, 
leidde tot veel logistieke problemen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei woensdag 
al het Outbreak Management Team gevraagd te hebben of de quarantaineregels aangepast 
konden worden. Vanwege de besmettelijkere Omikron-variant dreigen zoveel mensen niet 
naar hun werk te kunnen vanwege een quarantaine dat hele sectoren kunnen vastlopen. 

Bert Niesters, hoogleraar Medische Microbiologie, stelde eerder deze week op deze site te 
vrezen voor ‘een ontwrichte samenleving bij te veel versoepelingen’. ‘Al die besmettingen en 
quarantaines kunnen grote impact op de logistiek van het land hebben. Schoolklassen die 
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weer naar huis moeten, te weinig personeel in de thuiszorg, te weinig gezonde 
vrachtwagenchauffeurs. Er zijn politiekorpsen die alleen nog het noodzakelijke kunnen doen 
vanwege het ziekteverzuim. Een collega heeft drie kinderen die achtereenvolgens besmet 
raakten, die hebben wekenlang in quarantaine gezeten.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Poolse artsen stappen uit adviesorgaan 

In Polen zijn 13 van de 17 leden van een medisch adviesorgaan van de regering opgestapt. De 
medici schrijven in een brief aan de Poolse premier dat ze ‘een groeiende tolerantie constateren 
voor groepen die de dreiging van de pandemie en het belang van vaccinatie ontkennen.’ 

De brief is ondertekend door vooraanstaande virologen, epidemiologen en intensive care-
artsen. Zij wijzen in hun stuk nadrukkelijk op de houding van bewindslieden en hoge 
ambtenaren. De oppositie beschuldigt de nationalistisch-conservatieve PiS-regering er al lang 
van drastische maatregelen tegen het virus te vermijden om tegenstanders van vaccinatie in 
de eigen gelederen niet van zich te vervreemden. 

Volgens het Duitse persbureau DPA is 56,4 procent van de bevolking minstens twee keer 
ingeënt. In Polen zijn op een bevolking van 38 miljoen ruim 101.000 mensen overleden aan 
de gevolgen van het virus. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Onderwijsminister Dijkgraaf: veerkracht jongeren neemt af 

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt dat het kabinet heeft 
gesproken over versoepelingen van de coronamaatregelen voor jongeren. Dijkgraaf: ‘Het 
onderwijs zit in een heel moeilijke situatie. Dat heeft veel impact op jongeren en levert veel 
stress op. We hebben in de ministerraad uitgebreid gesproken over versoepelingen, en dat in 
een tijd van oplopende besmettingen. Dus het is heel spannend.’ 

Dijkgraaf zegt geschrokken te zijn van het bericht dat het aantal suïcides onder 
jongvolwassenen het afgelopen jaar is toegenomen. ‘Deze week heb ik verschillende 
gesprekken gehad met studenten van mbo, hbo en universiteiten. Die vertelden dat hun 
veerkracht echt aan het verminderen is. We zijn daar heel erg gevoelig voor. Ik voel me daar 
verantwoordelijk voor, ook voor de toekomst.’ 

Over de cultuursector en het perspectief voor de sector op langere termijn heeft het kabinet 
ook ‘lang gepraat’, zegt Dijkgraaf. Maar hij wilde er nog niets over zeggen. Bron: NOS, 14 
januari 2022. 

EMA: zeldzame ruggegraat-ontsteking mogelijke bijwerking vaccins 
AstraZeneca en Janssen 

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een zeldzame ontsteking in de 
ruggegraat, een mogelijke bijwerking van de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen. De 
neurologische aandoening myelitis transversa kan onder meer slapheid in armen of benen 
veroorzaken, tintelingen, gevoelloosheid, pijn en problemen met de blaas en de darmen. 

Mensen die een van deze vaccins hebben gekregen en die deze symptomen krijgen, wordt 
geadviseerd om direct medische hulp te zoeken. Zorgverleners moeten alert zijn op signalen 
en symptomen van myelitis transversa, schrijft de EMA. 

Een EMA-onderzoeksgroep concludeerde dat een causale relatie tussen deze vaccins en 
myelitis transversa ‘minstens een redelijke mogelijkheid’ is. Wel blijven de voordelen van de 
vaccins ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Bron: NOS, 14 januari 2022. 
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Johnson biedt koningin Elizabeth excuses aan om feestjes 

Het kantoor van de Britse premier Johnson heeft excuses aangeboden aan koningin Elizabeth 
voor de feestjes op de avond voor de uitvaart van prins Philip in april 2021. Toen gold een 
periode van nationale rouw en waren er strenge coronamaatregelen van kracht. 

Het ging om twee borrels van personeel van Johnson in zijn ambtswoning. Hij was er zelf niet 
bij. Getuigen zagen zo'n 30 mensen die dansten en dronken. De Queen zat de dag erna bij de 
uitvaart alleen in de kerkbank vanwege de coronaregels. Johnson ligt al weken onder vuur na 
een reeks berichten over feestjes van zijn entourage tijdens lockdowns. Bron: NOS, 14 januari 
2022. 

Burgemeester Amsterdam gedoogt opening horeca en cultuur niet 

De gemeente Amsterdam verwacht van horecaondernemers en cultuurinstellingen dat ze zich 
aan de coronaregels blijven houden en dus gesloten blijven. ‘Er is geen sprake van 
gedoogbeleid’, laat burgemeester Femke Halsema via haar woordvoerder weten. 

‘We begrijpen heel goed dat dit een erg moeilijke tijd is voor veel sectoren, zoals de horeca en 
de cultuursector. Net als iedereen hopen we dat zij weer snel en veilig open kunnen. De 
veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang’, aldus Halsema. ‘We verwachten 
tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden.’ 

Gisteren meldden Haagse bronnen dat vanaf morgen niet-essentiële winkels en kappers weer 
op afspraak opengaan, maar de horeca en de cultuursector blijven voorlopig dicht. Om 19.00 
geven premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie waarin de 
versoepelingen naar verwachting worden aangekondigd. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Omikron dominant in Italië 

De Omikron-variant is nu ook dominant in Italië. Op 3 januari was 81 procent van de 
onderzochte gevallen de besmettelijkere variant, zegt het Gezondheidsinstituut. De rest (19 
procent) was de deltavariant. Het instituut onderzocht ruim 2600 tests uit 21 regio's en 
provincies. Op 20 december was nog 28 procent van de besmettingen Omikron. 

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in Italië er ruim 140.000 mensen aan corona 
overleden en raakten ruim 8 miljoen mensen besmet. Gisteren kwamen er ruim 184.000 
gevallen bij. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Zuid-Limburgse burgemeesters staan opening horeca en cultuur morgen 
toe 

Horeca en cultuurinstellingen in vijftien gemeenten in Zuid-Limburg krijgen morgen de ruimte 
om van 10.00 tot 20.00 uur open te gaan, melden de burgemeesters van de gemeenten. ‘We 
zien dat de bestrijding van de pandemie ertoe leidt dat het water bij sommige ondernemers en 
verenigingen tot aan de lippen staat. Onder andere de grensligging maakt de situatie in Zuid-
Limburg extra schrijnend’, zeggen de burgemeesters van onder meer Maastricht, Kerkrade, 
Heerlen en Sittard-Geleen. 

De openstelling moet op een ‘corona-veilige manier’: met 1,5 meter afstand, mondkapjes en 
het checken van het coronatoegangsbewijs. ‘Wij vertrouwen hierbij op de eigen 
verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers.’ 

Verder zeggen de burgemeesters dat de coronaregels van het Rijk ‘langs de weg van de 
geleidelijkheid’ worden gehandhaafd. ‘Excessen zijn uit den boze. Onze medewerkers moeten 
te allen tijde veilig hun werk kunnen doen.’ Bron: NOS, 14 januari 2022. 
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Hooggerechtshof VS: geen vaccinatieplicht voor grote bedrijven 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zet een streep door de plannen van president Biden waarbij 
werknemers van grote bedrijven gevaccineerd moeten worden of regelmatig moeten testen. 
Wel mag de regering doorgaan met plannen voor een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zou het verplicht inenten bij bedrijven met meer 
dan 100 werknemers 6500 doden en 250.000 ziekenhuisopnames schelen in zes maanden 
tijd. 

Biden is teleurgesteld over de uitspraak van het Hooggerechtshof en roept bedrijven op om 
met hun eigen vaccinatie-eisen te komen. Van de Amerikanen is zo'n 63 procent volledig 
gevaccineerd en van hen heeft ruim een derde een boostershot gekregen. Bron: NOS, 14 
januari 2022. 

Hongkong stelt verbod op overstappen in voor 150 landen 

In Hongkong wordt het voor reizigers uit zo'n 150 landen die als hoogrisicogebieden worden 
gezien, verboden om over te stappen. Nederland valt daar ook onder. Hongkong was al 
goeddeels afgesloten van de buitenwereld. Er waren nauwelijks coronabesmettingen, totdat 
positief geteste werknemers van een luchtvaartmaatschappij vorige maand niet in isolatie 
gingen en het virus verspreidden. 

Vorige maand werd een vliegverbod ingesteld voor reizigers uit de VS, Canada, Frankrijk, het 
VK, India, Pakistan en Filipijnen. Het vliegverbod en andere maatregelen worden met twee 
weken verlengd tot na het Chinees Nieuwjaar op 1 februari. Sinds eind vorig jaar zijn er zo'n 
vijftig gevallen van de Omikron-variant vastgesteld. 

Om Hongkong binnen te komen, gelden strenge eisen, zegt het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Zo worden Nederlanders er alleen toegelaten als ze een 
verblijfsvergunning of een werk- of studievisum hebben én volledig zijn gevaccineerd. 
Bewoners van Hongkong moeten na terugkomst in quarantaine. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

100 miljoen vaccindonaties geweigerd in december 

Lage-inkomenslanden die vaccins ontvangen via het Covax-programma, kunnen die niet altijd 
opslaan of toedienen. Alleen al in december zijn er daarom zeker honderd miljoen doses 
geweigerd, zei een Unicef-directeur vandaag tegen het Europese Parlement. 

De landen die de vaccins ontvangen, lopen tegen problemen aan bij het bewaren daarvan; er 
zijn niet genoeg koelruimtes om alle gedoneerde vaccins in op te slaan. Ook lukt het de landen 
niet altijd om de vaccins toe te dienen voor het verlopen van de houdbaarheid. 

Via het Covax-programma zijn ondertussen al bijna een miljard vaccins gedoneerd aan 144 
landen. Ook Nederland heeft daaraan bijgedragen. Het vorige kabinet had vorig jaar toegezegd 
om 22 miljoen vaccins aan het programma te doneren. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Versoepelingen voor winkels, onderwijs en sport, horeca blijft dicht 

Mensen kunnen vanaf zaterdag op afspraak weer in niet-essentiële winkels terecht; ze mogen 
bijvoorbeeld ook weer een afspraak maken bij de kapper of bij andere contactberoepen. Er 
blijven wel beperkingen gelden voor de openingstijden. Verder mogen universiteiten, 
hogescholen en het mbo weer fysiek les geven. 

Haagse bronnen melden dat het kabinet in grote lijnen overeenstemming heeft bereikt over 
die versoepelingen van de coronamaatregelen. De meest betrokken bewindslieden hebben er 
met hun gebruikelijke adviseurs over gesproken op het Catshuis. 
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Ook individueel binnen sporten, bijvoorbeeld in sportscholen, wordt weer mogelijk. De horeca 
en de cultuursector blijven voorlopig dicht. Mondkapjes worden op meer plekken verplicht en 
moeten dan minimaal van het 'type 2' zijn (chirurgische mondmaskers). 

Er zijn bij het kabinet nog wel zorgen over het grote aantal besmettingen, waardoor veel 
mensen niet naar hun werk kunnen. 

Om te voorkomen dat de samenleving daardoor te veel wordt ontwricht, kijkt het kabinet naar 
het versoepelen van de quarantaineregels voor mensen met cruciale beroepen. Er wordt 
gedacht aan het verkorten van de quarantaineplicht van tien naar vijf dagen. 

De werknemers in cruciale beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, de 
voedselverwerking en het transport, kunnen zich dan op de derde dag van hun quarantaine 
laten testen en niet pas twee dagen later. 

De huidige lockdown loopt tot en met morgen, en van veel kanten was er druk om de 
maatregelen te versoepelen. Daarbij wordt er vaak op gewezen dat het aantal 
ziekenhuisopnamen lijkt mee te vallen. Zo hadden verschillende winkels al gezegd dat ze in 
elk geval opengaan en een aantal gemeenten aangekondigd aan de regels niet te 'handhaven'. 

Ook regeringspartijen in de Tweede Kamer vroegen om meer mogelijkheden voor ondernemers. 
En er waren demonstraties, onder meer van sportscholen. 

Het besluit van het kabinet ligt in de lijn van het advies van het Outbreak Management Team 
(OMT). De scenario's die het OMT nu aan het kabinet heeft voorgelegd, zijn een stuk minder 
ernstig dan een maand geleden. Volgens het OMT is de Omikron-variant van het virus veel 
minder ziekmakend dan eerder gevreesd. 

Na het beraad op het Catshuis zijn er nog diverse andere overleggen. Zo is er vanavond nog 
een vergadering van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid met de burgemeesters. 

Morgen zet het kabinet de puntjes op de i en 's avonds geven premier Rutte en minister 
Kuipers van Volksgezondheid dan een persconferentie. Die zal iets anders van aard zijn dan 
de vorige. Het is de bedoeling dat Kuipers ook een toelichting geeft met afbeeldingen op een 
scherm. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Kabinet durft land nog niet volledig open te gooien ondanks toenemende 
onrust 

Ondanks de toenemende maatschappelijk onrust, durft het kabinet het land nog niet volledig 
open te gooien. De lockdown blijft deels van kracht: scholen en winkels mogen weer open, maar 
eigenlijk alle zaken waar ’s avonds vertier is, zoals horeca en bioscopen, moeten gesloten blijven 
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgerlijke ongehoorzaamheid ligt op de 
loer. 

Premier Mark Rutte sprak vrijdagavond voor het eerst met de nieuwe coronaminister Ernst 
Kuipers (D66) het land toe op een ingewikkeld moment in de pandemie: Nederland zit als enig 
West-Europese land in een lockdown, de omikronvariant breekt bijna dagelijks de 
besmettingsrecords, maar een stijging van het aantal ziekenhuispatiënten blijft vooralsnog 
uit. Vrijdag was zelfs sprake van een positieve mijlpaal: het aantal coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen zakte voor het eerst sinds 1 november onder de duizend. 

De cijfers lijken dus de goede kant op te gaan, maar het is nog te vroeg om te juichen, 
waarschuwt het kabinet. ‘Er zijn 200 duizend besmettingen per week. We kampen grote 
onzekerheden', zei Rutte. De nieuwe coronaminister Kuipers toonde zoals aangekondigd 
grafieken die moeten overtuigen dat het ernst is. 

Nederland ging op 19 december op slot, omdat het te laat was begonnen met boosteren en 
omdat er nog veel onduidelijk was over de nieuwe Omikron-mutatie. Uit voorzorg moesten alle 
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niet-essentiële zaken dicht en werd het thuisbezoek aan banden gelegd. Nu de 
boostercampagne in volle gang is en steeds duidelijker wordt dat Omikron een milder 
ziekteverloop kent, zien Rutte en Kuipers ruimte voor versoepelingen. 

Het hoger onderwijs, sportscholen en kapsalons mogen weer open. In een poging het ongeduld 
in de samenleving te temperen, mogen ook winkels overdag weer open zonder afspraak, terwijl 
dit aanvankelijk alleen zou mogen als klanten zich van te voren hadden aangemeld. Het 
kabinet komt ook tegemoet aan mensen die een booster hebben gehad of dit jaar zijn hersteld 
van corona: zij hoeven binnenkort niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet 
is. 

‘Van alle kanten neemt druk toe om verder te versoepelen, en dat is begrijpelijk’, zegt Rutte. 
Hij zegt te snappen dat het ‘compleet oneerlijk voelt’ voor de horeca en cultuursector dat zij 
nog dicht moeten blijven. ‘Maar de optelsom bepaalt het risico en daarom kan niet alles tegelijk 
open.’ Op dinsdag 25 januari volgt een ‘nieuw weegmoment’. 

Meer ruimte lijkt er niet te zijn, ook al neemt het verzet tegen de resterende maatregelen toe. 
Vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg zeggen dat zij horeca en cultuurinstellingen zullen 
toestaan om zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur te openen. In Valkenburg openden horeca en 
winkels vrijdag al de deuren, elders in Limburg gebeurde dat al eerder. Brancheverenigingen 
verwachten dat leden in het hele land zaterdag de zaak opengooien. 

Rutte zegt begrip te hebben voor het verzet bij de sectoren die nog niet open mogen, maar hij 
wijst erop dat het niet de bedoeling is dat burgemeesters burgerlijke ongehoorzaamheid door 
de vingers gaan zien. Hij zegt ‘vertrouwen’ te hebben dat er wel zal worden ingegrepen als de 
regels niet worden nageleefd. De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht gaven dit vrijdag al aan. Ook minister Kuipers hamert erop dat naleving cruciaal is. 
De kans is reëel dat de rem er weer op gaat als de horeca en cultuur de regels aan de laars 
lappen. 

Met dit versoepelingspakket neemt het kabinet naar eigen zeggen een ‘weloverwogen risico: 
simpelweg omdat het moet’. De verwachting is dat het aantal besmettingen zeker zal 
verdubbelen. Het loslaten van álle maatregelen vindt het kabinet hoe dan ook een stap te ver: 
dan zouden in korte tijd te veel mensen ziek kunnen worden. Vooral het ziekteverzuim bij 
cruciale beroepen in de zorg, bij supermarkten en de vuilnisophaal zou tot grote 
maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Tegelijkertijd leidt het voortduren van de 
lockdown óók tot grote maatschappelijke onrust. 

Zowel Rutte als Kuipers worstelt met het ontwarren van deze gordiaanse knoop. De tactiek 
van het kabinet lijkt vooralsnog om de gemoederen te bedaren door de quarantaineregels te 
versoepelen en perspectief te bieden aan horecazaken en culturele instellingen. Eind deze 
maand komt het kabinet met een langetermijnplan. Minister Kuipers noemt het een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ‘de maatschappij open kan blijven’. 
Hij roept Nederlanders op om zich te boosteren en ‘vaker een mondmasker’ te dragen, ook 
buiten en op het werk als geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. 

Het is nog vraag of de smeekbede van het kabinet gaat helpen. Het vertrouwen in het 
coronabeleid bevindt zich op een dieptepunt. Niet eerder waren ondernemers zo wanhopig dat 
ze massaal aangaven hun zaak ondanks alle geboden toch te openen en niet eerder toonden 
zoveel burgemeesters hiervoor begrip. Zaterdag wordt duidelijk of het kabinet de dreigende 
opstand heeft weten te beteugelen. Bron: De Volkskrant, 14 januari 2022. 

Hugo De Jonge kijkt naar de persconferentie met een alcoholvrij biertje 
en een grote bak popcorn 

Hugo De Jonge, niet langer meer de coronaminister, kijkt naar de persconferentie met een 
alcoholvrij biertje en een grote bak popcorn. Dat deelt hij op Twitter. De Jonge was tijdens het 
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grootste deel van de crisis verantwoordelijk voor de coronabestrijding, en deed zelf tientallen 
persconferenties. Dit was de eerste van zijn opvolger Ernst Kuipers.  

Overigens zit De Jonge wel in het nieuwe kabinet. Hij werd deze week beëdigd als minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

De persconferentie is met het aantreden van Kuipers ook in een nieuw jasje gestoken, met 
een andere achtergrond en grafieken in beeld. Kuipers kon tijdens zijn eerste persconferentie 
direct versoepelingen van de strenge coronamaatregelen aankondigen. Bron: AD, 14 januari 
2022. 

Er kunnen coronavarianten komen die meer ziekmakend zijn 

Kuipers: Er kunnen varianten komen die meer ziekmakend zijn. Als het virus blijft terugkeren 
dan komt er een vraag naar alle partijen in de maatschappij, om na te denken hoe we onszelf 
zo inrichten dat we transmissie van het virus zo gering mogelijk maakt. Dan moeten we zien 
wat de toekomst ons brengt, in termen van ziekmakendheid. Bron: AD, 14 januari 2022.  

 

Zo reageert Nederland op het einde van de harde lockdown: 'Verstand van 
kabinet is weg’ 

Het einde van de harde lockdown is na een onstuimige periode eindelijk in zicht. Winkels en 
contactberoepen kunnen weer de deuren openen en studenten mogen weer de schoolbanken 
in. Bij ondernemers in de cultuursector overheerst het onbegrip: zij blijven de komende 
anderhalve week nog gesloten. De reacties op de persconferentie zijn dan ook wisselend. ‘Ik 
vraag me ook af waar het verstand van het kabinet is gebleven.’ 

Ondernemers in de cultuursector zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe 
ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronaregels. Winkels mogen vanaf morgen 
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zonder afspraak mensen toelaten, terwijl er voor restaurants en bioscoopzalen geen ruimte is. 
‘We staan met de rug tegen de muur’, zegt NVBF-directeur Gulian Nolthenius tegen deze site. 

Dat het kabinet de cultuursector opnieuw onderaan het lijstje zet, vinden de branches 
rampzalig. ‘Dit is een grote teleurstelling’, reageert Nolthenius van de bioscopenbranche. ‘Er 
is werkelijk geen enkele reden om ons nog langer gesloten te houden. Het kabinet heeft 
destijds met eigen ogen kunnen zien hoe goed wij het hier geregeld hebben. Wij willen gewoon, 
net als de rest, direct open. Indien nodig met 1,5 meter afstand, mondkapjes en een 
coronatoegangsbewijs.’ 

In het hele land zullen horecaclusters beslissen hun kroegen en restaurants open te gooien, 
verwacht voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen. Hij verwijt het 
kabinet dat het zich niet aan de afspraken houdt. ‘Dit is frustrerend.’ 

Volgens Willemsen is het goed dat de winkels weer open mogen. Maar de reden is volgens hem 
dat controleren van het winkelen op afspraak niet te handhaven is. ‘Daarbij is afgesproken 
om de ruimte eerlijk te verdelen. Dat gebeurt dus niet. Het kabinet komt zijn afspraken niet 
na.’ 

Willemsen noemt het verhaal van Rutte en Kuipers slap. ‘Pas over tien dagen gaat het kabinet 
kijken of er wellicht iets mogelijk is. Dat noem ik geen perspectief.’ Volgens Willems zullen 
ondernemers in het hele land hun zaken open gaan gooien nu ze weer in de kou staan. ‘Ik 
roep niemand op om de zaak open te gooien. Maar ik hou ook niemand tegen.’ 

Hotel- en restaurantketen Van der Valk doet mogelijk al zijn restaurants open als er ‘geen 
passend perspectief‘ wordt geboden. Dat zegt de keten, goed voor ongeveer 75 locaties in 
Nederland, in een brandbrief aan het kabinet. ‘Wij respecteren de regels tot nog toe, maar 
kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief.’ Een 
aantal restaurants zal morgen bij wijze van protest al opengaan. 

Ook Gordon opent morgen zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum. In een video op 
Instagram zegt de artiest en horecaondernemer dat te doen omdat de huidige situatie 
‘onhoudbaar‘ en ‘niet meer te verantwoorden‘ is. Ook roept hij andere horecaondernemers op 
hetzelfde te doen. 

Volgens evenementenorganisator ID&T valt ‘het niet te rijmen dat de gehele cultuur- en 
evenementensector volledig genegeerd is in deze ronde van minimale versoepelingen’. ‘We 
benadrukken nogmaals dat het huidige beleid de eens florerende evenementensector – waarin 
100.000 mensen werkzaam zijn - totaal kapot maakt, economisch maar ook qua 
internationale concurrentiepositie’, laat ceo Ritty van Straalen in een schriftelijke verklaring 
aan deze site weten. ‘We worden aan alle kanten ingehaald door de landen om ons heen waar 
wel van alles mogelijk is op basis van onderzoeken die nota bene in Nederland zijn verricht. 
Nederland is met dit beleid het lachertje van de klas.’ 

In de evenementensector klinkt inmiddels een luide roep dat het kabinet binnen ‘heel korte 
tijd’ met een plan voor de lange termijn moet komen met ‘afspraken die wél bewaarheid 
kunnen worden’. ‘De ondernemers hebben geen reserves meer en dienen vastigheid te krijgen’, 
zegt Willem Westermann, voorzitter Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze 
site. ’Daarnaast is het voor onze branche van groot belang om de maatregelen op langere 
termijn aan te geven in plaats van op deze korte, twee of drie wekelijkse, basis. Het kabinet 
kan deze fout maar een keer maken: op vrijdagavond zeggen wat er op zaterdag en later moet 
gaan gebeuren is onaanvaardbaar.’ 

Musea vinden het ‘ronduit teleurstellend’ dat de culturele sector voorlopig nog dicht blijft. ‘Het 
gemaakte verschil tussen commerciële en culturele doorstroomlocaties is onuitlegbaar’, 
reageert de Museumvereniging op de nieuwe coronamaatregelen. 

‘Waarom kan de Bijenkorf wel open en musea niet’, vraagt de vereniging zich af. Ze stelt dat 
museumbezoek veilig en verantwoord kan. ‘Mensen hunkeren naar (veilige) ontsnapping aan 
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de pandemie. Voor musea en vooral voor bezoekers zeggen wij: laat musea snel weer 
opengaan.’ 

Grote winkelketens staan te popelen om de deuren weer te openen voor klanten als het kabinet 
zoals verwacht besluit de coronaregels te versoepelen. ‘Wij staan helemaal klaar om alles aan 
te zetten’, zegt een woordvoerder van winkelketen Action. ‘Het online reserveringssysteem voor 
winkelafspraken is getest en we zijn prima bevoorraad.’ 

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, BCC en Intertoys, laat weten dat het 
draaiboek gereed ligt. ‘Het bedrijf is enthousiast dat er weer meer kan. Mocht het nodig zijn 
dan kunnen mensen bellen om een afspraak te maken. Kledingwinkelketen C&A is er ‘zeker’ 
klaar voor, geeft een woordvoerster aan. Er is voldoende personeel en de voorraden zijn op 
orde, aldus de zegsvrouw. ‘Als het kan gaan we morgen open.’ 

‘We staan te popelen om open te gaan. Het winkelpersoneel wil heel graag de mensen weer 
ontvangen’, zegt elektronicaketen MediaMarkt. Klanten konden op vrijdag al een afspraak 
voor zaterdag inplannen, meldde een woordvoerder van MediaMarkt eerder. 

Kappers worden helemaal platgebeld voor afspraken sinds het nieuws is uitgelekt dat 
kapperszaken waarschijnlijk zaterdag weer open mogen. Onder andere haar- en 
beautyboekingenwebsite Treatwell, waar ruim drieduizend salons bij zijn aangesloten, ziet een 
‘massale run’ op kappersafspraken, zegt een woordvoerster. 

Treatwell noteerde gisteren al een verdubbeling van het aantal boekingen en verwacht er in 
de loop van de avond nog meer. Mensen boeken met name afspraken bij de kapper, maar 
willen ook hun nagels en wenkbrauwen laten doen. Eenzelfde piek ontstond bij de vorige 
heropening van de kappers, aldus de zegsvrouw. 

De universiteiten zijn verheugd dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven, zegt Pieter 
Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Goed nieuws 
dat het onderwijs weer fysiek gegeven kan worden en studenten en docenten elkaar weer 
regelmatig kunnen treffen op de campus’, aldus Duisenberg. ‘Gezien de stijgende 
besmettingscijfers gaan we hier zo veilig mogelijk mee om en hebben we alle aandacht voor 
zorgen die leven onder medewerkers en studenten. Uiteraard houden we daarom stevig vast 
aan de bekende veiligheidsmaatregelen, zoals goede ventilatie. Ook wordt het gebruik van 
mondkapjes uitgebreid naar alle situaties waarin geen 1,5 meter afstand gehouden kan 
worden.’ 

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert opgelucht. ‘Fysiek onderwijs geeft 
studenten weer de ademruimte waar zo naar gesnakt wordt, zelfs met mondkapje op’, zegt 
ISO-voorzitter Lisanne de Roos. ‘Het onderwijs is nodig voor studenten om zich te kunnen 
ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Die ontwikkeling mogen en kunnen we niet nog 
langer stilleggen.’ 

Voetbalbond KNVB heeft begrip voor het dreigement van de clubs om hun stadions weer te 
openen voor publiek, hoewel dat volgens de coronamaatregelen niet is toegestaan. ‘We 
begrijpen de emoties bij de clubs heel goed’, meldt de KNVB in reactie op het statement van 
de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED). 

‘Uit de informatie van de GGD blijkt dat er in de stadions geen besmettingen plaatsvinden. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stadionbezoek met voorzorgsmaatregelen veilig en 
verantwoord is’, aldus de KNVB. ‘De reisbewegingen stellen qua aantallen weinig voor, want 
de meeste fans wonen op korte afstand van het stadion. Er zijn geen onderbouwde 
argumenten om stadions dicht te gooien. Toch gebeurde dat alweer twee maanden geleden. 
Er worden miljoenen verlies geleden en er is geen perspectief. Uitstekend dus dat de clubs in 
gesprek gaan met hun burgemeesters om te kijken of ze toch open kunnen. Ondertussen 
blijven wij met de minister in gesprek om naar oplossingen te zoeken.’ 
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De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zeggen ‘niet langer‘ zonder publiek te 
kunnen spelen. ‘De rek is er uit’, staat in een gezamenlijk statement. De clubs eisen dat ze 
vanaf 28 januari weer bezoekers mogen toelaten in hun stadions. Zo niet, dan dreigen ze met 
een demonstratieve opening. ‘Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester.’ 

Sportschoolhouders zijn ‘uiteraard verheugd‘ dat ze weer een bijdrage kunnen gaan leveren 
aan de vitaliteit van Nederlanders, zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL 
Actief.  De sector heeft steeds benadrukt dat sporten juist een positieve bijdrage kan leveren 
doordat het de weerstand tegen het coronavirus kan verhogen. 

De branche heeft geanticipeerd op het besluit van het kabinet en Wouters gaat ervan uit dat 
sportscholen gewoon hun deuren kunnen openen. ‘Onze mensen staan te popelen om aan de 
slag te gaan’, zegt hij. ‘Sporters kijken er ook naar uit.’ 

Gymnastiekunie KNGU juicht de openstelling van de binnensport toe, maar algemeen 
directeur Marieke van der Plas zit naar eigen zeggen toch met een dubbel gevoel. ‘We zijn hier 
superblij mee. Maar als we over vier weken weer dicht moeten, dan raken we leden echt kwijt. 
Dat jojobeleid heeft zoveel maatschappelijke impact’, zegt Van der Plas. 

De versoepelingen bieden nauwelijks soelaas voor zelfstandig ondernemers. 
Volgens belangenbehartiger Zelfstandigen Nederland (VZN) moet er snel meer steun komen 
voor deze groep. Dat het kabinet wil kijken naar mogelijkheden om steun te verbeteren geeft 
volgens VZN nog geen duidelijkheid. 

Eerder pleitte VZN samen met Platform Zelfstandig Ondernemers voor het opheffen van de 
harde lockdown voor alle sectoren. Dat is volgens de organisaties nog steeds de beste 
oplossing. ‘Gelukkig kunnen winkels en kappers weer zonder afspraak tot 17.00 uur open, 
maar zelfstandigen in de horeca, culturele en evenementensector staan nog steeds in de kou’, 
aldus VZN. ‘De gemaakte keuzes zijn moeilijk te begrijpen en volstrekt onvoldoende om 
zelfstandig ondernemers uit de brand te helpen.’` 

CNV vindt het ‘goed’ dat het kabinet de eerste stappen zet om de samenleving weer te openen. 
Volgens de vakbond kan Nederland niet veel meer aan. CNV pleit voor ‘maximale 
overheidssteun‘ voor getroffen ondernemers en hun werknemers. ‘De kans is anders te groot 
dat veel werkenden in de retail, horeca en schoonheidsbranche hun baan verliezen’, stelt de 
vakbond in een toelichting. 

Voorzitter Piet Fortuin constateert dat het draagvlak voor het coronabeleid afbrokkelt. Dat uit 
zich onder meer bij horecaondernemers, die hun deuren weer openen hoewel dit niet is 
toegestaan. ‘Aan het nieuwe kabinet de taak om beslissingen zo goed mogelijk te 
onderbouwen. Zeker nu de ziekenhuizen leeglopen en de Omikron-variant milder lijkt te zijn 
dan we eerder dachten’, aldus Fortuin. 

Nu de winkels weer open mogen, eist vakbond FNV van werkgevers dat er vooral gelet wordt 
op de veiligheid van winkelpersoneel. Voor FNV staat veiligheid op een. ‘Werkgevers moeten 
echt aan de bak om te zorgen dat winkelmedewerkers veilig kunnen werken’, benadrukt de 
bond. 

Bij MKB-Nederland en VNO-NCW heerst een dubbel gevoel. De ondernemersorganisaties zijn 
enerzijds blij met de versoepelingen voor onder andere winkels, kappers en sportscholen. 
Anderzijds vinden ze het dichthouden van sectoren als de horeca, cultuur, doorstroomlocaties 
en bioscopen maar moeilijk te accepteren. 

Daarbij wordt gewezen op de vele Nederlanders die over de grens de horeca of de bioscoop 
bezoeken of de privéfeesten die ‘massaal‘ worden georganiseerd. ‘Daar is helemaal geen 
controle op’, aldus MKB en VNO-NCW. 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken denkt dat haar ambtsgenoten ‘een 
redelijk pakket presenteren, of althans iets dat redelijk overkomt’. De VVD-bewindsvrouw zegt 
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zich hard te hebben gemaakt voor ondernemers, maar het kabinet heeft ‘alle belangen 
afgewogen’, benadrukt zij. 

‘Het duurt allemaal vreselijk lang en iedereen wil aan de slag en zijn brood verdienen’, aldus 
de bewindsvrouw. Maar versoepelingen moeten ‘veilig en verantwoord’ kunnen, voegt ze 
daaraan toe. 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) vindt het ‘teleurstellend’ dat de musea, podia 
en theaters hun deuren gesloten moeten houden. Voor het laatste coronaoverleg had Uslu 
gezegd zich ‘hard te willen maken’ voor de sector, maar vooralsnog blijft de cultuursector tot 
ten minste 25 januari dicht. 

Volgens premier Mark Rutte was het niet mogelijk om ook de cultuursector te openen, omdat 
de huidige versoepelingen al kunnen leiden tot 80.000 besmettingen per dag. ‘Ik snap dat ze 
hier van balen, ik vind het ook verschrikkelijk’, aldus de minister-president. Bron: AD, 14 
januari 2022. 

Met Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid had de 
corona-persconferentie van vrijdagavond direct al een andere opzet 

Met Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid had de corona-persconferentie 
van vrijdagavond direct al een andere opzet dan de tientallen eerdere edities. Om zijn betoog 
over ontwikkelingen rond het coronavirus beter over het voetlicht te kunnen brengen, 
gebruikte Kuipers een scherm met grafieken en cijfers dat schuin achter hem was opgesteld. 

Daarop toonde de minister onder meer grafieken van het oplopende aantal besmettingen en 
van eenzaamheid onder jongeren. Ook presenteerde hij een cirkeldiagram met informatie over 
de verdeling van boosters onder mensen van 18 jaar en ouder. 

Om ruimte te maken voor het scherm van Kuipers werkten de gebarentolken in een andere 
kamer dan de premier en Kuipers. Zij werden via een kleiner scherm rechtsonder op de tv in 
beeld gebracht. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland 

Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland, aldus zorgminister Ernst 
Kuipers tijdens zijn eerste persconferentie. Daardoor moeten we leren leven met het virus, en 
moeten ‘alle verschillende partijen in de maatschappij’ nadenken over een manier om op lange 
termijn het overdragen van het virus te beperken. 

In het ‘onderwijs, de sport en bedrijven’ zullen dingen moeten veranderen, aldus de nieuwe 
bewindsman. Dit moet ‘enkel en alleen al’ om te beperken dat eigen personeel of bijvoorbeeld 
sporters zullen uitvallen door het virus. 

De bewindsman benadrukt wel dat het virus steeds verandert, en dat het onduidelijk is of 
corona uiteindelijk echt zoals een griepje wordt. Mogelijk komen er varianten die juist 
ziekmakender zijn. Daarbij benadrukte Kuipers nog eens het belang van boosters. 

Door de Omikron-variant raken veel mensen besmet, maar het kabinet zegt een ‘weloverwogen 
risico’ te nemen met de versoepelingen. ‘Simpelweg omdat het moet’, zegt Kuipers, verwijzend 
naar de maatschappelijke impact van de strenge regels. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Rutte benadrukt dat nu eenmaal niet alles tegelijk open kan 

Rutte benadrukt dat nu eenmaal niet alles tegelijk open kan. Daarvoor zijn 
de besmettingsaantallen eenvoudigweg te hoog. ‘Op dit moment vinden we het echt te 
risicovol.’ Volgens de modellen zouden versoepelingen in die sectoren kunnen leiden tot 
'potentieel onbeheersbare situaties', zegt Rutte. 
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De premier zegt goed te snappen 'dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden 
van sluiting'. Zowel in de horeca als in de cultuursector hebben ondernemers volgens hem 
ook veel moeite gedaan om veilig open te kunnen. 

Het kabinet kijkt uit 'informatie uit het buitenland', naar het aantal besmettingen en 'wat er 
in ziekenhuizen gebeurt'. Hij erkent dat op 25 januari nog niet duidelijk is wat het effect is van 
de vrijdag aangekondigde versoepelingen. Wel zal dan duidelijk zijn wat het openen van de 
basisscholen en middelbare scholen met de besmettingsaantallen heeft gedaan. Rutte hoopt 
op een 'optelsom' waardoor het kabinet een duidelijker beeld heeft. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Premier Mark Rutte denkt dat de strenge lockdown niet overbodig was 

Premier Mark Rutte denkt dat de strenge lockdown die het kabinet 18 december 
aankondigde, niet overbodig was. ‘Nee, deze was echt nodig’, zegt Rutte desgevraagd tijdens 
de persconferentie waarin het kabinet vrijdagavond versoepelingen aankondigde. ‘Daar ben ik 
echt van overtuigd.’ Hij benadrukt de onzekerheid van de besmettelijkere Omikron-variant en 
de druk op de zorg. 

Ook nu kunnen nog niet alle sectoren hun deuren openen, benadrukt Rutte. Wel stemmen 
berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoopvol, zegt de premier. Dat land is volgens 
deskundigen over de piek van de jongste coronagolf heen. 

Nederland was het enige Europese land dat in lockdown ging in december. Het kabinet wilde 
de Omikron-variant afremmen, en intussen een inhaalslag maken door veel mensen een 
boosterprik te geven. Bron: AD, 14 januari 2022. 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers vindt dat dat boosterprik 
nodig is 

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zal 'blijven communiceren' dat de boosterprik 
nodig is. Hij zegt 'heel goed' te snappen dat mensen daarvan balen, en dat zij na de 
vaccinatiecampagne van vorig jaar dachten voldoende beschermd te zijn. ‘Maar we zien nu 
dat met de huidige variant dat helaas niet meer zo is.’ 

Kuipers haalt buitenlands onderzoek aan waaruit blijkt dat de 'reguliere vaccinatie' nog in 
ongeveer vijftig procent van de gevallen beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname 
als gevolg van de Omikron-variant. Na een boosterprik stijgt dat weer richting de tachtig 
procent. Bron: AD, 14 januari 2022. 

In het hoger onderwijs en het mbo mogen weer maximaal 75 mensen 
tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal 

In het hoger onderwijs en het mbo mogen weer maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig 
zijn in een les- of collegezaal, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er 
geldt een uitzondering voor tentamens en examens. Eerder golden dezelfde beperkingen op 
universiteiten en mbo's. 

Verder adviseert het kabinet om zowel binnen als buiten de collegezaal een mondkapje te 
dragen. Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden afgeraden. Wegwerpmondkapjes, en dan 
vooral de zogeheten 'type 2' varianten, hebben de voorkeur. Bron: AD, 14 januari 2022. 

In het hele land zullen horecaclusters beslissen hun kroegen en 
restaurants te openen 

In het hele land zullen horecaclusters beslissen hun kroegen en restaurants openen. Die 
verwachting sprak voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen uit na 
afloop van de coronapersconferentie van het kabinet. Hij verwijt het kabinet dat het zich niet 
aan de afspraken houdt. ‘Dit is frustrerend.’ 
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Winkels mogen vanaf zaterdag weer mensen toelaten, terwijl er voor de horeca geen ruimte is. 
Volgens Willemsen is het goed dat de winkels weer open mogen. Maar de reden is volgens hem 
dat controleren van het winkelen op afspraak niet te handhaven is. ‘Daarbij is afgesproken 
om de ruimte eerlijk te verdelen. Dat gebeurt dus niet. Het kabinet komt zijn afspraken niet 
na.’ 

Willemsen noemt het verhaal van minister president Mark Rutte en de nieuwe minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers slap. ‘Pas over tien dagen gaat het kabinet kijken of er wellicht 
iets mogelijk is. Dat noem ik geen perspectief.’ 

Volgens Willems zullen ondernemers in het hele land hun zaken open gaan gooien nu ze weer 
in de kou staan. ‘Ik roep niemand op om de zaak open te gooien. Maar ik hou ook niemand 
tegen.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

GGD'en voelen zich overvallen door het besluit dat het quarantainebeleid 
wordt versoepeld  

GGD'en voelen zich overvallen door het besluit van het kabinet dat het quarantainebeleid 
wordt versoepeld en hebben een week de tijd nodig om dat door te voeren. ‘Helaas zijn de 
GGD’en pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van deze beleidswijzigingen’, 
stelt de koepelorganisatie GGD GHOR. 

‘De 25 regionale GGD’en zullen de huidige quarantaineadviezen zo spoedig mogelijk 
aanpassen aan het nieuwe beleid. De vroegst haalbare en afgestemde invoerdatum is 21 
januari’, aldus de organisatie. 

Het doorvoeren van andere quarantaineregels vergt volgens GGD GHOR enige tijd en 
zorgvuldigheid. ‘Ervaring leert namelijk dat ook eenvoudig ogende beleidswijzigingen vele 
uitzonderingen kennen en met zich meebrengen. Dit leidt vaak tot de nodige complexiteiten 
in de uitvoering. Complexiteiten die op voorhand niet altijd zijn te voorzien’, stelt de 
organisatie. Bron: AD, 14 januari 2022. 

 Premier Mark Rutte gaat ervan uit dat burgemeesters verstandig 
omspringen met de handhaving van de coronaregels 

Premier Mark Rutte gaat ervan uit dat burgemeesters verstandig omspringen met de 
handhaving van de coronaregels. Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat op sommige plekken 
wordt toegestaan dat horecagelegenheden bij wijze van protest ‘eventjes' de deuren openen. 
Maar dat moet ‘niet leiden tot een semi-openstelling’. 

Over handhaving zijn volgens Rutte ‘strakke afspraken’ gemaakt tijdens het veiligheidsberaad 
met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Gemeenten kunnen ruimte bieden voor 
demonstraties in de vorm van ongehoorzaamheidsacties. Maar: ‘uiteindelijk kan het niet zo 
zijn dat ze structureel opengaan.’ 

Rutte doet ook een beroep op het gezond verstand. Naleving van de coronaregels begint bij 
mensen en ondernemers zelf, benadrukt hij, in navolging van zijn partijgenoot en 
justitieminister Dilan Yesilgöz eerder deze week. Handhaving is volgens hem altijd het 
sluitstuk. Bron: AD, 14 januari 2022.  

Horeca- en de cultuursector moeten nog even dicht blijven 

De horeca- en de cultuursector moeten nog even dicht blijven. Frusterend, vindt Poptempel 
PAARD in Den Haag. Even flink schreeuwen, lucht dan lekker op. Bron: AD, 14 januari 2022. 

De concertreeks De Vrienden van Amstel Live 2022 gaat definitief niet door 

De concertreeks De Vrienden van Amstel Live 2022 gaat definitief niet door. Vrijdag werd 
tijdens de coronapersconferentie aangekondigd dat de evenementen- en cultuursector 
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voorlopig nog niet open mogen. ‘We voelen ons verdoofd’, aldus organisator Machiel Hofman 
van Tribe Company tegen het ANP. ‘Je ziet en voelt het aankomen, maar toch ben ik enorm 
boos.’ 

De organisatoren hadden al wel het podium opgebouwd en de repetities gedaan voor het geval 
dat de concertreeks zaterdag toch van start zou mogen gaan. Dat is dus niet het geval.  

Op 25 januari wordt opnieuw gekeken naar de huidige coronamaatregelen. De Vrienden van 
Amstel Live zou officieel tot en met 28 januari duren. ‘We kunnen dit niet voor een, twee of 
drie avonden gaan organiseren, als straks alles weer open zou mogen vanaf de 25e. Daar is 
het allemaal te groot voor’, zegt Hofman. 

Volgens hem smacht de evenementensector naar meer duidelijkheid. ‘Wij hebben echt 
behoefte aan een weg richting de uitgang en die komt er steeds niet’, aldus Hofman. ‘Er moet 
een langetermijnplan komen, iets voor twee, drie, vier maanden.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 heeft 
begrip dat de coronamaatregelen worden versoepeld 

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 heeft er begrip voor dat de 
coronamaatregelen worden versoepeld. ‘De maatregelen uit de lockdown zijn immers 
gekoppeld aan het aantal ic-opnames. En ondanks het grote aantal dagelijkse besmettingen 
zien we nu geen stijging van de ic-opnames’, zegt Michel van Erp van NU'91. 

Van Erp voegt eraan toe dat het wel zaak is de effecten van de versoepelingen heel goed te 
monitoren. ‘We hebben immers te maken met een variant van het coronavirus die heel 
besmettelijk is. En de druk op zorgpersoneel is al zo groot.’ 

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakten vrijdagavond 
bekend dat mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad of korter dan 
acht weken geleden zijn hersteld van corona, niet meer direct in quarantaine hoeven na 
contact met een besmet persoon, mits ze geen klachten hebben. De maatregel gaat per direct 
in. Het quarantaineadvies voor mensen met een cruciaal beroep die geen booster of infectie 
hebben gehad, wordt nog uitgewerkt. 

Van Erp zou het geen goede zaak vinden als wordt besloten dat mensen met een cruciaal 
beroep, zoals zorgpersoneel, ook als ze geen booster hebben gehad mogen doorwerken na 
contact met een besmet persoon. ‘Wij zijn geen voorstander van het maken van 
uitzonderingen’, zegt NU'91. ‘We werken in de zorg immers met kwetsbare mensen en ook 
moeten we voorkomen dat collega's elkaar gaan besmetten.’ Bron: AD, 14 januari 2022. 

Drogisterijen zeggen dat ze het type medische mondkapjes dat kabinet 
adviseert snel in de winkel hebben 

Drogisterijen zeggen dat ze het type medische mondkapjes dat het kabinet adviseert snel in 
de winkel hebben. Kruidvat en Trekpleister verkopen deze mondkapjes al online en hebben ze 
maandag in de winkel. Etos zegt ook zeker maandag dit type mondkapje beschikbaar te 
hebben en in sommige winkels zaterdag al. 

Het kabinet adviseert geen stoffen mondkapjes meer te dragen, maar medische mondkapjes 
van type 2, die beter beschermen dan type 1. Het OMT had dit eerder ook geadviseerd. Mensen 
met een kwetsbare gezondheid kunnen beter type 2R dragen, dat nog een extra beschermend 
laagje heeft. 

Eerder deze week lieten drogisterijen nog weten dat tekorten dreigden aan medische 
mondkapjes van type 2. Etos verkocht deze mondkapjes nog niet, Kruidvat en Trekpleister 
maar beperkt. Medische mondkapjes van type 1 zijn al langere tijd goed verkrijgbaar. Bron: 
AD, 14 januari 2022. 
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© Hollandse Hoogte / AFP — Twee chirurgische mondkapjes en eentje van het type FFP 2. 

De opschaling van de ic-capaciteit in ziekenhuizen kan worden 
teruggedraaid 

De opschaling van de ic-capaciteit in de ziekenhuizen kan worden teruggedraaid nu het 
aantal coronapatiënten daalt. Dat schrijft de kersverse minister van VWS Ernst Kuipers in 
een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de afgeschaalde reguliere, planbare zorg 
weer kan worden opgeschaald. 'De aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de ic-
afhankelijke, kritiek planbare zorg (FMS-klasse 3)', aldus de bewindsman.  

De zogenoemde fase 2D van het opschalingsplan Covid-19 kan volgens hem per direct worden 
ingetrokken. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de opsteller van deze fase, vroeg  het 
ministerie om die intrekking. Mocht de Omikron-variant daar aanleiding toe geven dan moet 
de ic-capaciteit volgens de minister binnen drie dagen weer kunnen worden opgeschaald 
naar 1200 bedden en binnen zeven dagen naar 1250 bedden.  

Fase 2D is de laatste fase voor fase 3 (code zwart), waarin een tekort aan ic-bedden ontstaat. 
Deze 2D-fase werd op 26 november afgekondigd en houdt in dat alle ziekenhuizen reguliere 
planbare zorg indien mogelijk afschalen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld een operatie voor 
een nieuwe heup of een liesbreuk. Als het nodig en medisch aanvaardbaar is, wordt ook 
‘kritiek planbare zorg’ en ‘semi-acute zorg’ afgeschaald. Poliklinieken worden ook zoveel 
mogelijk afgeschaald, om personeel vrij te spelen voor de noodzakelijke acute zorg. 

Het aantal ic-bedden wordt in deze fase opgeschaald naar 1150 en vervolgens 
1350. Zelfstandige klinieken worden opgedragen geen activiteiten te ondernemen die de rest 
van de zorgketen belasten, en waar mogelijk de ziekenhuizen te ondersteunen.  

De stap is mogelijk omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog steeds aan het 
afnemen is ondanks recordhoogtes aan besmettingen. Mocht de situatie toch weer uit de hand 
lopen is de afspraak dat binnen drie dagen kan worden opgeschaald naar 1200 ic-bedden. 
Bron: AD, 14 januari 2022. 
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De horeca moet zich niet voor een dag laten lenen voor een protestactie 

De horeca moet zich niet voor een dag laten lenen voor een protestactie. Om die reden 
zouden cafés en restaurants in Breda zaterdag juist niet open moeten gaan, waar in andere 
delen van het land de horeca bij wijze van protest wel opengaat. Die oproep doet de lokale 
Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). ‘Wij laten ons niet uitlachen voor 
een dag’, zo klinkt het. 

Volgens Johan de Vos van KHN Breda verandert er niets aan de situatie als horecazaken maar 
een dag opengaan. ‘De druk bij ondernemers over de financiële en psychische problemen gaat 
er niet vanaf door een dag open te gaan’, aldus De Vos. Ook is het op ‘zo'n korte termijn’ niet 
voor alle zaken te regelen om open te gaan. 

Omdat het landelijk om een demonstratie van de horeca gaat, is volgens De Vos ook de impact 
weg. Daarmee is het in zijn ogen meer een ‘vertroeteldag’ van het lokale bestuur geworden 
richting hun eigen ondernemers. 

Overigens heeft de horeca in de stad wel nieuwe acties in de maak. Dit zal volgens het bedrijf 
ook samenhangen met het perspectief voor de sector dat vanuit Den Haag wordt geboden. 
Bron: AD, 14 januari 2022. 

Bredase horeca zaterdag niet open: ‘We laten ons niet door het nieuwe 
kabinet uitlachen’ 

De Bredase horeca zal zaterdag niet opengaan zoals dat in veel andere steden en dorpen in 
het land wel het geval zal zijn. ‘We laten ons niet te kakken zetten door Den Haag’, aldus 
woordvoerder Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 

Overal in het land gaan cafés en restaurants zaterdag uit protest tegen de huidige maatregelen 
voor één dag open. Daarbij worden ze gesteund door de burgemeesters. 
Maar KHN Breda heeft, na overleg met de gemeente, zijn achterban opgeroepen om de deuren 
juist gesloten te houden. ‘We laten ons niet uitlachen door het nieuwe kabinet en gaan niet 
voor één dag alles optuigen om ons ongenoegen te uiten.’ 

Het is volgens De Vos niet uit te leggen dat de winkels helemaal open mogen, vrijwel zonder 
verdere beperkingen,  en de horeca gesloten moet blijven. ‘Bovendien gaat de druk bij de 
ondernemers als gevolg van de financiële en psychische problemen er niet vanaf door één dag 
open te gaan.’ 

Het kabinet heeft wat de horeca betreft op 25 januari een nieuw weegmoment. ‘Nu zijn er 
diverse steden die een statement maken door de horeca open te laten gaan. Wij verwachten 
dat er nog wel meer statements of acties nodig zijn de komende tijd. Daarbij is het op zo’n 
korte termijn niet voor iedereen mogelijk om toch open te gaan.’ 

Nu overal duidelijk is dat het zaterdag om een demonstratie gaat, is de impact verloren en 
wordt het meer ‘een vertroeteldag’ van de lokale besturen richting hun eigen ondernemers en 
inwoners, volgens Johan de Vos, Horeca Breda. 

De Vos erkent dat de Bredase horeca eerder deze week inderdaad heeft opgeroepen om niet 
achter te blijven bij de rest van het land als het om het open gaan gaat. ‘Echter nu overal 
duidelijk is dat het zaterdag om een demonstratie gaat, is de impact verloren en wordt het 
meer ‘een vertroeteldag’ van de lokale besturen richting hun eigen ondernemers en inwoners.’ 

Zaterdag zijn loketverkooppunten van de horeca in Breda wel geopend. ‘En mogelijk is een 
aantal zaken wel open voor gasten. Maar dat is aan de uitbaters zelf om daarover te beslissen. 
De verwachting is dat de meeste horecagelegenheden dicht blijven.’ 

De Vos zegt dat de Bredase horeca broedt op andere acties de komende tijd. Hoe die eruit 
komen te zien, kan hij nog niet zeggen. ‘Maar ze zullen zeker impact hebben. Wij zijn als Breda 
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een echte horecastad, vol creativiteit en dat houdt dus in dat de plannen voor nieuwe acties 
in voorbereiding zijn. Dit zal ook samenhangen met het perspectief wat wordt geboden door 
Den Haag. Maar dat moeten de komende dagen uitwijzen.’ Bron: BN De Stem, 14 januari 
2022. 

Sluiting moet voor Diergaarde Blijdorp niet veel langer meer duren: ‘We 
hebben geen vet op de botten’ 
 
Diergaarde Blijdorp komt de winter door, maar de sluiting moet niet heel veel langer duren. 
Er zit financieel geen vet meer op de botten, zegt directeur Erik Zevenbergen. 
 
Dankzij steun van het Rijk zit de diergaarde er iets geruster bij dan in 2020. Toen dreigde er 
een faillissement voor het populaire park. Bron: AD, 14 januari 2022. 
 

 

De giraffen in Blijdorp. © ANP / EPA 
 
Vrijdagavond was er wederom slecht nieuws voor de horeca, cultuur en 
attractieparken  

Vrijdagavond was er wederom slecht nieuws voor de horeca, cultuur en 
attractieparken tijdens de persconferentie van Mark Rutte en de nieuwe minister van 
Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Waar sommige sectoren de deuren weer open mogen gooien, 
zoals de winkels, blijft het voor andere bedrijven uiterst lastig.  

Voor de dierentuinen bleef het spannend tot het laatste moment: voor andere sectoren lekten 
de versoepelingen vooraf uit, maar dierentuinen en andere recreatieparken werden nergens 
genoemd. Vanavond kregen zij weer een klap te verwerken.  

‘Ik vind het moeilijk te begrijpen’, zegt Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde 
Blijdorp. ’Je mag wel binnen sporten, maar een dagje dierentuin in de buitenlucht mag niet. 
We hebben in de afgelopen twee jaar bewezen dat we goed in staat zijn een veilig dagje uit te 
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garanderen. We hebben geïnvesteerd in beheersing van de stroom bezoekers, onder meer door 
met tijdsloten te werken. Je mag ook naar een openbaar park, maar naar de dierentuin mag 
niet, terwijl het op hetzelfde neerkomt.’ Bron: AD, 14 januari 2022.  

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf volgende week een 
vaccinatie tegen het coronavirus krijgen 

 Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf volgende week een vaccinatie tegen het 
coronavirus krijgen. Daarvoor zijn dertig GGD-vaccinatiestraten speciaal ingericht, schrijft 
minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Kamer. 

Vanaf 18 januari vallen de eerste uitnodigingen voor vaccinatie van deze kinderen bij de 
ouders in de bus. Het gaat om zo'n 1,2 miljoen kinderen. De kinderen worden voorlopig alleen 
nog gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar uit medische risicogroepen worden al sinds vorige maand 
gevaccineerd tegen corona. Het gaat om 1350 kinderen. Er staan nog eens 1450 afspraken 
ingepland, aldus de bewindsman. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Corona-uitvallers PEC blijven beperkt, wijzigingen bij Willem II 
 
PEC Zwolle en Willem II werken vrijdagavond de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2022 af. 
Trainers Dick Schreuder en Fred Grim hebben echter aan hun opstellingen moeten sleutelen. 
 
Eerder deze week werd al duidelijk dat PEC eigenlijk niet wilde voetballen tegen Willem II. De 
Zwollenaren kampten met veel coronabesmettingen, maar de KNVB laat de wedstrijd 
doorgaan. Het aantal afwezigen bij PEC valt echter mee: alleen Max de Waal, Ryan 
Koolwijk, Luka Adzic en Slobodan Tedic lijken er vanwege corona niet bij te zijn. 
Daartegenover staat het debuut van Oussama Darfalou bij de thuisploeg.  
 
Bij Willem II is Leeroy Owusu niet van de partij vanwege 'medische redenen'. Daardoor 
zal Nikolaos Michelis als rechtsback aantreden tegen PEC. Ook keren Nikolaos Michelis en 
Kwasi Wriedt terug in de basis van de Tilburgers. 

PEC: Lamprou; Reijnders, Van Polen, Nakayama, Voet, De Wit; Strieder, Saymak, Van den 
Belt; Darfalou, Kastaneer. 

Willem II: Wellenreuther; Michelis, Roemeratoe, Bergström, Köhn; Meerveld, Llonch, 
Svensson; Nunnely, Wriedt, Köhlert. Bron: Voetbal Primeur, 14 januari 2022.  

Verlichting op IC's, uitgestelde zorg hervat 

Omdat de druk op de IC's is teruggelopen, kunnen ziekenhuizen weer beginnen met 
uitgestelde zorg in te plannen. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede 
Kamer dat dat mogelijk is omdat de ziekenhuizen nu uit fase 2d zijn, het laatste stadium voor 
'code zwart' waarbij er sprake is van een tekort aan IC-bedden. 

Nederland kwam door de toename aan coronagevallen op 24 november in fase 2d, waarbij 
planbare zorg geschrapt wordt. Daarbij gaat het om zorg die bij een uitstel van zes weken geen 
permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren oplevert, zoals heupvervangingen 
en liesbreukcorrecties. 

Kuipers schrijft nu dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en de prognose is 
dat dat aantal blijft dalen. De opgeschaalde IC-capaciteit kan daarom naar 1150 bedden 
worden teruggebracht. Mochten toch weer meer IC-bedden nodig zijn, dan kan er binnen een 
week worden opgeschaald naar 1250 bedden. Bron: NOS, 14 januari 2022.  
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Kabinet trapt op rem uit vrees voor massale uitval in cruciale beroepen 

Het kabinet kiest voor beperkte versoepelingen om te voorkomen dat in de cruciale sectoren 
als de zorg, de brandweer en het onderwijs, te veel werknemers uitvallen door ziekte. Premier 
Rutte en minister Kuipers zeiden vanavond te vrezen voor een ‘ontwrichting’ van de 
samenleving en ‘onbeheersbare situaties’ door de snel oplopende besmettingscijfers. Bron: 
NOS, 14 januari 2022. 

Vrienden van Amstel helemaal opgebouwd, maar gaat niet door 

De verlenging van de coronamaatregelen voor evenementen raakt ook de Vrienden van Amstel. 
De organisatie had al rekening gehouden met annulering, maar besloot toch om de podia in 
Ahoy op te bouwen. Het evenement stond van 15 tot en met 28 januari gepland. Mensen die 
een kaartje hebben, krijgen hun geld terug. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

 

GGD's overrompeld door wijzigingen in quarantaineregels 

De GGD's werden pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van de wijzigingen 
in het quarantainebeleid, zegt koepelorganisatie GGD GHOR. Vanaf morgen hoeven mensen 
die een boosterprik hebben gehad of korter dan acht weken geleden corona hebben gehad niet 
meer in quarantaine nadat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon. 

De 25 regionale GGD's zeggen dat ze te weinig tijd hebben om het nieuwe beleid aan te passen 
voor morgen en denken er pas 21 januari klaar voor te zijn. ‘Het doorvoeren van andere 
quarantaineregels in alle communicatiemiddelen en processen vergt nu eenmaal enige tijd en 
zorgvuldigheid.’ 
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‘Ook de omvang van de betrokken organisaties maakt dat er tijd nodig is om de vele duizenden 
medewerkers van de juiste instructies te voorzien. Zij zijn werkzaam op diverse plekken in het 
land en in verschillende rollen, in de testketen en bij bron- en contactonderzoek.’ 

Minister Kuipers erkent in een brief aan de Kamer dat het in de praktijk wat langer zal duren 
voordat de GGD's het beleid kunnen uitvoeren. Daarom kan het zijn ‘dat de informatie die 
telefonisch aan positief geteste mensen en hun nauwe contacten worden verstrekt niet actueel 
is’. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Bonden willen langetermijnplan om onderwijs open te houden 

De onderwijsbonden willen dat ook op de langere termijn duidelijk wordt hoe scholen zoveel 
mogelijk open kunnen blijven tijdens een corona-uitbraak. Dat zeggen de Algemene 
Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs tegen ANP in reactie op het besluit van het kabinet 
om universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs weer te openen. 

Om scholen ook bij toekomstige uitbraken open te houden moet er een plan komen met 
duidelijke criteria en stappen, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. ‘Nu zijn het ad-
hocbeslissingen, waarbij onderwijsinstellingen op vrijdagavond horen dat ze op 
maandagochtend dicht zijn. Of juist weer open.’ 

Voorzitter Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs: ‘Het gaat erom dat we maatregelen 
bedenken hoe we met studie- en leervertraging omgaan, hoe we lerarentekorten opvangen en 
ook hoe we de komende maanden en schooljaren veilig open kunnen blijven.’ Bron: NOS, 14 
januari 2022. 

Universiteiten opgelucht dat onderwijs weer fysiek mag 

De universiteiten zijn verheugd dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven, zegt Pieter 
Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. ‘Goed nieuws 
dat studenten en docenten elkaar weer regelmatig kunnen treffen op de campus’, aldus 
Duisenberg tegen persbureau ANP. 

‘Gezien de stijgende besmettingscijfers gaan we hier zo veilig mogelijk mee om en hebben we 
alle aandacht voor zorgen die leven onder medewerkers en studenten. Uiteraard houden we 
daarom stevig vast aan de bekende veiligheidsmaatregelen, zoals goede ventilatie. Ook wordt 
het gebruik van mondkapjes uitgebreid naar alle situaties waarin geen 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden.’ 

Voor universiteiten geldt opnieuw een maximale groepsgrootte van 75 personen, zoals dat ook 
het geval was tussen 13 november en 17 december 2021. Daarop wordt alleen een 
uitzondering gemaakt als er tentamens worden afgenomen. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Werkgevers: tweedeling tussen ondernemers doet pijn 

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij dat onder meer winkels, 
kappers en spotscholen weer open kunnen. ‘Dat geeft hoop en lucht. Dit nieuwe kabinet heeft 
ook duidelijk weer stappen durven zetten’, aldus de twee organisaties. 

‘Tegelijkertijd geven de maatregelen een buitengewoon dubbel gevoel. Zo is het onbegrijpelijk 
dat het kabinet kiest tussen sectoren, waardoor er voor onder andere cultuur, evenementen, 
doorstroomlocaties, bioscopen en de horeca totaal niks in het vat zit, terwijl de nood daar zo 
hoog is. Juist daar kunnen ondernemers met voorzorgsmaatregelen bovendien gecontroleerd 
open, zoals ze al hebben laten zien’, laten ze weten in een gezamenlijk persbericht. 

De werkgeversorganisaties vinden dat het kabinet de horeca en andere gesloten sectoren moet 
beloven dat zij vanaf 25 januari ook weer aan de slag kunnen, ‘tenzij de IC's overstromen’. 
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Verder zijn ze blij met de versoepeling van de quarantaineregels. ‘We moeten voorkomen dat 
bedrijven plat komen te liggen omdat medewerkers en masse thuis moeten zitten zonder iets 
te mankeren.’ Bron: NOS, 14 januari 2022.  

In veel gemeenten verspreid over het land gaan horecazaken zaterdag 
open 

In veel gemeenten verspreid over het land gaan horecazaken zaterdag open. Dat doen ze bij 
wijze van protest, omdat ze van het kabinet voorlopig dicht moeten blijven vanwege de huidige 
coronasituatie. 

Vrijdag hielden sommige horecazaken al eenzelfde actie, bijvoorbeeld in het 
Limburgse Valkenburg en het Zuid-Hollandse Alblasserdam. Nu willen veel meer zaken dat 
doen en tal van gemeenten staan dat oogluikend toe, zodat de horeca een statement richting 
het kabinet kan maken. In de meeste gemeenten wordt dat tot 17.00 uur toegestaan, maar in 
sommige plaatsen mogen de horecazaken langer door. 

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben aangegeven niet 
van plan te zijn om de opening van horecazaken toe te staan. In Breda heeft de lokale afdeling 
van Koninklijk Horeca Nederland cafés en restaurants opgeroepen juist niet open te gaan. De 
horeca moet zich niet voor een dag laten lenen voor een protestactie, vindt de afdeling. Bron: 
AD, 15 januari 2022. 

Winkels mogen vanaf zaterdag weer open 

Winkels mogen vanaf zaterdag weer open. Wel moeten ze de komende tijd om 17.00 uur hun 
deuren weer sluiten en ook moeten klanten nog altijd 1,5 meter afstand houden en 
een mondkapje dragen. Ook mag er maar een beperkt aantal mensen naar binnen. 

Daarnaast heeft het kabinet vrijdagavond ook voor andere sectoren versoepelingen 
aangekondigd. Zo mogen kappers, nagelstudio's, sekswerkers en mensen met andere 
contactberoepen weer tot 17.00 uur aan het werk. 

Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) 
binnen en buiten zijn ook weer mogelijk. De deuren van de sporthallen, gymzalen en 
sportscholen zullen dus ook opengaan. 

Onder andere de horeca, musea, bioscopen en theaters moeten nog dicht blijven. Het kabinet 
bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen daarvoor kunnen worden versoepeld. 

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, mogen openblijven tot 20.00 uur. 
Bron: AD, 15 januari 2022. 

Grapperhaus onderzocht of kerken konden worden gesloten 

Voormalig justitieminister Grapperhaus bekeek aan het begin van de coronacrisis meerdere 
malen of het wettelijk mogelijk was de kerken in ons land te sluiten, meldt het Nederlands 
Dagblad. Terwijl het dagelijks leven steeds verder op slot ging, gingen de maatregelen officieel 
aan de kerkenbijeenkomsten voorbij. Die juridische uitzonderingspositie leidde tot veel 
onbegrip in maatschappij en politiek. 

Al in de eerste coronaweken worstelden ambtenaren op het ministerie van Justitie en 
Veiligheid met de kwestie, volgens de krant. Ondanks de gezamenlijke verklaring van 
religieuze organisaties om diensten af te schalen, en het feit dat de meeste kerken snel 
overschakelden op digitale diensten, werd de juridische mogelijkheid van sluiting van de 
godshuizen steeds verder uitgediept. 

Begin april bemoeit ook minister van Justitie Grapperhaus zich ermee. De bewindspersoon 
op Justitie is als 'minister van Eredienst' belast met het contact met kerkgenootschappen. In 
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de ochtend van donderdag 2 april 2020 belde hij een ambtenaar met de vraag of het 
mogelijk is religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten te verbieden, in het licht van de 
vrijheid van godsdienst. Bron: AD, 15 januari 2022. 

 
 
GGD-arts Gertrude Grijpink en brandweerman Tommy Praamsma op pad om boosterprikken 
te zetten. © Peter Franken 

Brandweer helpt GGD bij boostercampagne: ‘Wij rijden prikkers naar 
mensen thuis die niet mobiel zijn’ 

Hoe kunnen wij als brandweer de GGD-artsen helpen? Die vraag werd aan de 
gezondheidsdienst gesteld. Nou, het zou veel tijd besparen als brandweervrijwilligers de 
prikkers naar de mensen thuis zouden willen rijden. De animo onder brandweerlieden blijkt 
groot. 

Voor Tommy Praamsma, vrijwilliger bij de brandweer in Reeuwijk en beroeps in Leiden, is het 
de eerste keer dat hij uitrukt voor het zetten van prikken in de regio van GGD Hollands 
Midden. Ook voor arts Gertrude Grijpink is het een primeur om vandaag een eigen chauffeur 
te hebben. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Rutte: draagvlak voor coronamaatregelen nog steeds groot 

Het kabinet kreeg vandaag een presentatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over het 
draagvlak voor de coronamaatregelen. Premier Rutte: ‘Heel veel mensen in Nederland zeggen 
gelukkig 'zo grofweg is dit wat we moeten doen'. We zijn een land waar heel veel mensen, het 
gaat om twee derde van de burgers, bereid is om de maatregelen te volgen en hun best doen 
om niet besmet te raken.’ Bron: NOS, 14 januari 2022. 
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Strengere coronaregels in Frankrijk: zonder booster kom je bijna nergens 
meer in 

Frankrijk komt vanaf vandaag met strengere regels voor de coronapas, ook voor toeristen. En 
dat is, op z’n zachtst gezegd, best ingewikkeld. De regels worden niet één keer, niet twee keer 
maar drie keer aangepast. 

Wie naar Frankrijk reist moet vanaf nu goed z’n coronapas checken. Die moet namelijk ge-
update worden met het bewijs van een boosterprik. Zonder deze derde prik wordt de 
coronapas ongeldig. En dan hebben Fransen èn toeristen geen toegang meer tot bijvoorbeeld 
horeca, bioscopen, musea en skipistes. 

De regels waren al aangescherpt voor 65-plussers. Sinds zaterdag 15 januari gelden ze voor 
alle Fransen van 18 jaar en ouder en ook voor volwassen buitenlanders die Frankrijk 
bezoeken. 

De aanscherping komt er op neer dat de coronapas nog maar zeven maanden geldig is na de 
tweede prik. Praktisch gezien: iedereen die vóór 15 juni 2021 volledig gevaccineerd was, moet 
vanaf nu z’n coronapas updaten met de booster. Doet hij of zij dat niet, dan wordt de pas 
automatisch gedesactiveerd.  

Zo'n 560.000 Franse coronapassen dreigen ongeldig te worden nu op vandaag de nieuwe 
regels rond de vaccinatiepas ingaan. Fransen moeten zeven maanden na de tweede coronaprik 
een booster hebben gekregen om de vaccinatiepas geldig te houden. 

De Senaat bepaalde dat de regels alleen gelden als er meer dan 10.000 coronapatiënten in de 
ziekenhuizen liggen. Het zijn er nu ruim 20.000. Met de pas kunnen Fransen toegang krijgen 
tot onder meer horecazaken, culturele plekken zoals theaters en sportstadions. 

De pas die vanaf de zomer gebruikt werd is aangepast naar een vaccinatiepas met strengere 
regels. De oude pas werd vaak nagemaakt en de Franse regering hoopt dat dit met de nieuwe 
moeilijker wordt. Het aantal besmettingen is flink opgelopen in Frankrijk en ligt al een tijd 
rond of boven de 300.000 per dag. Bron: AD, 15 januari 2022. 

 

De sluiting van Partners Hairstyling in Apeldoorn is een persoonlijk drama voor eigenaar 
Bertie Koolman. © Kevin Hagens 
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Net nu de kappers weer open mogen, gaat deze grote salon kopje onder: 
‘Derde lockdown was funest’ 
 
De derde lockdown is de nekslag voor Partners Hairstyling. De grote kapperszaak in het 
centrum van Apeldoorn sluit na ruim dertig jaar per direct de deuren. Een persoonlijk drama 
voor eigenaar Bertie Koolman. Eerst verloor hij zijn vrouw en zakenpartner Lisette en nu hun 
levenswerk. Het pensioengeld is op. Geëmotioneerd en moegestreden: ‘Dit zijn drie keiharde 
levensjaren geweest.’ 
 
Op de dag dat uitlekt dat de kappers weer op afspraak mogen knippen, maakt Bertie Koolman 
bekend dat hij per direct zijn zaak Partners Hairstyling sluit. De 53-jarige Koolman ziet geen 
andere uitweg meer. ‘De verliezen lopen met tienduizenden euro’s op. Ik krijg het niet meer 
voor elkaar. Ook niet als we wel weer open zouden mogen. De zaak, nog niet zo lang geleden 
een goedlopend bedrijf, zou ons pensioen zijn. We hebben nooit gekke dingen gedaan, verre 
reizen gemaakt of in dikke auto’s gereden. Maar al het geld heb ik nodig gehad om corona 
zakelijk te overleven. Het is niet gelukt. De derde lockdown is funest geweest.’ Bron: AD, 14 
januari 2022. 
 

 

Jackie Bezembinder © Ricardo Smit 

Jackie is pas 24, maar start middenin coronacrisis een kledingwinkel: 
‘Risicovol? Welnee, gewoon doen’ 
 
Op een moment dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat, begint de 24-jarige 
Jackie Bezembinder juist een kledingzaak. Na een burn-out wil zij doen wat haar écht gelukkig 
maakt. Eind februari openen de deuren van haar eigen fysieke winkel in Nijkerk. ‘Spannend 
of risicovol? Welnee, gewoon doen en anderen blij maken.’ 
 
Wie door het centrum van een willekeurige stad of dorp loopt, moet het ook opvallen: 
leegstand. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel winkels zijn verdwenen. Maar 
weinig ondernemers durven in deze tijd in het diepe te springen en een nieuwe zaak te 
beginnen.  
 
Toch zijn er uitzonderingen en één daarvan is Jackie Bezembinder. Vierentwintig lentes jong, 
vol ambitie en niet bang om te falen. ‘Nee, aan falen denk ik niet. Mijn kledingzaak / boutique 
wordt een succes, al begrijp ik ook dat mensen mij voor gek verklaren.’ Bron: AD, 15 januari 
2022. 
 



129 
 

 

Pierre-Emerick Aubameyang in het shirt van Gabon. © AFP 

Hartklachten bij Aubameyang en Davies na coronabesmetting 

Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang (32) en Bayern München-linksback Alphonso 
Davies (21) kunnen voorlopig niet in actie komen. De twee topspelers hebben hartklachten na 
een coronabesmetting.  

Bij de 21-jarige Davies werd een ontsteking van de hartspier geconstateerd. Die kwam naar 
voren bij het vervolgonderzoek dat wordt uitgevoerd bij spelers die besmet zijn geweest met 
het coronavirus. ’Hij is voorlopig gestopt met trainen, dus hij zal de komende weken niet voor 
ons beschikbaar zijn’, zei trainer Julian Nagelsmann. ‘De ontsteking van de hartspier is niet 
al te dramatisch, op basis van de echo. Toch moet het genezen en dat zal ongetwijfeld enige 
tijd duren.’ 

Davies is een van de spelers bij Bayern München die onlangs besmet zijn geraakt met het 
coronavirus. Onder anderen keeper Manuel Neuer, Dayot Upamecano en Leroy Sané keerden 
eerder deze week weer terug. ‘Geen van hen is 100 procent fit’, aldus de trainer. ‘Een of twee 
spelers hadden ook symptomen en behalve Manuel is geen van hen klaar om veel minuten te 
maken.’ 

Koploper Bayern speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln. Het zwaar geplaagde Bayern 
verloor vorige week bij de hervatting van de Bundesliga thuis met 1-2 van Borussia 
Mönchengladbach.  

Pierre-Emerick Aubameyang is afgereisd naar Kameroen voor de Afrika Cup, maar lijkt daar 
niet te kunnen gaan spelen voor zijn land Gabon. Ook bij de ervaren spits van Arsenal, waar 
hij de afgelopen maand overhoop kwam te liggen met coach Mikel Arteta, werden 
hartproblemen geconstateerd na een coronabesmetting. Hij kon daardoor niet meedoen in de 
openingswedstrijd tegen de Comoren maandag en ook vanavond tegen Ghana niet. Gabon 
speelt dinsdagavond nog tegen Marokko, dat zich al plaatste voor de achtste finales op de 
Afrika Cup. 
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De hartklachten van Aubameyang werden geconstateerd bij een controle door medische 
functionarissen van de Afrikaanse voetbalbond, die de captain van Gabon onderzochten nadat 
hij terugkeerde van een positieve coronatest om er zeker van te zijn dat hij in orde was om 
weer in actie te komen. De medische functionarissen ‘wilden geen risico nemen’ en zeiden dat 
Aubameyang niet in staat was om tegen Ghana te spelen. 

Aubameyang testte vorige week bij aankomst in Kameroen positief op de luchthaven en werd 
in isolatie geplaatst. Zijn teamgenoten Axel Meyé (Ittihad Tanger) en Mario Lemina (OGC Nice) 
mochten ook niet spelen tegen Ghana vanwege hartklachten, zo meldde de voetbalbond van 
Gabon. Ze hadden ook in isolatie gezeten na positieve virustesten. Bron: AD, 15 januari 2022. 

 

Hugo De Jonge, voormalig minister van Volksgezondheid, kijkt naar de eerste corona-
persconferentie waar hij zelf geen deel van uitmaakt. © Twitter 

Hugo De Jonge: persconferentie kijken met bier en popcorn 

Meer dan veertig keer stond Hugo De Jonge, als minister van Volksgezondheid, zelf achter het 
spreekgestoelte tijdens een coronapersconferentie. Vrijdag stond op zijn plek voor het eerst 
zijn opvolger Ernst Kuipers. 

De Jonge nam daarop de rol aan die de rest van Nederland al twee jaar heeft: die van tv-kijker. 
De Rotterdammer twitterde tijdens de persconferentie een foto van zichzelf in zijn woning, 
‘persconferentie kijken’ schreef hij erbij. Verder op de foto: een bak popcorn en een flesje 
alcoholvrij bier. 

De Jonge zit overigens nog wel in het kabinet, maar als minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening maakt hij geen deel uit van de groep ministers, die in het Catshuis over 
de coronamaatregelen beslist. Zijn rol als minister van Volksgezondheid kwam hem op veel 
bedreigingen te staan. Recent stond er nog een man voor zijn voordeur die ‘de minister wilde 
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spreken'. Vanwege alle bedreigingen werd er een politiepost voor zijn deur gezet. Bron: AD, 15 
januari 2022.  

India meldt vandaag 268.833 nieuwe coronabesmettingen 

De Indiase gezondheidsdienst meldt vandaag 268.833 nieuwe coronabesmettingen, waarmee 
het officiële aantal infecties naar 36,84 miljoen stijgt. De afgelopen 24 uur werden 402 aan 
Covid-19 toegeschreven sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 15 januari 2022.  

Meer zelfmoord onder jongeren: ‘Maatregelen leiden bij hen tot verlies 
van perspectief’ 

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is de afgelopen tijd fors opgelopen, vooral onder 
mannen van 20 tot 30 jaar. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen? Erover praten 
helpt, zegt psychiater Elnathan Prinsen, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie. ‘Mensen zeggen sneller dat ze een fysiek probleem hebben dan een mentale 
klacht.’ 

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-
0113. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Geen burgemeester streed voor eenzame jongeren 

Vorig jaar kozen meer dan driehonderd jongeren voor zelfdoding. Het is een getal waar een 
enorm maatschappelijk probleem achter schuilgaat. Hoewel het totaalaantal zelfdodingen 
vorig jaar niet steeg, was onder jongeren wel een toename te zien. Vooral onder mannen tussen 
de 20 en 30 jaar kwam suïcide meer voor en voornamelijk in de wintermaanden, toen jongeren 
door de lockdown weinig kanten op konden. 

Het is daarom goed dat het kabinet, nu de coronaregels weer worden versoepeld, voorrang 
geeft aan jongeren. Alle scholen en universiteiten zijn vanaf maandag weer open en er kan 
weer volop gesport worden. Voor het grote leed dat door vereenzaming ontstaat, is er geen 
duurbetaalde lobbyorganisatie. En er is ook geen burgemeester of provinciebestuurder die 
voor deze groep op de barricades stond.  

Het is in deze pandemie niet eerlijk om het ene leed af te zetten tegen het andere. Ook 
ondernemers zitten in financiële en ook psychische nood doordat zij hun horecazaak of winkel 
moesten sluiten. Terecht klagen zij. Maar het is wrang dat burgemeesters protesterende 
ondernemers aanmoedigen door vooraf te zeggen dat zij niet zullen handhaven als ze tegen de 
regels in de boel opengooien. Hoe kun je verwachten dat burgers zich nog aan de regels 
houden als het ene deel van de overheid tegen het andere deel zegt dat de regels niet deugen? 

De tragiek van deze lockdown is dat het kabinet in december voor het eerst in deze pandemie 
vroeg ingreep om een nieuwe piek van coronapatiënten in de ziekenhuizen te voorkomen. 
Alleen lijkt het erop dat het deze keer niet nodig was. De Omikron-variant is weliswaar amper 
onder controle te houden, met wekenlang duizelingwekkend hoge besmettingscijfers, maar de 
gevolgen vallen vooralsnog mee. Intensive cares zijn niet overspoeld.  

Logisch dat horecaondernemers zeggen: moet ik daarvoor mijn laatste spaargeld opeten? Maar 
concluderen dat alle regels dus overboord kunnen, is weer het andere uiterste. Telkens bleken 
we in de problemen te komen doordat het kabinet onder maatschappelijke druk te vroeg alle 
teugels liet vieren. De zorg is nog steeds overbelast. Ook van lokale bestuurders mag worden 
verwacht dat ze naar het algemeen belang kijken. Bron: AD, 14 januari 2022. 

Klachten over 'postzegelformaat' van gebarentolken bij persconferentie 

Nieuw bij deze persconferentie was dat de gebarentolken niet naast de premier en de minister 
stonden. Ze waren onderaan het scherm te zien op een 'postzegel'. Op Twitter wordt er 
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geklaagd over het kleine formaat, laten anderen weten dat ze de tolken niet meer goed kunnen 
zien als ze ook de ondertiteling voor slechthorenden gebruiken, en leven er nog andere vragen. 

 

@ Lamyae A  Mijn dochter vroeg zich af of de gebarentolk corona had, omdat ze nu in een 
apart hokje te zien was. Bron: NOS, 14 januari 2022. 

Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries hebben de landelijke 
protestactie Kapsalon Theater opgezet 

Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries hebben de landelijke protestactie Kapsalon 
Theater opgezet. Verschillende theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een 
kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon waar ook wordt opgetreden, zo vertelt 
Wallis de Vries in de talkshow M. 

Het idee van de zogenoemde 'Kapsalon-Theaterdag' begon bij Ebbinge, die theater De Kleine 
Komedie in Amsterdam heeft omgedoopt tot Kapsalon De Kleine Komedie. Klanten kunnen 
een afspraak maken voor een bezoek aan de kapper, terwijl op het podium artiesten optreden. 

Vrijdag kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers aan dat theaters 
voorlopig nog niet open mogen, maar bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons wel. Wallis 
de Vries vond het idee van de Promenade-maker zo leuk, dat ze aan hem vroeg of ze het 
landelijk mocht uitrollen. Zelf treedt ze op in het Rensentheater in Emmen. 

Ook theater Walhalla in Rotterdam, het Parktheater in Eindhoven en Theater Orpheus in 
Apeldoorn doen mee. Wallis de Vries roept alle theaters op mee te doen aan de actie. ‘Ik denk 
dat het mag, ik ga ervan uit dat het mag’, aldus de cabaretier. Bron: AD, 14 januari 2022.  
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In de loop van de zaterdag meldden zich meer cabaretiers die mee willen doen aan de 
protestactie Kapsalon Theater. Naast de eerder bevestigde namen Jochem Myjer en Claudia 
De Breij, zijn ook cabaretiers Dolf Jansen en Theo Maassen erbij.  

Roué Verveer en Rayen Panday hebben zich ook aangemeld voor de actie van initiatiefnemers 
Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge. De twee zijn samen met Jansen woensdag in het 
Zaantheater in Zaandam te zien. Maassen staat in een theater op Texel. 

Artiesten, theaters en kappers staan in de rij om mee te doen aan de protestactie Kapsalon 
Theater. ‘We krijgen nogal veel aanmeldingen’, laat initiatiefnemer Diederik Ebbinge vandaag 
weten via Twitter. Hij verwijst iedereen door naar de Instagram-pagina van Kapsalon Theater. 
‘Daar wordt alles verzameld en verdeeld. Recht zo die gaat!’ 

Verschillende theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een 
kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon waar ook wordt opgetreden. De actie is 
opgezet door Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Theaters in Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven, Apeldoorn en Emmen hebben al toegezegd mee te doen. Ook Jochem Myjer en 
Claudia De Breij lieten weten de actie te steunen. Bron: AD, 15 januari 2022. 

 

Het is een drukte van jewelste bij de Haagse Kapsalon ‘Bij Kees’. De telefoon staat 
roodgloeiend in de Fahrenheitstraat, al sinds de versoepelingen donderdagmiddag bekend 
werden. Eigenaar Kees (60) ziet met een blij hart hoe de agenda volgeboekt wordt. Want zijn 
klanten, die heeft hij het allermeest gemist. 

De opluchting om de versoepelingen is voelbaar. ’Ik ben dolblij, zoals elke kapper, denk ik’, 
lacht hij. ‘Ik vind het heerlijk om weer aan de slag te kunnen, mijn ding te doen. Als kapper 
breng je ook gezelligheid en plezier naar mensen. Dat heeft de afgelopen tijd allemaal niet 
gekund. Weet je wel hoe belangrijk dat is?’ Bron: AD, 15 januari 2022.  
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Kappers en sportscholen weer open: ‘We zijn dolblij, mensen hebben dit 
nodig’ 

Ondernemers zijn druk in de weer, want vanaf vandaag zijn sportscholen, kappers en andere 
zaken met contactberoepen weer open. De opluchting om de versoepelingen zijn voelbaar in 
de Haagse Fahrenheitstraat. ‘Het draait uiteindelijk allemaal om gezelligheid, toch?’  

Het is een drukte van jewelste bij Kapsalon ‘Bij Kees’: de telefoon staat roodgloeiend, al sinds 
de versoepelingen donderdagmiddag bekend werden. Eigenaar Kees (60) ziet met een blij hart 
de agenda volgeboekt worden. Want zijn klanten, die heeft hij het allermeest gemist. ‘Ik ben 
dolblij, zoals elke kapper, denk ik’, lacht hij. ‘Ik vind het heerlijk om weer aan de slag te 
kunnen, mijn ding te doen. Als kapper breng je ook gezelligheid en plezier naar mensen. Dat 
heeft de afgelopen tijd allemaal niet gekund. Weet je wel hoe belangrijk dat is?’ 

De versoepelingen gelden voor sportscholen en contactberoepen zoals kappers en 
schoonheidssalons. Detailwinkels gaan weer open tot 17.00 uur.  Kapsalon 'Bij Kees’, waar 
Kees al meer dan vijfentwintig jaar werkt met zijn twee collega’s, draait dan ook om ‘een 
feestje’. Dat dat wegviel, vond hij het zwaarst: ‘Mensen missen veel meer dan alleen een 
knipbeurt. Ze komen hier ook voor een persoonlijk momentje, dan zet ik de kaasjes op tafel, 
roken ze een sigaretje.’ En dat is nou juist wat veel kleine ondernemers echt hebben gemist, 
denkt Kees. ‘En natuurlijk, het is financieel ook niet te doen, die lockdowns. Ik heb 2 
personeelsleden, en ik kreeg daar 1000 euro steun voor. Daar je moet je dan twee man van 
betalen, dat kan niet. Ik heb het geluk dat mijn partner een inkomen had, want als ik alleen 
was, dan was mijn kop eraf.’ 

Het is nog niet voor iedereen zeker wat de versoepelingen betekenen: de Haagse aikidoschool 
Heiwakan moet voor nu nog even met de vingers gekruist de details van de 
versoepelingen  afwachten: ‘Wij doen natuurlijk aan aikido, dat is een contactsport’, vertelt de 
eigenaar. ‘En daar is nog minder over bekend dan over sportscholen, dus we hopen op het 
beste. Het zou heel fijn zijn om weer open te mogen.’  

We hebben ons eigenlijk in de dagen ervoor al voorbereid, mòcht het open kunnen, volgens 
medewerkers Knetemann Quality Fitness. 

Dat geldt niet voor Knetemann Quality Fitness, die in de aangrenzende Cederstraat ligt. ‘We 
hebben er ontzettend veel zin in’, laat een werkneemster weten. ‘We hebben ons eigenlijk in 
de dagen ervoor al voorbereid, mócht het open kunnen.’ Dat sportscholen dicht moesten is 
voor velen misschien een van de grootste klappen geweest, denkt de werkneemster van 
Knetemann. ‘Sporten is een uitlaatklep. Klanten hebben ons gebeld tijdens de lockdown met 
de vraag of we ze konden helpen, of er echt geen mogelijkheid was om tóch te sporten. Het is 
heel fijn dat dit nu wel weer kan. Het klantencontact, dat heb ik echt het meest gemist. 
Iedereen hier. Dus ja, er gaan hier alleen maar blije eieren rondlopen!’ 

Dat is ook merkbaar bij de kapsalon van Kees. Net als de sporters bij Knetemann, heeft hij 
veel te maken met vaste klanten. ‘Ik heb vooral veel zin om hen weer te zien! Maar ook om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Er komen veel jongeren naar de Fahrenheitstraat. Het 
samenzijn met mensen, daar verheug ik me op. Ik hou van entertainen, van praten, van het 
toneelspel.’ Het liefst ziet Kees dat álles open gegooid wordt: ‘Ik hoop voor de horeca dat ze 
binnenkort ook weer lekker open mogen. Dat mensen zich weer mogen opdoffen om naar het 
theater of een voorstelling te gaan - want met je paardenstaart voor de computer zitten de hele 
tijd is ook niks.  Een leuk jasje kopen, en leuke feestjes pakken. Elkaar zien, dat is uiteindelijk 
toch waar het om draait.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 
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Het internationale vaccinatieprogramma voor arme landen heeft de 
miljardste dosis geleverd 

Het internationale vaccinatieprogramma voor arme landen, Covax, heeft de miljardste dosis 
van het coronavaccin geleverd. De dosis zat in een voorraad voor het Afrikaanse Rwanda. Er 
wordt gesproken van een mijlpaal. Inmiddels ontvingen 144 minder welvarende 
landen Covax-leveranties. 

Covax draait op donaties van bijvoorbeeld rijkere landen. In totaal kwam tot nu toe voor 8,8 
miljard euro aan schenkingen binnen. Bron: AD, 15 januari 2022. 

RIVM meldt voor het afgelopen etmaal zijn er net iets minder dan 32.000 
nieuwe coronabesmettingen 

Het afgelopen etmaal zijn er net iets minder dan 32.000 coronabesmettingen door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontdekt. Een dag eerder werd met een 
inmiddels gecorrigeerd aantal van 35.489 positieve testen nog een nieuw record gehaald. 
Tussen vrijdag- en zaterdagochtend kwamen 31.963 besmettingen aan het licht. 

In zeven dagen tijd registreerde het RIVM 222.418 positieve tests, waar dat er een week eerder 
nog 162.461 waren. Gemiddeld kregen de afgelopen week per dag 31.774 mensen te horen 
dat ze besmet waren met het virus. 

De afgelopen 24-uur werden 6 overlijdens verband houdend met het coronavirus doorgegeven 
aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij ook binnen die tijd overleden, omdat dit soms later 
wordt doorgegeven. Ook kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het overlijden 
van een coronapatiënt niet verplicht gemeld hoeft te worden. In totaal werden tussen afgelopen 
zondag en deze zaterdag 76 sterfgevallen gemeld, een week daarvoor waren dit er 122. De 
weken daarvoor kwam het aantal overlijdens op 248 en 288, waarmee in de afgelopen vier 
weken een daling van het aantal sterfgevallen is te zien. Bron: AD, 15 januari 2022.  

In Beijing is eerste coronabesmetting van Omikron-variant vastgesteld 

Drie weken voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing is in de Chinese 
hoofdstad de eerste coronabesmetting van de Omikron-variant vastgesteld. Alle mensen 
die contact hebben gehad met de besmette persoon worden getest en mensen die op dezelfde 
plekken zijn geweest, moeten zich bij de autoriteiten melden. 

De autoriteiten zeiden op een persconferentie dat de Olympische Winterspelen die op 4 
februari moeten beginnen nog niet in gevaar zijn. Eerder werd de Omikron-variant al 
vastgesteld in Shanghai en de provincie Guangdong. 

China voert een enorm streng beleid rond het coronavirus. Steden waar een kleine uitbraak 
is, worden volledig op slot gegooid. Mensen mogen dan nog amper hun huis verlaten. Zover is 
het nog niet in Beijing. China wil 'simpele, veilige en goede' Winterspelen organiseren. Bron: 
AD, 15 januari 2022. 

Het Dovenschap is niet blij met de nieuwe vorm van 
de coronapersconferentie 

Het Dovenschap is niet blij met de nieuwe vorm waarin vrijdagavond 
de coronapersconferentie werd gehouden. De doventolk was dit keer 'in een postzegel' 
rechtsonder in het beeld te zien in plaats van zoals eerder tussen de premier en de minister 
van Volksgezondheid in. Daardoor konden veel dove mensen de gebarentolk in deze nieuwe 
opzet niet volgen, meent de belangenorganisatie. 

Ze baseert zich op 'diverse reacties uit de verschillende lagen van de Dovengemeenschap'. 
De tolk is volgens de organisatie te klein weergegeven om details, zoals mimiek en houding, 
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te kunnen zien. Daardoor wordt 'essentiële informatie niet of nauwelijks meegegeven'. Ook is 
met de nieuwe opzet niet te zien wie wanneer praat, waardoor de bron van de informatie 
onduidelijk is. 

Nog een manco is dat de ondertiteling overlapt met 'de postzegel', waardoor de doventolk 
minder goed te zien is. Dit vraagt extra inspanning om de tolk te kunnen volgen, iets dat 'niet 
de bedoeling is in een crisissituatie waarbij het essentieel is dat alle informatie duidelijk wordt 
weergegeven voor dove mensen. 

Het Dovenschap zegt vooraf door de overheid niet geconsulteerd te zijn over de veranderingen. 
De organisatie wil samen met partners bekijken wat er nodig is om dit soort ontwikkelingen 
in crisissituaties te voorkomen en te verbeteren.' Bron: AD, 15 januari 2022. 

Een meerderheid uit het Opiniepanel van EenVandaag is blij met 
versoepelingen maar vindt dat ze niet ver genoeg gaan  

Een meerderheid van 62 procent uit het Opiniepanel van EenVandaag is blij met 
de versoepelingen in het coronabeleid van het kabinet, maar vindt dat ze niet ver genoeg gaan. 
Van hen mogen de culturele sector en de horeca open. 

Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder bijna 20.000 leden van dat Opiniepanel, dat is 
gehouden na de persconferentie van het kabinet op vrijdagavond. 

Van de ondervraagden vindt 88 procent het 'een goede zaak' dat er buiten gesport mag worden. 
77 procent is blij dat er met een coronapas binnen weer gesport kan worden. Ook voor 
het onder voorwaarden openen van niet-essentiële winkels (81 procent) en contactberoepen 
zoals kappers (87 procent) is veel steun. 

Hoewel de versoepelingen volgens het kabinet kunnen leiden tot wel 80.000 besmettingen per 
dag, overheerst bij mensen het gevoel dat er nog te veel regels zijn. ‘De meeste ondervraagden 
oordelen dat er te weinig versoepeld is (42 procent) of willen zelfs dat alle maatregelen nu 
opgeheven worden (20 procent). Opgeteld vindt 62 procent de keuzes van het kabinet dus niet 
ver genoeg gaan’, aldus EenVandaag in een persbericht. Bron: AD, 15 januari 2022.  

Voor ongeveer 50.000 gezondheidsmedewerkers in 
België dreigt ontslag of zes maanden schorsing  

Voor ongeveer 50.000 gezondheidsmedewerkers in België dreigt ontslag of zes maanden 
schorsing als ze zich niet voor 1 april laten vaccineren. Uit de meest recente telling blijkt dat 
van de iets minder dan 540.000 medewerkers in de gezondheidszorg ruim 490.000 volledig 
ingeënt zijn, zo maakte de Belgische Taskforce Vaccinatie vandaag bekend.  

‘De laatste wettelijke stappen voor de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers worden 
momenteel gezet en in principe kunnen we de komende weken landen’, aldus Dirk 
Ramaekers, hoofd van de taskforce. 

De Belgische regering bereikte in november een akkoord over verplichte vaccinatie voor de 
zorgsector. Vanaf 1 januari heeft het zorgpersoneel drie maanden de tijd alsnog een prik te 
halen. De Belgische Raad van State oordeelde in december dat de verplichte inenting wettelijk 
en proportioneel is. 

Sinds de aankondiging van de verplichting in de zomer van vorig jaar hebben veel 
gezondheidswerkers zich alsnog laten vaccineren, stelt de Taskforce Vaccinatie. Bij 
ongeveer 410.00 medewerkers is ook al een booster gezet. Bron: AD, 15 januari 2022. 
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Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal 
coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen gedaald 

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal 
coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal 
houden vandaag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een 
verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Dat is een daling van 56 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive 
cares liggen momenteel nog 321 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan vrijdag, toen nog 334 coronapatiënten werden 
verzorgd op een ic. 

In totaal liggen nog 1219 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 69 minder dan het etmaal 
ervoor.  

De laatste keer dat er minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen lagen, 
was op 30 oktober vorig jaar. Toen waren dat er 824. Vrijdag daalde het aantal 
coronapatiënten op de verpleegafdelingen al tot onder de 1000, voor het eerst sinds 1 
november. Bron: AD, 15 januari 2022.  

Bisschop Harrie Smeets van Roermond gunt de horeca dat ze snel weer 
open mogen 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond gunt de horeca dat ze snel weer open mogen. Dat zei 
hij vanochtend in de kappersstoel bij de Roermondse kapsalon Vasco. Hij zei blij te zijn dat 
veel zaken weer opengaan, en gunt dat ook de horeca, ‘zonder er verder een oordeel over te 
vellen’, voegde hij daaraan toe. 

‘Mensen die er hun boterham mee verdienen, hebben het niet gemakkelijk’, zei hij. De 
bisschop had eigenlijk vlak voor de kerst al naar de kapper gewild. ‘Maar toen ging opeens 
alles dicht. Ik kan me indenken dat het heel vervelend is dat je een week voor de kerst dicht 
moet en dan veertien dagen later weer open kan.’ 

Smeets laat zijn haren altijd bij Vasco knippen. ‘Het is om de hoek’, zei hij, wijzend naar het 
naburige bisschoppelijke paleis. ‘We zijn buren’, voegde eigenaar Vasco Campos daaraan 
toe. Smeets is blij dat hij weer eens ergens naar binnen kan met de rolstoel, waaraan hij door 
zijn hersentumor gekluisterd is. Het gaat wat beter met hem. 

‘Ik ben blij dat ik beter uit de voeten kan, ook met de rolstoel. Ik doe nog steeds mijn werk als 
bisschop, maar niet meer zoals vorige jaren. Het tempo ligt aanzienlijk lager, ik ontvang nog 
maar een of twee mensen per dag. Dat heeft ook voordelen. Daardoor komen ook dingen ter 
sprake die je anders niet verwacht had.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

Delft deelt geen boetes uit aan illegaal geopende horeca: ‘Moment om 
begrip te tonen’  

Geen boetes, maar een gesprek met de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt voor de 
horeca-ondernemers die vandaag illegaal opengingen. ‘Een moment om te ventileren.’ 

Dat betekent niet dat de acties ook proatief worden gesteund, benadrukt een 
gemeentewoordvoerder. De rebbelerende restaurants en cafés die vandaag, tegen de 
coronamaatregelen in, alsnog opengingen ontlopen een boete. Tussen de vele gasten 
ontdekten zij vandaag Marja van Bijsterveldt. De Delftse burgemeester maakte een ronde door 
de stad om de ondernemers een hart onder de riem te steken.  
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‘Ze begrijpt dat het voor de horeca heel moeilijk is dat na de persconferentie van gisteravond 
heel veel open is, maar zij nog even moeten wachten’, zegt een gemeentewoordvoerder. ‘Ze 
wilde heel graag het gesprek aangaan. Vragen wat er leeft en met elkaar van gedachten 
wisselen.’ 

Dat betekent dat er niet werd gehandhaafd op het overtreden van de huidige 
coronamaatregelen. ‘Een moment om begrip te tonen voor de situatie, en voor de ondernemers 
een moment om te ventileren.’ De komende dagen wordt er wel weer gehandhaafd, verzekert 
de woordvoerder.  

Delftenaren zagen vanmiddag massaal hun kans schoon om de horecazaken die uit protest 
de deuren openden te steunen. Raadslid Jan Peter de Wit (Hart voor Delft) kon de actie van 
de ondernemers niet waarderen. ‘Gesjeesd gedrag dit als je onder het mom van takeaway je 
beschutte terras gelegenheid geeft om te verblijven en te verteren’, liet hij zich fel uit via twitter. 
‘Onder het mom van demonstratie met zogenaamd toestemming van de burgemeester over de 
rug van je collega's je zakken vullen.’ 

Dat boa's en agenten er de komende dagen wel weer op toezien dat horecaondernemers zich 
aan de regels houden, past ook bij de uitspraken die Van Bijsterveldt afgelopen week deed 
tijdens een commissievergadering. Raadsleden vroegen de burgemeester toen of ze van plan 
was om te handhaven wanneer ondernemers de deuren van hun zaken tegen de regels in 
zouden openen. ‘Ik begrijp de frustratie van deze mensen’, verwees Van Bijsterveldt naar een 
brandbrief van Delftse ondernemers die ze vorige week kreeg. ‘Het appel om meer ruimte, 
perspectief en het liefst zo snel mogelijk te versoepelen begrijp ik heel goed.’ 

Toch wordt er voorlopig wel gewoon gehandhaafd, volgens de landelijke richtlijn, legde de 
burgemeester de raadsleden uit. ’Ik hecht er gewoon aan dat de rechtsstaat gerespecteerd 
wordt.’ Maar lik op stuk hoeven de horecaondernemers die de komende dagen toch de deuren 
opengooien ook niet te verwachten van handhavers. Van Bijsterveldt wil dat boa's en agenten 
‘met de menselijke hand’ te werk gaan. ‘Eerst het gesprek aangaan met mensen, maar 
uiteindelijk daarna wel zeggen: u dient te sluiten.’ 

Ze deed donderdag ook uit de doeken dat ze het niet eens is met burgemeesters uit andere 
steden die zeiden niet te zullen handhaven. ‘We hebben een rechtsstaat met een 
democratische meerderheid, dat moeten we denk ik respecteren. Want waar zijn we als we 
dat niet meer doen.’ Bron: AD, 15 januari 2022.  

Muiterij van de horeca 

Wisselende reacties op protestopeningen van horeca, geen grote incidenten. 
 
Op de eerste dag van de heropening van onder meer de winkels en kappers, openden ook in 
meerdere gemeentes horecazaken de deuren. Tegen de geldende coronamaatregelen in, met 
wisselende reacties van de lokale overheden.  
 
In Arnhem was het al snel gedaan met de horecapret, in Ede en Renkum waren 
horecaondernemers lovend over de tolerantie van de gemeente. Grote drukte in de 
binnensteden bleef uit, tot tevredenheid van burgemeester Bruls van Nijmegen.  
 
Bij het Radboudumc zijn er zorgen. De versoepelingen zijn ook niet zonder risico, vreest 
hoogleraar Chantal Bleeker-Rovers. Bron: DG, 15 januari 2022. 
 
Ongeveer de helft van zo'n tien horecazaken in Schijndel protesteert vandaag tot 17.00 uur 
tegen de huidige coronamaatregelen. Nino, Ties en Marijn zitten als eerste op het terras bij 
Het Tramhuys in de Brabantse plaats. ‘We hebben het gemist. We beginnen met koffie en 
gaan straks aan het bier.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 
 



139 
 

Restaurants en cafes openen hun deuren in het centrum van Valkenburg als protest tegen de 
coronamaatregelen. Burgemeester Daan Prevoo ziet de opening als demonstratie en zal 
daarom niet gaan handhaven. © Rob Engelaar 
 
In Limburg zijn bíjna alle kroegen open: ‘De drukte is bizar’ 
 
Waar in de rest van Nederland winkelstraten volliepen omdat de winkels weer open gingen, 
liepen in Limburg de mensen de deuren van cafés en restaurants plat. Reportage uit ‘Bevrijd 
Limburg’: ‘De drukte is bizar, maar het is zó fijn dat we weer even mogen.’ 
 
Gisterochtend al gingen in Valkenburg de deuren open in de horeca, onder toeziend oog van 
een breed glimlachende burgemeester. Niet lang daarna volgde een persbericht: meerdere 
Limburgse burgemeesters gaven toestemming aan de lokale horeca om één dag open te gaan. 
Eenmalig mogen zij de deuren openen, van 10.00 tot 20.00 uur. ‘Op deze manier hebben zij 
de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft,’ stelden 
de burgemeesters van Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Tijd dus om een kijkje te nemen 
in het Limburgse land. Bron: AD, 15 januari 2022. 
 

 

Burgemeesters zijn ontstemd: deze cafés en restaurants in regio Utrecht gaan vandaag toch 
open. 

Wie vandaag buiten de deur koffie wil drinken of lunchen, kan in meerdere cafés en 
restaurants terecht. Een flink aantal ondernemers in de regio Utrecht opent vandaag de 
deuren uit protest tegen de voortdurende sluiting. Burgemeesters spreken zich uit tegen de 
acties.   

Restaurant Gys op de Voorstraat in Utrecht kondigde eerder deze week al aan open te gaan, 
omdat het water eigenaar Gijs Werkschuil aan de lippen staat. Om elf uur opent hij zijn zaak 
en  burgemeester Sharon Dijksma is uitgenodigd voor de lunch. Bron: AD, 15 januari 2022. 

De laatste horecazaak die zaterdag in Utrecht open was, heeft de deuren gesloten. 
Ordehandhavers hadden restaurant Sanju Ramen op de Voorstraat meerdere malen op last 
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van de burgemeester verzocht om dicht te gaan. De eigenaren werden om 15.30 uur gebeld 
door burgemeester Sharon Dijksma zelf. ‘Na een goed gesprek hebben we besloten om 16.00 
uur dicht te gaan’, vertelde mede-eigenaar Mohammad Kashani. ‘Ons statement is gemaakt.’ 

In het gesprek zei Dijksma tegen de eigenaren begrip te hebben voor de horecaondernemers 
in Utrecht. Ze beloofde dat ze zich zal inzetten om hun situatie te verbeteren, maar vroeg de 
eigenaren ook met klem hun zaak te sluiten nu hun boodschap duidelijk is. Kashani gaf 
hieraan gehoor. Hij is blij dat hij zijn stem heeft kunnen laten horen. ‘We hopen dat de 
lockdown bijna ten einde is.’ 

Ook een aantal andere horecazaken in Utrecht ging zaterdag open ondanks de 
coronamaatregelen, zoals restaurant Gys en cafés Lebowski en 't College. De gemeente Utrecht 
vroeg ook deze zaken dicht te gaan. Tegen 15.00 uur was iedereen weer gesloten, behalve 
Sanju Ramen. Bron: AD, 15 januari 2022. 

De gemeente Leeuwarden roept winkelend publiek zaterdagmiddag op om vanwege drukte 
niet meer naar een winkelcentrum in het oosten van de stad te komen. ‘De drukte leidt nu al 
tot files in de directe omgeving’, constateert de gemeente. 

Volgens de site van het winkelcentrum staan de winkeliers 'te popelen' om de klanten de eerste 
dag na de strenge lockdown weer te helpen. In De Centrale zijn ruim twintig winkels geopend, 
waaronder een bouwmarkt, elektronicawinkel, fietsenzaak, speelgoedwinkel en sportwinkel. 
Deze winkels mogen zaterdag voor het eerst sinds 19 december weer de deuren tot 17.00 uur 
openen. 

Op andere plekken in het land lijkt het wat betreft winkeldrukte vooralsnog goed te gaan. 
Bron: AD, 15 januari 2022. 

 

Het bier smaakte heerlijk in deze illegaal geopende kroeg, toen stonden de boa's voor de deur. 
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Als een van de weinige horecazaken in Rotterdam ging de Engelse pub Dutch Dukes in de 
Witte de Withstraat zaterdag rond het middaguur open. Eigenaar Frank Roolaart wilde zo een 
‘signaal afgeven aan Den Haag’ en onderstrepen dat ook voor de horeca een eind aan de 
lockdown moet komen. Het feest duurde tweeënhalf uur, en toen ging de zaak op last van een 
groepje boa’s weer dicht. 

Wat de uitbater van de sfeervolle kroeg in hartje stad pertinent niet wilde, was een ‘Waku 
Waku-toestand’, verwijzend naar het restaurant in Utrecht waar vorig jaar flinke heisa 
ontstond. De tent was tijdens een lockdown opengegaan, wat hordes sympathisanten trok én 
politie, waarna een dagenlang kat- en muisspel ontstond. Nee, Roolaart heeft zijn illegale 
opening zelfs aangekondigd bij de gemeente. ‘Al zullen ze wel na vijf minuten voor de deur de 
stoep staan.’  

Het verhaal is bekend: gisteren besloot het kabinet om het land goeddeels te heropenen, 
waarbij onder andere de winkels weer klanten mogen ontvangen. Maar om een vierdubbele 
besmettingstsunami te voorkomen, moeten de horeca en de cultuursector de deuren nog dicht 
houden. Toen knapte er iets bij de Dutch Dukes-baas. ‘Ik kwam net terug uit Antwerpen, en 
had de drukte daar gezien. Maar tijdens die persconferentie zakte mijn gemoedstoestand al 
helemaal beneden nul.’ 

Het is in het café veel veiliger. Als je thuis een groepje mensen uitgenodigd en gaat zitten 
drinken, dan is het risico op besmetting veel groter, volgens René Scheepers. 

Open dus, met alle risico's van dien. Maar hij komt goed beslagen ten ijs. Er is bewaking 
ingehuurd, het terras is afgezet, iedereen moet een QR-codecheck ondergaan. De klanten 
staan te popelen om naar binnen te mogen. Zoals Jasper Bontes (60) en Ron Radder (58), uit 
Rotterdam. ‘Nee, we hebben de dagen niet afgeteld’, klinkt het, ‘maar het is wél de hoogste tijd 
dat de horeca weer opengaat. Op de Lijnbaan is het hartstikke druk, en dan kom je hier, in 
de Witte de Withstraat. Zo stil, het lijkt wel zondag.’ 

Lachend en wat onwennig stroomt het dorstig volk naar binnen. Daar staan de van zwarte 
mondkapjes voorziene obers al in de startblokken. De tap doet direct zijn werk en het bier 
stroomt rijkelijk. Aan de bar zit René Scheepers (41), óók uit de Maasstad, en die laat zich het 
gerstenat goed smaken. In een mum van tijd heeft hij twee glazen achterover geslagen, en aan 
nummer drie wordt gewerkt. 

‘Weet je wat het is’, zegt hij vervolgens uiterst serieus, ‘Het is in het café veel veiliger. Als je 
thuis een groepje mensen uitgenodigd en gaat zitten drinken, dan is het risico op besmetting 
veel groter. Hier checken ze iedereen die naar binnen wil. Als de horeca gewoon open zou 
gaan, zul je zien dat het aantal corona-gevallen direct afneemt. Dus ik zit veel liever hier.’  

Roolaart kijkt toe en ziet dat het goed is. En wordt zelfs een tikje overmoedig. ‘Als er niet wordt 
gehandhaafd, ga ik morgen wéér open’, bluft hij. Dat blijkt de goden verzoeken, want 
vervolgens duiken er een stuk of drie handhavers op, die vriendelijk doch dringend een praatje 
willen maken. Met een hele batterij cameramensen als getuige hoort hij gedwee aan dat het 
spontane partijtje spoedig ten einde zal zijn. Helaas pindakaas, want de sfeer binnen is top. 

Een samenvatting tot besluit: ‘Die boa's vroegen me heel aardig hoe lang ik nog dacht open te 
blijven. Een paar maanden, antwoordde ik. Dat wordt dus tot half 3. Het ging allemaal heel 
netjes en rustig. Maar goed, het signaal dat ik wilde afgeven, héb ik afgegeven. En daar was 
het me allemaal om begonnen.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

Burgemeester Dijksma grijpt in en dreigt met boetes: cafés en restaurants moeten snel dicht. 

De protesten van Utrechtse horeca-ondernemers die zaterdag de deuren toch hebben 
geopend, zijn snel in de kiem gesmoord. Boa's van de gemeente bezochten de cafés en 
restaurants en drongen er op aan de acties te stoppen.   
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Nog voor openingstijd stonden er al boa’s op de stoep bij foodbar Buiten bij de sluis in Leidsche 
Rijn. ‘Vandaag ben ik voor het eerst niet blij dat ik in Utrecht woon,’ reageert mede-eigenaar 
Willem Van Weert teleurgesteld.  

Zeker zeven cafés en restaurants in Utrecht gingen vandaag open als protest tegen de 
voortdurende sluiting. ‘Het ging er ons vandaag niet om centen verdienen, maar om, net als 
vele andere horeca, onze onvrede te uiten. Het voelt oneerlijk. We hadden gehoopt op meer 
begrip, zoals in Breda of Limburg. Maar in Utrecht wordt dat meteen in de kiem gesmoord.’ 
De foodbar kreeg een waarschuwing en sloot direct de deuren weer. ‘Als we dat niet doen, 
krijgen we een boete. Dat is het niet waard.’ 

Richard Den Hartog, eigenaar van Café Het College op de Mariastraat veegt een traan uit zijn 
ogen als hij ziet hoe zijn café na weken eindelijk weer is volgestroomd. ‘Ik schoot vol toen er 
net een boa langs kwam om mij te waarschuwen. Ik doe dit puur om een signaal af te geven. 
Niet voor het geld, want iedere bezoeker krijgt na het scannen van de QR-code gratis koffie en 
appeltaart.’  

Horecaman Den Hartog loopt al weken op zijn tandvlees. ‘Het is overleven, anders kan ik het 
niet noemen. Nadat uitlekte dat de horeca opnieuw het kind van de rekening is, ben ik deze 
demonstratie gaan organiseren.’ 
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Aanvankelijk wilde Den Hartog van elf tot drie uur open zijn, maar na bezoek van een BOA 
besluit de horecabaas de zaak om één uur ‘s middags weer op slot te doen. ‘Ik wil de zaak ook 
niet op de spits drijven. Ik heb mijn punt gemaakt en ben blij dat ik van de gemeente de tijd 
heb gekregen om mijn statement te maken.’ 

Een paar uur eerder opent Gijs Werschkull zijn restaurant Gys op de Voorstraat onder grote 
belangstelling van de media. Gijs Werschkull was de enige en eerste Utrechtse horeca-
ondernemer die bekend maakte wel gewoon open te gaan. ‘Niet om geld te verdienen, want dit 
levert me misschien zelfs een boete op. Ik wil duidelijk maken dat het zo niet langer kan.’ 

De demonstratie van Gys is volgens de eigenaar niet te vergelijken met die van Waku Waku 
vorig jaar. ‘Daar ging het om een protest tegen de coronaregels. Wij scannen wel QR-codes en 
houden ons aan de coronamaatregelen, maar we protesteren tegen de ongelijkheid. Het is niet 
meer uit te leggen dat wij dicht moeten blijven.’ 

Gys had burgemeester Sharon Dijksma uitgenodigd voor de lunch. ‘Zij heeft afgezegd. Ze moet 
handhaven vandaag, kreeg ik te horen.’ Al sinds Gijs Werschkull bekend maakte open te gaan, 
kreeg hij de gemeente op bezoek. ‘Boa’s hebben mij gisteren al gevraagd om er van af te zien. 
Daarna stelden ze voor om het protest alleen buiten of met paspoppen binnen te doen. Ik heb 
besloten om mijn protest door te zetten. Ik heb drie zaken. Het geld is op, ik ga nu mijn huis 
opeten.’ 

Om drie uur 's middags besluit Gijs de zaak toch te sluiten. ‘De BOA kwam weer langs met 
een dreiging van een boete als we niet snel dicht gingen. We hebben ons punt gemaakt, de 
gasten hebben een topdag gehad. Hopelijk is zo’n actie niet meer nodig.’ 

Op het Domplein, bij Grandcafé Lebowski, zitten zaterdagmiddag dertig horeca-ondernemers 
gezellig aan een biertje en een bitterbal. Eigenaar Marco Terlou demonstreert tegen het 
‘kromme beleid’. ‘Wij hebben de Utrechtse horeca en cultuursector uitgenodigd voor een 
borreltje. Het is een besloten demonstratie, met inachtneming van de coronaregels.’ 

Terlou heeft nog geen BOA of agent gezien vandaag. ‘We zijn ook niet open. Dit is een besloten 
bijeenkomst. We hebben het bekend gemaakt en van de gemeente de toezegging gekregen dat 
ze het gedogen. We gaan er ook geen feest van maken. Het is een signaal van en een opsteker 
voor de mensen in de horeca. Ik denk dat we over een uurtje dichtgaan.’  

Burgemeester Dijksma riep gisteren de ondernemers  op om niet open te gaan vandaag. ‘Dit 
verzwakt de positie van de horecasector eerder dan dat het versterkt in de richting van de 
Rijksoverheid’, schreef ze in een brief.  

Er zijn uiteindelijk vier mondelinge en twee schriftelijke waarschuwingen gegeven.  Dijksma 
belde een van de horecaondernemers zelf op. Om vier uur 's middags waren alle acties 
beëindigd. Bron: AD, 15 januari 2022. 

's Ochtends om tien uur al een kan bier op het terras in Deventer: ‘Ik was gelijk begonnen 
met een shotje’. 

De eerste kan bier staat om kwart over tien al op tafel op het terras van café Persee op de 
Brink in Deventer. Vrienden Leon Dekker (23), Daan de Rijk (20) en Yason van der Vegt (19) 
proosten enthousiast. ‘Ik was vanochtend al gelijk begonnen met een shotje’, lacht Leon. Dat 
het terras om 12 uur alweer dicht gaat, is geen domper. ‘Het is áctie, daar doen wij graag aan 
mee.’ 

Zo'n tachtig horeca-ondernemers uit de Deventer binnenstad hebben deze zaterdagochtend 
hun deuren opengezet voor de klant.  

Binnenstadsmanager Peter Brouwer: ‘Die zijn open uit protest tegen het feit dat wij als horeca 
nog niet open mogen. Het kabinet heeft besloten dat alles weer open mag, behalve weer de 
horeca. Dat is blijkbaar de makkelijkste knop om aan te draaien. Vandaar dit statement om 
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te laten zien dat de horeca weer open kan met gebruik van de QR-code en weinig mensen aan 
een tafel, de een meter vijftig afstand, enzovoorts.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

Met de winkels open is het in het Limburgse Roermond gezellig druk. Ook de horeca ging er 
vandaag open. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het publiek daar behoefte aan. Ook het 
personeel heeft uitgekeken naar het moment waarop het weer aan de slag kon. 
‘Fantastisch dat ik hier weer kan werken! Ik heb dit heel erg gemist!’, zegt medewerker Sebi 
van Brownies & Downies aan het Munsterplein. 

Zaterdag mocht hij weer gasten helpen in de zaak na wekenlang vooral dagbesteding gedaan 
te hebben. Nu kan hij die weer afwisselen met werk in de horeca. Sebi werkt er al sinds de 
opening van de zaak, zeven jaar geleden. Zaterdag rond de middag was het er nog rustig. ‘Ik 
hoop dat de mensen verstandig zijn en niet en masse komen’, zegt Sebi's begeleider, 
bedrijfsleider Ton Walraven. 

Dat is wel anders bij brasserie ve'Koch. ‘Volle bak!’. Uitbater Raijmond Reijnders gebaart breed 
naar het terras voor zijn zaak. Iedereen die er wil plaatsnemen moet hem eerst een QR-
code laten zien. ‘Dit had ik wel verwacht’, zegt Reijnders blij. BOA's wandelen intussen door 
het winkelhart van Roermond, maar grijpen nergens in. Hetzelfde geldt voor enkele 
politieagenten, die door de stad patrouilleren. 

‘Ik denk niet dat handhaving waarschuwingen gaat uitdelen’, zegt Reijnders hoopvol. Ook in 
eetcafé Munsterhof bevestigen de zaterdaghulpen dat zij het werk gemist hebben. ‘Iedereen 
vindt het heerlijk om elkaar weer te zien’, zegt een van hen. ‘Eindelijk kunnen we weer wat 
doen!', vult een ander aan, terwijl collega's heen en weer lopen met volgeladen dienbladen. 
‘Keigezellig weer onder de mensen te zijn. 
 
In de Nijmeegse binnenstad lijkt het, nu de winkels weer open zijn, nauwelijks drukker dan 
vorige week zaterdag, meldt De Gelderlander. De weekmarkt trok altijd al redelijk wat mensen, 
bij de winkels zijn ook geen rijen te zien. De horeca houdt zich keurig aan de coronaregels: 
nergens is in de binnenstad een zaak te zien die uit protest toch open is gegaan. Bron: AD, 15 
januari 2022. 
 

 
 
© Erik Van Hest — In Tilburg is de drukte vergelijkbaar met een normale zaterdag.   
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Als een van de weinige horecazaken in Rotterdam ging de Engelse pub Dutch Dukes in de 
Witte de Withstraat zaterdag rond het middaguur open. © Frank De Roo 
 
Volle dienbladen in horeca: ‘Keigezellig weer onder de mensen te zijn’. 
 
Op veel plaatsen in het land zijn horecazaken vandaag, net als gisteren in het Limburgse 
Valkenburg, uit protest open gegaan. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, hebben 
aangegeven de actie niet toe te staan.  
 
De eerste kan bier staat om kwart over tien al op tafel op het terras van café Persee op de 
Brink in Deventer. Vrienden Leon Dekker (23), Daan de Rijk (20) en Yason van der Vegt (19) 
proosten enthousiast. ‘Ik ben vanochtend al gelijk begonnen met een shotje’, lacht Leon. Dat 
het terras om 12 uur alweer dicht gaat, is geen domper. ‘Het is áctie, daar doen wij graag aan 
mee.’ 
 
Als een van de weinige horecazaken in Rotterdam ging de Engelse pub Dutch Dukes in de 
Witte de Withstraat zaterdag rond het middaguur open. Eigenaar Frank Roolaart wilde zo een 
‘signaal afgeven aan Den Haag’ en onderstrepen dat ook voor de horeca een eind aan de 
lockdown moet komen. Het feest duurde tweeënhalf uur, en toen ging de zaak op last van een 
groepje boa’s alweer dicht. 
 
De protesten van Utrechtse horeca-ondernemers die vandaag de deuren toch de deuren 
hebben geopend, zijn snel in de kiem gesmoord. Burgemeester Dijksma greep in en dreigde 
met boetes. Boa’s van de gemeente bezochten de cafés en restaurants en drongen er op aan 
de acties te stoppen. De zaken moeten zo snel mogelijk dicht. 
 
De actie in de Dordtse horeca kende zaterdag twee gezichten. Op veel plekken genoten 
bezoekers van koffie en koek, maar her en der leidde controles van handhavers ook tot 
emoties. Volgens burgemeester Wouter Kolff zijn toezichthouders op straat bedreigd en 
uitgescholden. ‘Ik vind dat ongehoord.’ 
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Een horecaondernemer scant de QR code in het centrum van Roermond. © ANP 

Ook de horeca in Roermond ging vandaag open. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het 
publiek daar behoefte aan. Ook het personeel heeft uitgekeken naar het moment waarop het 
weer aan de slag kon. ‘Fantastisch dat ik hier weer kan werken! Ik heb dit heel erg gemist!’, 
zegt medewerker Sebi van Brownies & Downies aan het Munsterplein. 
 
Vandaag mocht hij weer gasten helpen in de zaak na wekenlang vooral dagbesteding gedaan 
te hebben. Nu kan hij die weer afwisselen met werk in de horeca. Sebi werkt er al sinds de 
opening van de zaak, zeven jaar geleden. Zaterdag rond de middag was het er nog rustig. ‘Ik 
hoop dat de mensen verstandig zijn en niet en masse komen’, zegt Sebi’s begeleider, 
bedrijfsleider Ton Walraven. 
 
Dat is wel anders bij brasserie ve’Koch. ‘Volle bak!’. Uitbater Raijmond Reijnders gebaart breed 
naar het terras voor zijn zaak. Iedereen die er wil plaatsnemen moet hem eerst een QR-code 
laten zien. ‘Dit had ik wel verwacht’, zegt Reijnders blij. BOA’s wandelen intussen door het 
winkelhart van Roermond, maar grijpen nergens in. Hetzelfde geldt voor enkele politieagenten, 
die door de stad patrouilleren. 

‘Ik denk niet dat handhaving waarschuwingen gaat uitdelen’, zegt Reijnders hoopvol. Ook in 
eetcafé Munsterhof bevestigen de zaterdaghulpen dat zij het werk gemist hebben. ‘Iedereen 
vindt het heerlijk om elkaar weer te zien’, zegt een van hen. ‘Eindelijk kunnen we weer wat 
doen!’, vult een ander aan, terwijl collega’s heen en weer lopen met volgeladen dienbladen. 
‘Keigezellig weer onder de mensen te zijn. 

‘Als mensen ergens veilig kunnen zitten, is het in de horeca’, zegt Boy Croonen van lunchroom 
Mickers 2.0 in Uden. Natuurlijk gaat hij vandaag open. Al is het maar uit protest. Alles is 
meegenomen. Mensen staan te popelen om weer binnen te kunnen constateert hij. 

Om 11.30 uur stond de eerste klant al op de stoep. Rond het middaguur zit zijn zaak zo goed 
als vol. ‘We checken de QR-code, hebben een mondkapje op en houden afstand. Dat deden 
we trouwens allemaal al’, aldus Croonen. ‘De horeca is elke keer het haasje.’ 

Stadscafé Simons in Doetinchem heeft zijn terrassen geopend. Burgemeester Mark Boumans 
heeft aangekondigd vandaag niet in te grijpen bij de horeca. Hij heeft begrip voor de 
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protestactie, zo lang deze eenmalig is, alleen op de terrassen en binnen de aangegeven uren 
wordt gehouden. Er is veel belangstelling voor het terras. 

De zaak is niet de enige in de Achterhoekse stad waarvan het terras vandaag open gaat. Ook 
Merleyn, Gringo’s, Macamba, Pincho’s, Lola, de Beren, Eetwinkel Van Mien, ‘t Gevang, ‘t Stads 
Bastéon, Chicco, VanOuds, Koetshuis Kasteel Slangenburg, ‘t Zusje en Villa Ruimzicht, gaan 
tot 17.00 uur open. Tot nu toe wordt er niet gehandhaafd. 

In de meeste steden in Nederland valt het mee met de drukte, geven grote winkelketens aan. 
Er zijn dan ook weinig problemen ontstaan op de eerste dag dat winkels weer open mochten 
na vier weken lockdown. ‘Het lijkt qua drukte op een normale zaterdag’, vat een woordvoerster 
van Blokker samen. 

De keten van huishoudwinkels merkt verder dat klanten vooral blij zijn dat ze weer mogen 
winkelen. ‘Het is toch anders in een winkel dan online’, aldus de zegsvrouw. ‘Je kunt wat 
rondkijken en komt artikelen tegen die je ook nodig hebt.’ Die bijverkoop is ook belangrijk 
voor Blokker. ‘Ja, daar moeten wij het ook van hebben.’ 

Ook bij Action viel de drukte mee. ‘Met een klant per vijf vierkante meter kunnen wij een 
normale klantenstroom aan’, zegt een woordvoerder van de budgetketen. ‘En die was er 
vandaag.’ Ook een woordvoerder van parfumerieketen ICI Pars XL heeft het over een ‘gewone 
zaterdagdrukte’. ‘Het is gezellig druk, maar zonder dat het onveilig wordt’, zag hij zelf tijdens 
een bezoek aan de binnenstad van Haarlem. 

 In Roermond was het al in de ochtend redelijk druk in de stad. In het outletcentrum viel de 
drukte mee. Het Designer Outlet Centrum had een flinke toeloop uit Duitsland verwacht, 
maar die bleef uit. Vaak loopt de N280 vanaf de Duitse grens zo vol dat er files ontstaan, maar 
daarvan was geen sprake. 

In het Noord-Hollandse Hoorn togen veel mensen naar de binnenstad, waardoor veel 
parkeerplaatsen aan de rand van het centrum vol waren. Bij de MediaMarkt en bouwmarkt 
Gamma aan de rand van de stad was de parkeerplaats vrijwel vol. 

Datzelfde beeld was te zien bij winkelcentrum Maxis langs de A1 in Muiden. In de ochtend 
was het daar volgens een HEMA-medewerkster een gekkenhuis. ‘Alsof de HEMA nog nooit 
eerder open was geweest.’ In de loop van de dag nam de drukte wat af. Bron: AD, 15 januari 
2022. 

 

Een korte vechtpartij in de Voorstraat maakte al snel een eind aan de gezellige middag. © 
Pedro Sluiter 
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Vlam slaat in de pan in uitgaansstraat van Zwolle: ‘Eén groepje kaapt horeca-actie en verpest 
het voor de rest’. 

Een schermutseling in de Voorstraat in Zwolle heeft gezorgd voor een voortijdig einde van de 
actie van ondernemers in deze straat. De horeca was geopend om te protesteren tegen het 
kabinetsbeleid, maar door een vechtpartij zijn de terrassen voor het begin van de avond 
opgeruimd op last van de politie. ‘Een groepje heeft het protest gekaapt.’ 

Het is omstreeks 17.20 uur als politiepaarden oprukken in de uitgaansstraat van Zwolle 
omdat agenten zien dat iets misgaat. Ondernemers willen vandaag laten zien dat ze ondanks 
het hoge aantal besmettingen veilig open kunnen en de feestcafés en terrassen zitten zodoende 
vol. Burgemeester Peter Snijders heeft een dag daarvoor besloten om zaterdag een oogje dicht 
te knijpen want door de coronamaatregelen mogen ze officieel niet open.  

Als het donker begint te worden verzamelt zich in de Voorstraat ter hoogte van feestcafé 
Bloopers een groepje van zo’n tien veelal in het zwart geklede jongeren. Een paar hebben 
zwarte vissershoedjes op. ‘Kanker Deventer! Kanker Deventer!’, roepen enkele jongemannen 
opeens, waarna een paar stoelen in de lucht vliegen en een jongeman rake klappen krijgt. 
Twee agenten op een paard zien iets verderop in de straat alles gebeuren en rukken op. Een 
politieauto rijdt zachtjes achter de paarden aan. 

Wat mannen vluchten weg en door ingrijpen van agenten is het binnen enkele minuten 
rustiger, maar de sfeer in de Voorstraat blijft gespannen. De politie houdt even later een man 
staande als twee mannen naar elkaar schelden en er met een bierflesje gegooid wordt. 

 
Een korte vechtpartij in de Voorstraat maakte al snel een eind aan de gezellige middag. © 
Pedro Sluiter 

Dennis Kaatman van Studentencafé het Vliegende Paard staat iets verderop voor zijn zaak en 
ziet alles gebeuren. Omstreeks 17.30 uur vraagt de politie of hij - en alle ondernemers in de 
straat - hun terras voor de zaak willen opruimen. Voordat de avond is begonnen, wordt binnen 
bij hem omgeroepen dat de laatste ronde is begonnen. 

‘Dit is zo jammer’, zegt horeca-ondernemer Kaatman. ’De actie wordt gekaapt door een klein 
groepje. Dat gebeurt helaas ook bij andere protesten. Zo’n klein groepje verpest het voor 
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iedereen. Veel jongeren vervelen zich. Misschien kan het openen van de horeca juist een 
oplossing voor ze zijn.’ 

Kaatman weet dat de burgemeester heeft gezegd dat hij tot 17.00 uur het openen van de 
horeca gedoogd, maar hij - en bijna alle andere horeca-ondernemers in de stad - zijn van plan 
om tot 20.00 uur de deuren open te houden. ‘Tot vijf uur kan je bijna niet zeggen dat de 
horeca open zijn geweest’, vertelt Kaatman. 

In de Voorstraat is het voor 20.00 echter al rustig. Wat de aanleiding van de vechtpartij een 
paar uur eerder was? In de Voorsstraat zeggen meerdere jongemannen dat een paar mannen 
uit Deventer op onrust uit waren. Enkele jongens die voor Bloopers staan, zeggen dat de 
mannen die aan het vechten waren geregeld bij incidenten bij PEC Zwolle betrokken zijn. ‘Ze 
zijn eerder op de avond al uit een café gezet.’ 

Volgens Kaatman is de actie van de horeca ondanks de onrust geslaagd. ‘We proberen alles 
zo goed mogelijk te doen en hebben laten zien dat het openen veilig kan. Ik moest binnen 
alleen af en toe aan mensen vragen of ze hun mondkapje op wilden zetten als ze gingen lopen.’ 
Bron: AD, 15 januari 2022. 

 
Horecapersoneel ruimt de terrassen op last van de politie op nadat het onrustig was in de 
Voorstraat. © Pedro Sluiter Foto 

Horeca opent massaal zijn deuren in het Groene Hart: in Gouda wordt bier geschonken tussen 
twee en vijf. 
 
In Gouda zijn zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur onder het mom van een openbare 
demonstratie tegen de coronaregels de kroegen 'gewoon’ open. De terrassen zitten stampvol.  
De deelnemende horeca moet zich zowel binnen als buiten houden aan de anderhalve meter 
afstand en werken met coronatoegangscontrole. Aan de protestactie doen Barbier, Swing, 
Central, Casa Chow, Copper, Keck, Belvedere en De Zalm mee. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Bezoekers van het winkelcentrum van Lichtenvoorde worden op deze feestelijke 
openingsdag na de lockdown getrakteerd op brownies. Deze charmante dames staan met volle 
schalen te wachten. De brownies zijn afkomstig van Het Blok, de lunchroom en cadeauwinkel 
die gerund wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 



150 
 

Bij café De Basiliek in Den Bosch hangt een poster voor het raam: 'Winkelen op afspraak heet 
bij ons reserveren.' De zaak is net als veel cafés in Den Bosch open. ‘Anders moet je naar de 
supermarkt om mensen te zien. Nu kan dat voor een dag weer hier’, zegt eigenaar Eef Mulders 
van restaurant Bagatelle. 

Vandaag komen veel vaste klanten een bakkie doen en een tosti of gebakje eten. ’Mensen zijn 
sociale wezens. Ze willen elkaar ontmoeten. Nu kan dat voor een dagje. Maar wij als Bossche 
horeca willen uiteindelijk een perspectief: wanneer we weer helemaal open kunnen. Vandaar 
deze actie.’ 

Stadscafé Simons in Doetinchem heeft zijn terrassen geopend. Burgemeester Mark Boumans 
heeft aangekondigd vandaag niet in te grijpen bij de horeca. Hij heeft begrip voor de 
protestactie, zo lang deze eenmalig is, alleen op de terrassen en binnen de aangegeven uren 
wordt gehouden. Er is veel belangstelling voor het terras. 

De zaak is niet de enige in de Achterhoekse stad waarvan het terras vandaag open gaat. Ook 
Merleyn, Gringo's, Macamba, Pincho's, Lola, de Beren, Eetwinkel Van Mien, 't Gevang, 't Stads 
Bastéon, Chicco, VanOuds, Koetshuis Kasteel Slangenburg, 't Zusje en Villa Ruimzicht, gaan 
tot 17.00 uur open. Tot nu toe wordt er niet gehandhaafd.  

Muziekcafé De Paraplu, gevestigd tussen de ministeries en vlakbij het oude pand van de 
Tweede Kamer aan de Haage Bagijnestraat, gaat vandaag bewust níet open, laat eigenaar 
Dion Kemeling weten. ‘Wij snakken naar verlichting, maar één middagje gasten ontvangen 
gaat daar geen verandering in brengen.’ 

De Paraplu was begin 2020 een drukbezochte plek. Ook door diverse politici, onder wie met 
enige regelmaat premier Mark Rutte die er ook als kind al kwam. In de eerste lockdown heeft 
Kemeling De Paraplu, dat sinds 1974 bestaat, volledig gerenoveerd. ‘Toen hadden we nog 
de illusie dat we snel weer open konden.’ 

In de daaropvolgende lockdown hebben hij en zijn vrouw Marion Maartense een deel van het 
restaurant verbouwd tot een slijterij en bierspeciaalzaak. En in de avondlockdown van eind 
vorig jaar is de slijterij weer verdwenen en zijn er  een pooltafel en dartborden neergezet 
om klanten 's middags spelletjes te laten doen. 

‘Mijn creativiteit en flexibiliteit zijn inmiddels wel een beetje op’, erkent Kemeling. De 
toezegging van de overheid dat de horeca 'mogelijk;  later deze maand weer open kan, noemt 
hij 'een farce'. ‘Wij zijn dus afhankelijk van winkeliers en het gedrag van mensen die lang in 
lockdown hebben gezeten. Voel je 'm aankomen?’ 

Hij hoopt vooral op enige mate van stabiliteit in de toekomst. ‘We kijken zo uit naar een volle 
tent. Spatschermen, codes, desnoods bedienen we in een ruimtepak, het maakt niet uit.’ Ook 
premier Rutte zal 'uiteraard' wederom met open armen worden ontvangen bij De Paraplu. 
‘Dan proosten we op het einde van deze ellende.’ 

Bert (69) en Franny (64) Ter Haar en Jacqueline Hopstaken (56) genieten als een van de 
eerste klanten bij SEC in Oisterwijk van een kroketje. Hopstaken: ‘We willen horeca een hart 
onder de riem steken.’ 

In de binnenstad van Tiel is het drukker dan het normaal is op een zaterdagochtend. Althans, 
dat zeggen ze bij kledingzaak YAC by Jeanette. Daar krijgen de klanten allemaal 
een champagneglas met vruchtensap. Want voor een glaasje wijn is het nog wel erg vroeg: de 
wijnflessen worden er vanmiddag alsnog ontkurkt. 

Restaurant De Beren in Arnhem kreeg even na tien uur een waarschuwing en gaat snel weer 
dicht. Franchisenemer Rafael van der Linden:  ‘Er stonden drie BOA's voor de deur. Ik kreeg 
de waarschuwing dat als ik over een uur niet weer dicht zou zijn er een boete volgt.’ 
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‘Er zaten al een paar mensen aan de tafeltjes, ik had ook al reserveringen klaar staan. Die 
mensen zijn we nu weer aan het opbellen’, vervolgt Van der Linden. ‘Het is jammer maar het 
is niet anders. Ik kan me een enorme boete niet permitteren.’ 

Het eerst waarschuwen en daarna een boete opleggen past in de lijn die burgemeester 
Marcouch van Arnhem eerder al heeft aangekondigd. Andere burgemeesters in de regio volgen 
dezelfde koers. 

Marianne en Yvonne Van der Knaap wilden er even lekker op uit na dagen binnen zitten. 
Helemaal op hun favoriete terras. Lekker bakje koffie, borreltje en koekje. Zo fijn zeggen 
moeder en dochter. Zo meteen gaan ze nog even winkelen, maar als te druk wordt gaan ze snel 
naar huis. Ze vinden het fijn dat de horeca voor een dag open is. ‘We hebben het zo gemist.’ 

Winkeliers in Bergen op Zoom zetten rond 10.00 uur plantenbakken buiten en doen de 
deuren open.  Elma van Dalen werkt in spellenwinkel Bumblebeez en zegt: ‘Ik heb geen idee 
wat ik vandaag moet verwachten. Voor de omzet hoop ik dat het druk wordt, maar aan de 
andere kant wil ik wel graag dat het beheersbaar blijft. We zullen zien.’ 

Joyce Mertens en Yorick Augustijn stappen met hun kinderen net buiten bij de Blokker. 
‘We moesten iets ruilen, dus we zijn heel blij dat dat weer kan. Maar het is sowieso fijn dat 
alles weer open is. We zijn expres vroeg gegaan, nu is het nog rustig. Vanmiddag kan dat 
weleens anders zijn.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

De Nederlandse kappers hebben het zaterdag direct druk  

De Nederlandse kappers hebben het zaterdag direct druk nu ze weer open mogen. Veel 
kapperszaken merkten vanaf het moment dat de mogelijke heropening uitlekte dat het aantal 
reserveringen toenam en zitten dit weekeinde helemaal volgeboekt. Zaterdag waren 
klanten dan ook al vroeg aanwezig om weer geknipt te worden. 

Bij Hairby Colours in de Neerstraat in Roermond waren alle zestien stoelen even na 09.30 uur 
al bezet. ‘We hebben afgelopen week al een planning gemaakt voor het geval we vanaf de 15de 
open gingen’, zegt kapper Peter Van Meel, die weet dat het ook de komende dagen druk zal 
blijven. 

Ook bij de overburen van kapsalon Vasco is het druk. ‘Mensen laten zich hier bevrijden van 
hun fout-beleid-kapsel’, grapt eigenaar Vasco Campos van de huiskapper van acteur Huub 
Stapel. Ook Anne-Christien van Beekhuizen, die vier kapperszaken van de keten Hizi 
Hair bezit in Castricum, Baarn, Soest en Amersfoort, merkt de drukte. 

‘Wij zitten zaterdag helemaal vol en zondag ook.’ Hoewel Hizi Hair alleen op afspraak werkt, 
komen er toch nog regelmatig klanten binnenlopen om te vragen of er nog plek is. Bij 
Leon Zuidgeest Kappers in Den Haag gebeurt dat ook. ‘Maar we zitten helemaal vol’, zegt 
bedrijfsleidster Priscilla Takats van het filiaal in winkelcentrum Het Kleine Loo.  

‘Toen we om 09.00 uur open gingen stonden er al zes klanten voor de deur’, lacht ze. ‘De 
klanten zijn heel blij dat ze weer naar de kapper kunnen en we hebben al bloemen en 
chocolaatjes gehad’, aldus Takats. ‘Wij zijn ook blij dat we weer aan de slag kunnen, want 
thuiszitten is ook niks.’ 

Dat sentiment merkt Peter-Paul Wilson van Kinki Kappers aan de Rotterdamse 
Binnenweg eveneens, zowel bij de kappers als bij de klanten. ‘Mensen komen natuurlijk voor 
hun haar, maar veel mensen zitten ook echt om een praatje verlegen en blijven zo lang 
mogelijk hangen’, vertelt hij. 

‘Wilson en zijn kappers zaten vanaf donderdag in de kapsalon om telefoontjes aan te nemen. 
‘80 procent van de reserveringen komt online binnen, maar het was toch nog druk.’ In januari 
zit zijn filiaal van Kinki dan verder vol. ‘En februari begint ook al aardig vol te lopen.’ Bron: 
AD, 15 januari 2022. 
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Daisy Wennekes van Studio Meraki in het Noord-Brabantse Grave heeft de eerste klant 
binnen. Hij is een maand of twee, drie, niet naar de kapper geweest. ‘Voor de lockdown dacht 
ik, ik wacht nog eventjes.’ Nu is hij een van de eerste klanten. ‘Ik heb al voor de aankondiging 
van de versoepeling gebeld en een afspraak gemaakt.’ 

Wennekes' kappersagenda zit inmiddels bomvol. ‘De komende drie weken zullen we wel 
een uur of 60 á 70 werken.’ Ze wilde vandaag halve tompoucejes met logo aan haar klanten 
geven. ‘Maar dat mag niet vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn niet verpakt.’ 

‘Als mensen ergens veilig kunnen zitten, is het in de horeca’, zegt Boy Croonen van lunchroom 
Mickers 2.0 in Uden. Natuurlijk gaat hij vandaag open. Al is het maar uit protest. Alles is 
meegenomen. Mensen staan te popelen om weer binnen te kunnen constateert hij. 

Om 11.30 uur stond de eerste klant al op de stoep. Rond het middaguur zit zijn zaak zo goed 
als vol. ’We checken de QR-code, hebben een mondkapje op en houden afstand. Dat deden 
we trouwens allemaal al’, aldus Croonen. ’De horeca is elke keer het haasje.’  

In de Tilburgse winkelstraten is de drukte vergelijkbaar met een reguliere zaterdag. Op de 
terrassen zitten hier en daar plukjes mensen. Burgemeester Theo Weterings brengt 
later vandaag een bezoek aan verschillende winkel -en horecaondernemers om te kijken hoe 
het gaat. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Rusland noteerde het afgelopen etmaal 27.179 nieuwe 
coronabesmettingen 

Rusland noteerde het afgelopen etmaal opnieuw een toename in dagelijkse 
coronabesmettingen. 27.179 Russen testten positief op het virus, ruim 3300 meet dan een 
dag eerder toen er 23.820 infecties werden gemeld. Er worden 723 overlijdens door toedoen 
van Covid-19 gemeld. Vrijdag ging het om 739 sterfgevallen. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Omikron heeft zich in Manilla verspreid 

Het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de Omikron-variant zich 
nu lokaal verspreidt rond de hoofdstad Manilla. Het aantal dagelijkse besmetting bereikt 
vandaag voor de derde dag op rij een recordhoogte. De afgelopen 24 uur werden 39.004 
positieve testen afgenomen. 

Op dit moment telt het land 280.813 actieve coronagevallen. Sinds het begin van de pandemie 
zijn er 3,16 miljoen mensen besmet geraakt met het virus. Na Indonesië telt de Filipijnen het 
meeste aantal coronagevallen en doden in Zuidoost-Azië. 53.000 mensen overleden aan de 
gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 15 januari 2022. 

De Caribische eilanden Saba en Sint Eustatius zijn hoogrisicogebieden 
geworden 

De Caribische eilanden Saba en Sint Eustatius zijn wegens het toenemende aantal 
coronabesmettingen aangemerkt als hoogrisicogebieden. Het reisadvies gaat van groen naar 
geel en reizigers die vanaf de eilanden terugreizen naar Nederland moeten vanaf maandag 
een coronabewijs kunnen overleggen. 

Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, maar ook een recente coronatest. Een PCR-test 
mag maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur. Saba en Sint Eustatius 
waren een van de weinige regio's waar nog een groen reisadvies voor gold. Dat wil zeggen dat 
de veiligheidssituatie er hetzelfde of beter is dan in Nederland.  

Alleen voor Hongkong en Macau geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nu nog 
een groene kleurcode af. Een geel advies wil zeggen dat reizigers het betreffende land wel 
kunnen bezoeken, maar dat ze voorzichtig moeten zijn wegens veiligheids- of 
gezondheidsrisico's. Bron: AD, 15 januari 2022. 



153 
 

In ziekenhuizen kijken de artsen geïnteresseerd naar patiënten met 
Omikron 

Spierpijn, keelpijn, een hoest, een beetje darmproblemen, algehele malaise, maar geen 
benauwdheid, geen koorts en ook niet het zo typerende reuk- en smaakverlies. In de 
ziekenhuizen kijken de artsen geïnteresseerd naar de patiënten met Omikron. 

Hoe beweegt deze virusvariant in ons lichaam? ‘Je moet voorzichtig zijn, maar het lijkt 
een enorm verschil met vorige golven', zegt longarts Paul Bresser tegen het Parool. Hij is al 
bijna twee jaar druk met covid, maar is nu zelf geveld door het virus. 

Bresser somt zijn klachten op vanuit de lappenmand. Bron: AD, 15 januari 2022. 

19-jarige kreeg een euro per gelekt coronadossier 

Een 19-jarige jongeman uit Den Haag heeft honderden testgegevens van de GGD op het 
internet gedeeld. Begin 2021 maakte hij honderden foto’s van persoonsdossiers uit het 
systeem CoronIT waarin afgenomen coronatesten worden geregistreerd. Voor elke foto kreeg 
hij een euro.  

De Hagenaar stond vandaag terecht voor het lekken van de gegevens. Het Openbaar Ministerie 
eist een celstraf van vier maanden tegen hem. Hij verspreidde de gevoelige informatie via 
Telegram en Snapchat. Daarmee maakte hij zich schuldig aan computervredebreuk en 
datadiefstal. 

Het OM startte het onderzoek nadat techjournalist Daniel Verlaan van RTL vorig jaar naar 
buiten bracht dat er gehandeld zou worden in persoonsgegevens afkomstig van het 
computersysteem van de GGD. Volgens het OM had dit gevolgen voor de bestrijding van 
corona. 

Zo werd er gevreesd voor een dalende testbereidheid, wat gevolgen zou kunnen hebben voor 
de bestrijding van het coronavirus. Mensen waren verontrust, de GGD had de handen vol aan 
het beantwoorden van vragen. Er volgden Kamervragen en een debat met de minister. 

De verdachte kwam al snel in beeld bij de politie. In het systeem van de GGD was te zien hoe 
een medewerker die zich ziek had gemeld, wel had ingelogd en honderden dossiers had 
bekeken. Tot aan zijn aanhouding op 12 februari maakte hij in totaal 795 foto’s van dossiers 
in het systeem van de GGD. 

Tegenover de politie vertelde hij dat hij door iemand was benaderd en betaald zou krijgen voor 
gegevens van mensen met geboortejaar 1965 en ouder. Dat hij strafbaar handelde, wist hij. 
Hij had een training gevolgd en een geheimhoudingsverklaring getekend: informatie mocht hij 
zich niet toe-eigenen, bekendmaken of aan derden verstrekken. 

Gelet op de jonge leeftijd van de verdachte maar ook het grote aantal dossiers dat hij heeft 
gestolen eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van acht maanden waarvan de helft 
voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Als bijzondere voorwaarde moet reclassering 
toezicht op hem houden. Ook moet de winst van 795 euro, één euro voor elke foto die hij had 
doorgestuurd, van hem worden afgepakt. Bron: AD, 15 januari 2022. 

In Rijnstateziekenhuis gaan operatiekamers weer open: ‘Wat nu gedaan 
wordt, is heel verstandig’ 

De versoepelingen van de coronamaatregelen zijn verstandig, zegt Wim Van Harten, 
bestuursvoorzitter van het Arnhemse Rijnstateziekenhuis. ‘De ziekenhuisbezetting bij de 
huidige besmettingscijfers zijn hoopgevend. Maandag gaan bij ons alle operatiekamers weer 
open, zodat we zoveel mogelijk patiënten weer kunnen helpen’,  
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‘Wat nu is besloten door het kabinet,  is verstandig. Er gaan ongetwijfeld meer 
coronapatiënten in het ziekenhuis komen. Maar als je kijkt naar Engeland en Denemarken 
kan dat heel erg meevallen. Zoals het er nu naar uitziet, zouden we het moeten aankunnen.’ 
Bron: AD, 15 januari 2022. 

De protestacties in de horeca van zaterdag zijn zeker niet de laatste 

De protestacties in de horeca van zaterdag zijn zeker niet de laatste. Dat zei Dirk Beljaarts, 
directeur van Koninklijke Horeca Nederland, tegen Nieuwsuur. ‘Er zullen in de komende 
dagen zeker meer acties volgen.’ 

De directeur noemde het in de actualiteitenrubriek hartverwarmend te zien hoe de opening 
van de horeca door veel burgemeesters en het publiek wordt omarmd. ‘Dat laat ook zien dat 
het kan, zo hoort het straatbeeld er ook uit te zien.’ Als het volgens hem 'zo levensgevaarlijk' 
was om cafés en restaurants te openen dan zouden burgemeesters het ook niet toestaan. 

Volgens Beljaarts is het nu aan het kabinet om 'niet tien dagen te wachten om bekend te 
maken wat er met de horeca, cultuur en evenementen gaat gebeuren, maar om snel en eerder 
dit signaal ter harte te nemen'. 

Door heel Nederland openden cafés en restaurants zaterdag de deuren uit protest tegen de 
voortdurende sluiting van de horecasector. In veel steden gebeurde dat met toestemming van 
de gemeente, maar bijvoorbeeld in Utrecht werd gehandhaafd. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Grote zorgen om piepjonge crimineeltjes: ‘Er zit geen rem meer op’ 

Regulier politiewerk blijft liggen, omdat agenten keihard nodig zijn bij demonstraties of de 
ME.  Rutger Jeuken en Martin Sitalsing, de hoogste chefs van het Openbaar Ministerie (OM) 
en de politie in Midden-Nederland, zijn met grote zorgen aan het nieuwe jaar begonnen. ‘Wie 
wil je als maatschappij het meest beschermen: slachtoffers of demonstranten?’ 

Corona heeft de politie een enorme berg extra werk bezorgd. Het reguliere politiewerk blijft 
liggen, terwijl de werkdruk is toegenomen. Politiechef Martin Sitalsing zag het gevolg van die 
toegenomen druk eind vorig jaar met eigen ogen, bij een bezoek aan één van zijn politieteams 
rond Utrecht. Een wijkagent van dat team kon voor het eerst in acht weken weer eens zijn 
eigen wijk in. Omdat hij druk was geweest met het draaien van vele extra diensten, 
bijvoorbeeld met de ME of bij demonstraties. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Voor het eerst water uit Noordzee omgezet tot drinkwater: ‘Dit is een 
mijlpaal’ 

Waterbedrijven in België hebben in Nieuwpoort voor het eerst zeewater omgezet tot 
drinkwater. Vlaanderen is daarmee de eerste regio aan de Noordzee die de zee als bron voor 
drinkwater gebruikt, meldt het Belgische persbureau Belga. Het proefproject moet leiden tot 
een fabriek waarin in 2025 van zoet en brak water en zeewater jaarlijks vier miljoen kubieke 
meter kraanwater wordt gemaakt. 

Vlaanderen kent maar een beperkte hoeveelheid drinkwater. Zeker in West-Vlaanderen zijn 
de voorraden beperkt. De dreiging van meer droge zomers - in combinatie met de extra vraag 
door toeristen in de vakanties - maakt dat er een tekort is aan nieuwe, zekere bronnen van 
drinkwater. 

Nu al wordt in Vlaanderen brak water omgezet tot drinkwater. Dat gebeurt in Oostende, waar 
waterbedrijf Farys brak kanaalwater omzet in kraanwater. De nieuwe ontziltingsinstallatie in 
Nieuwpoort gaat een stapje verder met zeewater uit de vaargeul. In de proefinstallatie worden 
verschillende technologieën getest, waarbij kan worden overgeschakeld van zoet naar brak of 
zout water. ‘Maar de installatie zal ook volledig op zeewater kunnen draaien’, verzekert Wim 
Jacobs, innovatiemanager bij Farys. 
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De fabriek zal jaarlijks water voor 30.000 gezinnen kunnen produceren, maar een 
verdubbeling van de capaciteit is voorzien. Op termijn is de bouw van meerdere installaties 
niet uitgesloten. ‘De zee is een oneindige bron van drinkwater. Bij problemen kunnen we zelfs 
drinkwater naar het binnenland transporteren’, zegt Marleen Porto-Carrero, algemeen 
directeur van Farys. 

Het doel is Vlaanderen te voorzien van voldoende drinkwaterbevoorrading, ook in tijden van 
grote droogte, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. ‘Dit is een mijlpaal’, aldus de 
minister. ‘Ik ben bijzonder blij dat we ons voorbereiden, want we willen niet meemaken dat 
we zonder water komen te zitten.’ Bron: AD, 15 januari 2022. 

 

 

De Argentijnse tangozanger Omar Mollo (71), die sinds 2017 in Amsterdam woont, verloor 
door de coronacrisis een groot deel van zijn inkomsten. Hij en zijn vrouw Graciela Minervino 
(62) dreigen daardoor het land te worden uitgezet. ‘We kunnen niet werken midden in de 
pandemie. Het is niet onze schuld.’ 

Eind oktober 2021. Zanger Omar Mollo en zijn vrouw Graciela Minervino ontvangen een brief 
van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). ‘Uw verblijfsdocument wordt ingenomen’, 
staat daarin. De brief eindigt met de tekst ‘U moet Nederland binnen vier weken verlaten. Als 
u dat niet doet, kunt u worden uitgezet.’ De reden: te weinig inkomsten. Bron: AD, 15 januari 
2022. 
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Burgemeester Erica Van Lente van Dalfsen in Overijssel heeft noodbevel 
afgekondigd voor  deel van het dorp 

Burgemeester Erica van Lente van Dalfsen in Overijssel heeft een noodbevel afgekondigd voor 
een deel van het dorp. Volgens de gemeente is er 'een grote groep aanwezig' op het 
Burgemeester van Bruggenplein, die ook vuurwerk afsteekt en alcohol bij zich heeft. 

De Stentor meldt dat er honderden jongeren bijeen zijn voor een illegaal feest met optredens. 
De gemeente roept op Twitter op: ‘Wij verzoeken iedereen de locatie te verlaten en huiswaarts 
te keren’. 

Op sociale media zou eerder op de dag zijn opgeroepen om naar het plein te komen. Volgens 
de gemeente is er vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde.  

Het illegale feest in Dalfsen (Overijssel) is ten einde nadat burgemeester Erica van Lente een 
noodbevel had afgekondigd voor een deel van het dorp. Volgens een woordvoerder van de 
politie is het inmiddels afgelopen. Hij kon niet zeggen hoeveel mensen er waren. De politie is 
nog wel aanwezig. 

Volgens de gemeente was er een grote groep op het Burgemeester van Bruggenplein, die onder 
meer vuurwerk afstak en alcohol bij zich had. Volgens De Stentor ging het om honderden 
jongeren en waren er optredens. De gemeente riep op Twitter op: 'Wij verzoeken iedereen de 
locatie te verlaten en huiswaarts te keren.' Het noodbevel, wat betekent dat iedereen zich moet 
verwijderen, is rond 21.20 uur afgegeven en geldt tot zondagochtend 05.00 uur.  

Op sociale media zou eerder op de dag zijn opgeroepen om naar het plein te komen. Volgens 
de gemeente was er vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde. Bron: AD, 15 januari 
2022. 

 

@ 112 Overijssel 

Bij het gemeentehuis in Dalfsen zijn honderden mensen op de been voor een demonstratie. In 
een trailer van een vrachtwagen staat een muziekinstallatie en verschillende artiesten, 
waaronder Henk Wijngaard en Harten 10 treden daarin op. 
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@ 112 Overijssel 
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 @ 112 Overijssel 

De gemeente was niet op de hoogte gebracht van de demonstratie en inmiddels heeft 
burgemeester Erica van Lente een noodbevel afgekondigd voor een deel van het dorp Dalfsen. 
Iedereen wordt gevraagd de locatie te verlaten en huiswaarts te keren. Alle toegangswegen 
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richting Dalfsen zijn afgesloten door de politie en automobilisten worden gecontroleerd. Door 
het noodbevel af te kondigen hoopt de gemeente dat iedereen vertrekt. 

De organisatie heeft rond 23:00 uur de demonstratie beëindigt. Een flink aantal mensen ging 
toen weg. Rond middernacht was nog een flink aantal mensen aanwezig die geen gehoor gaven 
aan de oproep te vertrekken. Hierop heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen. Het is onbekend of 
er aanhoudingen zijn verricht. Bron: 112 Overijssel, 16 januari 2022. 

Duizenden mensen protesteren in Rome tegen coronamaatregelen 

Duizenden mensen hebben in Rome betoogd tegen het coronabeleid van de Italiaanse 
regering. Velen kwamen samen op het Piazza San Giovanni in Laterano, ten oosten van het 
Colosseum. ‘De mensen zijn boos’, riep een van de betogers in de microfoon van de openbare 
omroep Rai. Zowat 5.000 mensen zouden hebben deelgenomen aan de manifestatie. 

De regering van premier Mario Draghi heeft de coronamaatregelen in het land recent 
aangescherpt. Vanaf februari gaan nog meer verstrengingen in. Het land met zowat 60 miljoen 
inwoners laat momenteel het hoogste aantal coronabesmettingen optekenen sinds het begin 
van de pandemie. Op zaterdag maakten de Italiaanse autoriteiten melding van meer dan 
180.400 nieuwe besmettingen en 308 overlijdens op één dag. Bron: Het Nieuwsblad, 15 
januari 2022. 

 

@ ANP Protesten in Rome 

Viroloog Johan Neyts: ‘Twee recent goedgekeurde medicijnen zijn nuttig 
voor verschillende coronapatiënten’ 

De twee nieuwe, door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurde medicijnen tegen 
corona, kunnen mee een nuttige bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. De 
medicijnen kunnen coronapatiënten met een verschillend ziekteverloop helpen. Dat zegt 
viroloog Johan Neyts (KU Leuven). Vrijdag keurde de WHO de medicijnen baricitinib en 
sotrovimab goed om coronapatiënten mee te behandelen. 
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‘In de toekomst zullen we naar een groot arsenaal aan coronamedicijnen en coronaremmers 
gaan’, stelt Neyts. ‘Die zullen we ook nodig hebben de komende jaren.’ 

Het ene medicijn, baricitinib, is een bestaand middel dat tot nu toe gebruikt werd voor de 
behandeling van reumapatiënten. Het dempt het ontstekingsmechanisme bij een patiënt. Het 
middel moet worden toegediend wanneer de persoon al in het ziekenhuis ligt met ernstige 
COVID-19. Op dat moment is de virale fase al voorbij en is de patiënt ziek omdat zijn of haar 
immuunsysteem ‘in overdrive’ gaat. Dat mechanisme wordt getemperd door baricitinib. Het 
middel wordt aanbevolen in combinatie met een cortisonebehandeling. 

Sotrovimab, het tweede medicijn dat vrijdag is goedgekeurd, is een monoklonaal antilichaam. 
De antilichamen voorkomen dat het virus kan binnendringen in onze cellen, door zich vast te 
binden aan het spike-eiwit van het coronavirus.  

De WHO raadt aan sotrovimab te gebruiken binnen de vijf dagen nadat iemand een besmetting 
heeft opgelopen, wanneer een persoon dus nog niet ernstig ziek is. Het medicijn reduceert de 
kans op zware symptomen met 87 procent. Van sotrovimab is bovendien geweten dat het ook 
tegen de Omikronvariant beschermt, terwijl dat bij andere monklonale antilichamen niet altijd 
het geval is. Andere gekende virusremmers, die op een andere manier werken dan 
monoklonale antilichamen, beschermen ook tegen de Omikron-variant. Het gaat bijvoorbeeld 
om de middelen remdesivir en molnupiravir.  

‘De twee middelen zijn dus bruikbaar en nuttig voor een ander soort coronapatiënten’, 
verduidelijkt Neyts. ‘Als je nog maar net besmet bent geraakt, heb je meer aan sotrovimab. 
Als je al een ernstigere vorm van de ziekte doormaakt, ben je meer geholpen met baricitinib 
in combinatie met een cortisonebehandeling.’ Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Dirk Ramaekers van Taskforce Vaccinatie: ‘Verrassing dat er nog 15 
procent Deltabesmettingen zijn’ 
 
Het was voorspeld dat er 100 procent Omikron-variant zou zijn tegen eind vorig jaar, maar 
het is een verrassing dat er nog 15 procent Deltabesmettingen zijn. Onze ziekenhuizen moeten 
dus blijven rekening houden met de Deltavariant.’ Dat heeft Dirk Ramaekers, hoofd van de 
Taskforce Vaccinatie, zaterdagmorgen gezegd in een persbriefing. 
 
Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano was de Omikron-variant van 30 
december tot 5 januari goed voor 86,4 procent van de besmettingen. ‘Het was voorspeld dat 
Omikron volledig dominant zou zijn tegen eind vorig jaar, maar dat is niet gebeurd. Het is 
maar hoe je het bekijkt of dat een goede zaak is. Nog naar schatting 15 procent van de 
besmettingen zijn nog steeds delta, en het is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk 
is delta nog altijd meer ziekmakend dan Omikron’, zegt Ramaekers. 
 
Dat is belangrijk voor de impact op ons gezondheidssysteem, aldus Ramaekers. ‘Onze 
ziekenhuizen moeten dus blijven rekening houden met de deltavariant. Wat het gaat geven 
zullen we al de komende weken zien, want het evolueert heel snel. Ook naar de 
vaccinatiestrategie moeten we in het achterhoofd houden dat delta nog geen verleden tijd en 
moeten we rekening  houden met de vorige varianten.’ Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
 
Wintersportseizoen goed gestart in Zwitserland en Duitse Beieren 
 
In Zwitserland en het Duitse Beieren is het wintersportseizoen ondanks de coronapandemie 
goed gestart. Oostenrijk heeft dan weer een slecht begin van het seizoen meegemaakt, door 
de nieuwe lockdown begin december. Oostenrijk rekent nu op februari. ‘Het optimisme is er 
weer’, aldus Mario Gerber, toerismewoordvoerder in deelstaat Tirol. ‘Het extreme verlangen 
naar de wintervakantie is voelbaar’, zei hij. De bezettingsgraad in de Tiroolse logies was 
ongewoon laag, behalve in de week van oudejaarsavond. Dat was ook het geval in de anders 
bij toeristen geliefde deelstaat Salzburg, zei woordvoerder Albert Ebner. Bron: Het Nieuwsblad, 
15 januari 2022. 
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@ ANP 

Aantal besmettingen in België stijgt minder snel 

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen, al vertraagt de groei. Er liggen iets 
meer mensen in de ziekenhuizen als gevolg van Covid-19 maar de druk op de afdelingen 
intensieve zorg blijft afnemen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Sciensano. Tussen 5 en 11 
januari zijn dagelijks gemiddeld 24.162 coronagevallen vastgesteld, dat is een stijging met 51 
procent op weekbasis. Er werden per dag ongeveer 88.400 tests afgenomen (+23 procent). 
Daarvan waren bijna een derde (29,1 procent) positief. De Omikron-variant is goed voor 86,4 
procent van de besmettingen. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
 
Nieuwe Franse regels dreigen 560.000 coronapassen ongeldig te maken 
 
In Frankrijk dreigen ongeveer 560.000 coronapassen gedeactiveerd te worden, nu de nieuwe 
regels rond boostervaccinatie voor alle volwassenen van kracht worden. Dat meldt het Franse 
ministerie van Gezondheid. Vanaf zaterdag moeten volwassenen die hun tweede 
coronavaccinatie meer dan zeven maanden geleden hebben gekregen, ook een derde inenting 
krijgen. Zoniet zijn hun coronapassen niet langer geldig. De nieuwe regels betekenen niet dat 
de 560.000 anderen hun pas zaterdag onmiddellijk verliezen. Onder hen is er immers een 
aantal die een infectie hebben doorgemaakt, maar staat dat nog niet in hun pas, raakte eerder 
al bekend. 
 
Frankrijk rolde de digitale certificaten uit vanaf vorige zomer. Ze tonen aan dat iemand 
gevaccineerd is, of is hersteld van een besmetting met het virus. De certificaten zijn verplicht 
om een restaurant, café, culturele plaats of andere sites binnen te komen. De overheid begon 
de regels aan te scherpen in december. Volwassenen van 65 jaar en ouder moesten vanaf dan 
een bewijs van een derde vaccinatie voorleggen. 
 
Het aantal besmettingen is flink opgelopen in Frankrijk door de Omikron-variant van het 
coronavirus. Het aantal besmettingen ligt volgens de meest recente cijfers op 329.000 
besmettingen per dag. Op 100.000 inwoners gaat het om 2.829 besmettingen per week. Bron: 
Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
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Aantal nieuwe besmettingen in Verenigd Koninkrijk zakt onder de 

100.000 

In het Verenigd Koninkrijk zijn de voorbije 24 uur in totaal 99.652 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. Het was al meer dan drie weken geleden dat het aantal 
vastgestelde besmettingen in het land onder de drempel van de 100.000 bleef. Dat gebeurde 
voor het laatst op dinsdag 21 december 2021, toen er 90.629 positieve tests werden geteld. 
Het weekgemiddelde van het aantal besmettingen is op zeven dagen tijd met ongeveer 30 
procent gedaald. Er werden de voorbije 24 uur wel nog 270 Britse coronadoden geteld. Het 
aantal overlijdens is daarmee duidelijk aan het stijgen: het weekgemiddelde nam toe met 67 
procent. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Duitstalige gemeenschap biedt gratis zelftest in het onderwijs 

De regering van de Duitstalige Gemeenschap stelt alvast tot de krokusvakantie elke week een 
gratis zelftest ter beschikking in het onderwijs. Dat meldt het kabinet van minister van 
Onderwijs Lydia Klinkenberg. De maatregel richt zich tot personeelsleden van het onderwijs, 
het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, middelbare scholieren en leerlingen van het 
basisonderwijs. Zij worden uitgenodigd om elke maandagochtend een zelftest uit te voeren 
voor aankomst op school. 
 
Het verstrekken van gratis zelftests is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, en tegelijkertijd de scholen open te houden en de schoolwerking te garanderen. ‘De 
regering stelt ook tests ter beschikking van kinderopvangfaciliteiten voor kleuters of voor 
kinderen onder de drie jaar, als ouders ook de jongsten willen testen’, vult het kabinet aan. 
Dat benadrukt ook het belang van zelftests, ook al zijn die niet verplicht. Bron: Het 
Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Federale regering verlengt steunmaatregelen tot eind maart 

De federale regering  van België heeft definitief het licht op groen gezet voor een reeks 
steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door de 
gezondheidsbeperkingen en quarantaines als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om een 
verlenging van maatregelen tot 31 maart. Concreet gaat het om fiscale maatregelen, 
arbeidsmarktmaatregelen en sociale maatregelen, waaronder de betaling van een 
maandelijkse premie van 25 euro aan al wie recht heeft op een leefloon, een Inkomensgarantie 
voor Ouderen of Inkomensvervangende Tegemoetkoming. 
 
De evenementensector, die rechtstreeks getroffen is door de opgelegde sluitingen als gevolg 
van de verspreiding van het virus, krijgt tot en met 31 maart een verlaging van de RSZ-
bijdragen. Ook werd een belastingkrediet voorzien voor niet-recupereerbare uitgaven ten 
gevolge van bijvoorbeeld annulatie. Het enkelvoudig overbruggingsrecht zal voortaan 
toegekend worden vanaf 40 procent omzetverlies, tegen 65 procent voorheen. Die ingreep moet 
een antwoord bieden op de beperkingen en afstandsmaatregelen die momenteel gelden in de 
horeca, de cultuursector en meer algemeen voor alle activiteiten die binnen worden 
georganiseerd. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Nieuwe piek in Europese oversterfte in herfst 2021 

De oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst. De meest recente cijfers van Europees 
statistiekbureau Eurostat laten zien dat in Europa 27 procent meer mensen overleden in 
november dan gebruikelijk was in deze maand voor de coronacrisis. In België bleef de grote 
stijging relatief beperkt, en stierven 16,3 procent meer mensen dan in de periode voor corona. 
De grootste oversterfte viel te noteren in Bulgarije (+88 procent) en Roemenië (+84 procent). 
Italië (+4 procent) en Zweden (-0,5 procent) zijn de beste Europese leerlingen qua oversterfte. 
 
De oversterfte begon in maart 2020, toen het coronavirus Europa overspoelde. Er waren, 
voorafgaand aan deze, drie pieken. In april 2020 overleden er in de Europese Unie 25 procent 
meer mensen dan het gemiddelde van dezelfde maanden in de periode van 2016 tot 2019. In 
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november 2020 was dat zelfs 40 procent, en in april vorig jaar 21 procent. In november is dat 
percentage dus opnieuw opgelopen naar 27 procent. In juli van dit jaar bereikte de oversterfte 
met 5,6 procent het laagste niveau in anderhalf jaar, maar sindsdien is het percentage 
opnieuw in stijgende lijn. In augustus was er 9 procent meer oversterfte, in september 13 
procent en in oktober 18 procent. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
 
Nog geen witte rook over maatregelen om personeelsuitval in België op 
te vangen 
 
Vakbonden en werkgevers zijn er vrijdag nog niet in geslaagd om een pakket maatregelen af 
te kloppen die de dreigende personeelsuitval moet opvangen. De vrees bestaat dat de 
Omikron-variant van het coronavirus zal leiden tot brede personeelsuitval. Om te vermijden 
dat bedrijven de deuren moeten sluiten wegens personeelstekorten, onderhandelen 
vakbonden en werkgevers over uitzonderlijke flexibiliteit op de werkvloer. Voor de werkgevers 
gaat het om dringende materie. Ze dringen aan op soepeler overuren voor mensen die al aan 
de slag zijn in bedrijven, en anderzijds vragen ze de mogelijkheid om extra personeel aan te 
trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over jobstudenten, interimpersoneel maar ook om 
gepensioneerden. De vakbonden van hun kant vrezen dat de extra flexibiliteit structureel zal 
worden. Ze vragen tijdelijke en proportionele maatregelen. De sociale partners, verenigd in de 
Groep van Tien, onderhandelen volgende week voort. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
 
Voormalig hoofd van Britse Covid-taskforce hield afscheidsdrink tijdens 
lockdown 
 
Het toenmalige hoofd van de Britse coronataskforce hield in december 2020 een 
afscheidsdrink in het Cabinet Office, vergelijkbaar met de kanselarij van de premier in België. 
Dat melden verschillende Britse media. Kate Josephs was als hoofd van de taskforce van juli 
2020 tot midden december verantwoordelijk voor de coronamaatregelen in het land. Ten tijde 
van de drink mochten er in Londen zo goed als geen binnenbijeenkomsten met mensen van 
verschillende gezinnen gehouden worden. 
 
Josephs heeft zich al verontschuldigd, en laat in een reactie weten dat ze volledig meewerkt 
met een onderzoek naar bijeenkomsten in regeringsgebouwen. ‘Op de avond van 17 december 
kwam ik samen met collega's die die dag aan het werk waren, met drank, in ons kantoor voor 
mijn afscheid’, klinkt het op Twitter. ‘Het spijt me erg dat ik dat gedaan heb, en dat mensen 
hierover kwaad zullen zijn.’ In de ambtswoning van premier woonde Josephs naar eigen 
zeggen geen evenementen bij. Verdere commentaar geeft ze niet tot het onderzoek naar de 
verschillende feestjes in Downing Street 10 die de voorbije weken in de aandacht kwamen, 
afgerond is. Dat rapport wordt ten vroegste volgende week verwacht. Bron: Het Nieuwsblad, 
15 januari 2022. 

Frankrijk zet licht op groen voor vaccinatie met Nuvaxovid 

Frankrijk heeft het licht op groen gezet voor het gebruik van Nuvaxovid. Het vaccin, 
ontwikkeld door het Amerikaanse Novavax, is het vijfde dat goedkeuring krijgt van de Franse 
autoriteiten. Nuvaxovid is een zogenaamd eiwitvaccin dat anders werkt dan de zogenaamde 
mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Het vaccin van Novavax bevat kopieën van de 
eiwituitsteeksels die bij alle varianten van het coronavirus voorkomen. Zo leert het lichaam 
die eiwitten te herkennen en het virus te bestrijden. 
 
Hoewel tot nu toe vier vaccins zijn goedgekeurd in Frankrijk (Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johsnon en AstraZeneca) wordt er eigenlijk quasi alleen maar ingeënt met Pfizer en Moderna. 
‘Nuvaxovid kan in bepaalde gevallen 'een nuttig alternatief' zijn voor mensen die niet met een 
mRNA-vaccin willen of kunnen gevaccineerd worden’, aldus de Franse gezondheidsautoriteit 
in haar advies. De vaccins van Pfizer en Moderna genieten nog wel de voorkeur, klinkt het 
verder. 
 
De eerste levering van Nuvaxovid zou begin februari plaatsvinden. De Europese Unie had op 
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21 december al goedkeuring gegeven voor het vaccin, dat op dezelfde technologie is gebaseerd 
als het vaccin tegen kinkhoest. De Europese Commissie beklonk reeds in augustus een 
contract voor de aankoop van het vaccin van Novavax. In het kader van dit contract zullen de 
lidstaten tot 100 miljoen doses van het vaccin kunnen kopen, met een optie op 100 miljoen 
extra doses in de loop van 2021, 2022 en 2023. Ook België doet mee aan de Europese aankoop 
en heeft daarbij normaal gesproken recht op 500.000 doses. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 
2022. 
 

 

 

Verschillende vaccinatiecentra in Wallonië open zonder afspraak 

Vanaf volgende week zal het in negen vaccinatiecentra in Wallonië mogelijk zijn om een prik 
te krijgen zonder afspraak. Mensen moeten enkel hun identiteitskaart en hun 
uitnodigingsbrief meebrengen. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid 
Christie Morreale. De negen betrokken vaccinatiecentra zijn die van Luik (stad), Court-Saint-
Etienne, Fleurus, Dour, Zinnik, La Louvière, Moeskroen, Dinant en Walcourt. Momenteel 
heeft 71 procent van de volwassen Waalse bevolking een 'booster' gekregen, of krijgt die in de 
komende dagen. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Stripfestival van Angoulême uitgesteld 

Het 49ste internationale stripfestival van Angoulême, in het westen van Frankrijk, vindt van 
17 tot 20 maart plaats, zo heeft de organisatie aangekondigd. Het festival was aanvankelijk 
voor eind januari gepland, maar wordt wegens Covid-19 uitgesteld. ‘De huidige vooruitzichten 
doen ons hopen dat de pandemie beduidend zal afnemen’, aldus de organisatie op Twitter. De 
al gereserveerde tickets blijven geldig voor de nieuwe data. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 
2022. 

Antwerpse vaccinatiecampagne rondt kaap van miljoen prikken 

De Antwerpse vaccinatiecampagne heeft onlangs de kaap van een miljoen toegediende 
coronavaccins gerond. 72 procent van de inwoners van de Antwerpse eerstelijnszone 
(Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek) hebben intussen hun 
basisvaccinatie (een of twee prikken, afhankelijk van het vaccin) gekregen. 
 
In de boostercampagne is intussen 70 procent van de volwassen bevolking van de 
eerstelijnszone bijkomend gevaccineerd. Die prikken vonden en vinden vooral plaats in 
Kinepolis, Antwerp Expo en decentrale locaties. De basiscampagne gebeurde voornamelijk in 
het intussen afgebouwde vaccinatiedorp op Spoor Oost. Naast inwoners van de eerstelijnszone 
werden er de voorbije weken trouwens ook al 2.308 personen die in Antwerpen werken 
gevaccineerd met een boosterprik. 



165 
 

 
De eerstelijnszone trok ook de wijken in voor laagdrempelige vaccinatieacties voor kwetsbare 
doelgroepen. Dat leverde 6.200 vaccinaties op, onder meer voor mensen zonder vast adres en 
thuis- of daklozen. In 62 secundaire scholen werden dan weer meer dan 2.000 leerlingen 
gevaccineerd. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
 

 
@ ANP  Rocardo Bofil 

Beroemde Spaanse architect overleden aan corona 
 
De beroemde Spaanse architect Ricardo Bofill is vrijdag overleden aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. Dat meldt zijn familie. Bofill, die wereldwijd honderden bouwwerken heeft 
ontworpen, stierf in Barcelona op 82-jarige leeftijd. Zijn architectenkantoor heeft meer dan 
duizend projecten op zijn naam staan. Daarbij bevinden zich onder meer het Catalaans 
Nationaal Theater in Barcelona, Walden 7 in diezelfde stad, en de wolkenkrabber Donnelley 
in Chicago. Hij tekende ook de wijk Antigone in Montpellier uit. En ook één Belgisch gebouw: 
het hoofdkantoor van Swift in Terhulpen. 

Horeca mag weer alcohol serveren in Noorwegen 

Noorwegen versoepelt verscheidene coronabeperkingen die een maand geleden werden 
ingevoerd. Zo wordt het alcoholverbod teruggeschroefd: cafés en restaurants mogen tot 23 
uur weer alcohol serveren aan klanten die neerzitten. Voorts wordt meer toegelaten in sport 
en cultuur, zei premier Jonas Gahr Store op een persconferentie. Buitensportactiviteiten voor 
de jeugd bijvoorbeeld kunnen normaal doorgaan en op binnenevenementen met zitplaatsen 
wordt het aantal toegelaten mensen tot 200 opgetrokken. 
 
‘We gaan een nieuwe fase van de pandemie in’, zei Store. ‘Veel meer mensen zijn gevaccineerd, 
en er is een groot aantal sneltests aangekocht. Bijgevolg kunnen veel van de maatregelen die 
vier weken geleden werden ingevoerd, worden versoepeld.’ De Omikron-variant van het 
coronavirus is ook in Noorwegen dominant. Het aantal besmettingen neemt er toe en de piek 
moet nog komen, maar beduidend minder mensen worden zwaar ziek, aldus Store. Wel blijft 
een aantal beperkingen van kracht om de pandemie in de hand te houden. Bron: Het 
Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Voor het eerst meer dan 35.000 positieve coronatests in Nederland 

Het aantal positieve coronatests in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 35.521 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst 
sinds het begin van de coronacrisis komt het aantal boven de 35.000 uit. Vorige week vrijdag 
waren er bijna 35.000 bevestigde besmettingen. 
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Het cijfer van donderdag was met ruim 33.000 weliswaar hoog, maar het had hoger kunnen 
zijn. Door een technische storing waren toen niet alle meldingen goed binnengekomen. Die 
storing is verholpen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ‘maar de 
cijfers van vrijdag zijn niet hoger dan verwacht’. Het kan zijn dat de donderdag gemiste 
meldingen verspreid over een paar dagen binnenkomen. 
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 218.442 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 31.206 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de zeventiende dag op 
rij en staat op het hoogste niveau ooit. De toename gaat wel iets minder snel. Het gemiddelde 
ligt 45 procent hoger dan een week geleden. Dat cijfer, het zogeheten groeigetal, daalt voor de 
vierde dag op rij. 
 
Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat zestien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen week 
zijn 78 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n elf per dag. Dit is het laagste niveau sinds 
26 oktober. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Bijna alle Vlaamse kinderen uitgenodigd voor vaccinatie 

Momenteel werden in ons land al 500.843 kinderen tussen 5 en 11 jaar uitgenodigd voor hun 
vaccinatie. Dat komt neer op een 96,70 procent van alle kinderen in die leeftijdsgroep. 
Momenteel kunnen ze spreken van 13.625 actieve weigeringen op 495.875 uitnodigingen. Ook 
waren er 3.861 no-shows op 31.305 afspraken. ‘Dit zijn nog zeer voorbarige cijfers, waar we 
nog geen conclusies uit kunnen trekken’, zei Dewolf. Het is daarom ook moeilijk om 
momenteel al een inschatting te maken van de responsgraad bij kinderen. Momenteel spreken 
ze bij het Agentschap van 37,61 procent. ‘Maar die neemt elke dag toe.’ Bron: Het Nieuwsblad, 
15 januari 2022. 

Aantal weigeringen boosterprikken in Vlaanderen bijzonder laag 

Het aantal actieve weigeringen voor boosterprikken ligt in Vlaanderen bijzonder laag, aldus 
Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Momenteel 
gaat het slechts om 0,32 procent. Het aantal no-shows, mensen die wel een afspraak maakten, 
maar niet kwamen opdagen, ligt op 9,73 procent. Maar dat zijn volgens Dewolf wel nog 
voorlopige cijfers. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Vanaf 17 januari tweede kans voor wie in België boosterprik heeft gemist 

Vanaf maandag 17 januari komt er een herkansingsmoment voor alle Vlamingen die hun 
boosterprik hebben gemist. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid aangekondigd op 
een persconferentie over de stand van zaken van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het 
gaat concreet om 313.052 Vlamingen (9,73 procent) die niet kwamen opdagen op hun 
afspraak. De 13.765 Vlamingen (0,32 procent) die hun booster expliciet hebben geweigerd, 
kunnen ook in aanmerking komen voor een herkansing, maar dan moeten ze zelf contact 
opnemen met hun vaccinatiecentrum. Ook voor kinderen komt er een herkansing, vanaf 28 
dagen na de eerste uitnodiging. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Coronapas vanaf zaterdag verplicht voor werknemers in Luxemburg 

Vanaf zaterdag wordt de coronapas verplicht voor werknemers in het Groothertogdom 
Luxemburg. Wie niet kan of mag telewerken, moet op het werk een bewijs kunnen tonen van 
volledige vaccinatie, een herstel van Covid-19, een antigeentest jonger dan 24 uur of een PCR-
test jonger dan 48 uur. De verplichting geldt zowel voor overheidsinstellingen als in de 
privésector. Werknemers die geen bewijs kan voorleggen, mogen wel niet ontslagen worden. 
Zij zullen verlof moeten opnemen, ofwel salaris inleveren wanneer hun verlof is afgelopen. 
 
De nieuwe maatregel, die als doel heeft het aantal gevaccineerden op te krikken, werd eind 
november aangekondigd door premier Xavier Bettel en in december goedgekeurd. Volgens de 
Luxemburgse regering ligt de vaccinatiegraad momenteel te laag om overbelasting in de 
ziekenhuizen te voorkomen. In het Groothertogdom is zowat 65 procent van de volledige 
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bevolking gevaccineerd, een percentage dat lager ligt dan buurlanden België en Frankrijk, 42 
procent is inmiddels ‘geboosterd’. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Kansspelsector betoogt in Brussel tegen sluiting 

Ongeveer 300 mensen hebben voor het kabinet van minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne in de Kruidtuinlaan in Brussel gemanifesteerd tegen de maatregelen om 
wedkantoren en casinozalen te sluiten en kansspelen in cafés te verbieden. Een delegatie 
legde de eisen van de sector voor aan een vertegenwoordiger van de bevoegde minister. ‘Wij 
willen behandeld worden als elke andere winkel,’ zei Yannik Bellefroid, voorzitter van de 
Beroepsvereniging van Wedkantoren en algemeen directeur van Ladbrokes België, het grootste 
wedkantoor in België. ‘We zijn 325 dagen gesloten geweest in 2020 en 2021. De bedrijven in 
onze sector hebben verliezen geaccumuleerd.’ 

De BVWK, initiatiefnemer van de betoging, kreeg het gezelschap van de Federatie van 
Belgische cafés Fedcaf, die het verbod op gokken in cafés betreurt en de ‘catastrofale financiële 
gevolgen’ van deze maatregel wilde benadrukken. ‘We kunnen ons werk niet naar behoren 
doen omdat we om 23.00 uur gesloten zijn en we geen spelletjes mogen uitbaten, waardoor 
onze inkomsten nog verder dalen’, aldus afgevaardigd bestuurderErik Beunckens. Bron: Het 
Nieuwsblad, 15 januari 2022. 

Voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland 

In Duitsland zijn voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag 
gemeld. Dat meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding, de Duitse tegenhanger 
van gezondheidsinstituut Sciensano. De Duitse gezondheidsdiensten hebben op 24 uur tijd 
exact 92.223 nieuwe coronagevallen geteld. Duitsland had woensdag nog maar voor het eerst 
de drempel van 80.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus overschreden. Door de 
verspreiding van de Omikron-variant stijgen ook in Duitsland de besmettingscijfers snel. 
Zeven dagen geleden was er nog sprake van 56.335 nieuwe infecties. Door de vakantieperiode 
zaten er toen wel enkele leemtes in de rapportering en in de uitvoering van de tests. De voorbije 
24 uur heeft Duitsland ook 286 coronadoden geteld. Een week geleden waren dat er 264. 
 
Ondanks de aanhoudende stijging van de besmettingscijfers, verwacht minister van 
Volksgezondheid Karl Lauterbach dat Duitsland in staat is om de epidemie dit jaar ‘zoveel 
mogelijk’ te beëindigen. Momenteel bevindt Duitsland zich op een ‘scheidingslijn’, zo stelt de 
minister vrijdag in de Bondsraad. De bedoeling moet zijn om de pandemie dit jaar nog zodanig 
in te dammen dat het land in een endemische situatie terechtkomt, met slechts sporadische 
uitbraken en weinig sterfgevallen. ‘We moeten deze kans grijpen en we hebben de middelen 
om dat te doen’, aldus Lauterbach. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

Ook havens willen besmet personeel kunnen inzetten 

De havenbedrijven vragen een versoepeling van de coronamaatregelen, zodat havenarbeiders 
die besmet zijn met het coronavirus maar niet ziek zijn, toch zouden kunnen werken. Zoniet 
dreigen op korte termijn gaten te vallen in de toeleveringsketen, waarschuwen de 
havenbonzen van Antwerpen en Zeebrugge. Volgens CEO Jacques Vandermeiren van de 
Antwerpse haven krijgt hij signalen vanuit de havenbedrijven dat men er op de limiet zit van 
wat werkbaar is. Er is veel uitval van personeel door besmetting met de Omikron-variant. ‘Ik 
krijg noodkreten vanuit de havengemeenschap wegens uitval door besmettingen’, klinkt het. 
 
De CEO roept op tot een versoepeling van de maatregelen om besmette personen die zich goed 
voelen, toch aan het werk te laten gaan. Hij geeft het voorbeeld van havenarbeiders die de 
kranen bemannen. ‘Veel kranen in de haven liggen vandaag stil’. Eenzelfde oproep doet Tom 
Hautekiet, de CEO van de haven van Zeebrugge. ‘Bedrijven dreigen stil te vallen’, waarschuwt 
hij. Bron: Het Nieuwsblad, 15 januari 2022. 
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In België heeft de federale corona-infolijn vorig jaar 780.000 oproepen 
verwerkt 
 
De federale corona-infolijn heeft vorig jaar in totaal zo'n 780.000 oproepen verwerkt. Dat meldt 
Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. Sinds het begin van de 
coronacrisis kreeg de infolijn 1,54 miljoen oproepen. De gratis infolijn voor vragen rond het 
coronavirus ging op 3 februari 2020 van start, op dezelfde dag dat ook de website info-
coronavirus.be online kwam. Net als in 2020 bleek de infolijn ook in 2021 druk bevraagd, met 
een lichte toename van het aantal oproepen van 761.188 in 2020 tot circa 780.000 in 2021. 
 
Het aantal oproepen nam telkens een hoge vlucht na een Overlegcomité, ongeacht of er toen 
nieuwe beslissingen werden genomen of niet. De piekmomenten in 2021 waren eind oktober 
toen beslist werd tot de uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Corona Safe Ticket en in 
november toen burgers vooral op zoek waren naar informatie omtrent de eindejaarsperiode. 
Ook in juni en juli werd een piek in het aantal oproepen vastgesteld, toen waren burgers 
vooral op zoek naar informatie omtrent reizen. 
 
Anderzijds registreerde het Nationaal Crisiscentrum ook kalmere periodes. Dat was onder 
meer het geval begin 2021, toen de coronamaatregelen nauwelijks wijzigden en begin 
september toen een aantal beperkingen wegvielen. De federale corona-infolijn is zeven dagen 
op zeven bereikbaar op het nummer 0800-14.689, telkens van 9 tot 18 uur. Bron: Het 
Nieuwsblad, 14 januari 2022. 
 
Vijftien maanden cel voor steekpartij na discussie over Covid Safe Ticket 

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel 
uitgesproken tegen de man die een café-uitbater had neergestoken nadat hij het café was 
uitgezet omdat hij geen Covid Safe Ticket had. Volgens de verdediging was er sprake van 
wettige verdediging of uitlokking maar daar was de rechtbank het duidelijk niet mee eens. 
 
Het incident vond op 16 oktober rond 1.15 uur 's ochtends plaats, in de Visverkopersstraat 
toen H.T. een café werd uitgezet. Volgens de advocaat van de uitbater gebeurde dat omdat de 
man dronken was en omdat hij geen Covid Safe Ticket kon voorleggen. Op bewakingsbeelden 
was volgens de rechtbank te zien hoe de uitbater hem naar buiten duwde maar H.T. bleef 
rondhangen en herhaaldelijk naar het café terugkeerde, waarop de uitbater hem duidelijk 
maakte dat hij niet gewenst was. Een vrouwelijke klant probeerde zowel de uitbater als H.T. 
te bedaren maar de laatste stapte opnieuw het café binnen. Daar stak hij de uitbater neer met 
een zakmes. Volgens het parket had H.T. dat mes al in de hand toen hij de laatste maal het 
café binnenstapte, maar dat wordt door de verdediging betwist. Minstens zou het op de 
bewakingsbeelden niet kunnen uitgemaakt worden. 

‘Ik begrijp dat het horecapersoneel een moeilijke periode doormaakt, maar dat was geen reden 
om mijn cliënt zo hardhandig te behandelen, terwijl hij al een arm in het plaaster had’, pleitte 
de advocate van H.T. ‘Als hij dat café opnieuw binnengaat, heeft hij dat mes nog niet 
uitgehaald. De uitbater heeft hem toen enkele klappen toegediend en pas op dát moment heeft 
hij zijn mes gepakt en uitgehaald. Hier is sprake van wettige verdediging, minstens van 
uitlokking.’ De rechtbank zag dat anders en veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 
15 maanden, weliswaar met uitstel. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

Coronacommissariaat pleit niet voor verplichte vaccinatie, wel voor 
‘coronacertificaat’ 

Het coronacommissariaat pleit niet voor een verplichte vaccinatie tegen Covid-19, blijkt uit 
een nota die donderdagavond naar de leden van het Overlegcomité en het voorzitterschap van 
de Kamer is gestuurd. Pedro Facon en zijn team geven de voorkeur aan de invoering van een 
‘coronacertificaat’. Dat staat te lezen in het document, dat Belga kon inkijken. 
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Het coronacommissariaat is van mening dat het coronacertificaat als hoofddoel zou hebben 
om bij te dragen tot een hogere vaccinatiegraad, in plaats van een middel te zijn om het risico 
op besmetting bij bepaalde activiteiten te beperken, zoals bij het oorspronkelijke Covid Safe 
Ticket. Een hogere vaccinatiegraad helpt ernstige gevallen en ziekenhuisopnames 
verminderen, herhaalt het commissariaat. 

In dit scenario zou dat instrument een vaccinatiecertificaat worden en zou het 
herstelcertificaat worden afgeschaft. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij hoge 
viruscirculatie, zou het vaccinatiecertificaat kunnen worden gecombineerd met een 
testcertificaat. Het gebruik ervan moet echter worden beperkt in het kader van de 
epidemiologische situatie, die eventueel in de veelbesproken coronabarometer wordt 
omschreven, en alleen in bepaalde contexten worden gebruikt. Voor essentiële activiteiten 
mag het certificaat nooit worden gevraagd. 

Het coronacertificaat moet echter deel uitmaken van een breder beleidspakket, als onderdeel 
van het ‘gatenkaasmodel’. Het coronacommissariaat erkent echter dat er geen perfecte en 100 
procent doeltreffende maatregelen tegen het virus bestaan. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 
2022. 

Al 110 miljoen euro coronasteun teruggevorderd 

Vlaanderen heeft sinds het uitbreken van de crisis al 2,52 miljard euro coronasteun 
uitgekeerd aan 192.000 ondernemingen. 110 miljoen euro daarvan werd teruggevorderd. Dat 
blijkt uit cijfers van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Vlaanderen staat en stond 
de bedrijven bij met de hinder-, compensatie- en ondersteuningspremies, het Vlaamse 
Beschermingsmechanisme en het Corona Globalisatie Mechanisme aan ondernemers. 
 
Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voerde al 19.105 inspecties uit om de 
correcte toepassing na te gaan. Van de 2,52 miljard euro aan uitgekeerde steun werd er 110 
miljoen euro teruggevorderd, goed voor 14.125 steundossiers. Het gaat om bedragen die 
onterecht werden uitbetaald. Daarvan werd tot op vandaag 49 miljoen euro teruggestort. Twee 
bedrijven zijn voor vijf jaar uitgesloten van alle mogelijke steunmaatregelen via VLAIO. Bron: 
Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

 
 
@ Nieuwsblad  Bart De Wever 
 
Bart De Wever: ‘Pittige, maar beheersbare ziekte doorgemaakt’ 
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N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever is vrijdag aanwezig in de Vlaamse 
parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, na zijn isolatie de voorbije tien dagen. De 
Wever bevestigde er dat hij besmet was met het coronavirus. ‘Ik heb een pittige, maar al bij al 
beheersbare ziekte doorgemaakt’, aldus de N-VA-voorzitter. ‘Ik prijs me gelukkig dat ik eind 
november een boosterprik heb gekregen.’ De Wever heeft naar eigen zeggen wel nog last van 
vermoeidheidsverschijnselen, en vroeg ook of hij tijdens zijn hoorzitting het mondmasker 
uitzonderlijk achterwege mocht laten, aangezien hij het ten gevolge van zijn recente ziekte nog 
snel benauwd krijgt bij het dragen van een masker. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

Dalle wil dringend aanpassing coronaregels voor de jeugd 

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle wil dat het volgende Overlegcomité met duidelijke 
regels komt die voor een langere periode gelden en wil de anomalieën voor de jeugdsector 
weggewerkt zien. Dat zegt hij in reactie op de gezondheidsenquête van Sciensano. Van de 
jongeren tussen 18 en 29 jaar oud geeft 37 procent aan dat ze ontevreden zijn met hun leven. 
Bijna de helft van alle jonge vrouwen (18-29 jaar) wordt getroffen door angst (46%) of door 
depressie (36%). 

Dalle noemt die resultaten alarmerend. ‘Deze nieuwe cijfers tonen nog maar eens hoe zwaar 
onze jonge generatie gebukt gaat onder de corona-epidemie. Deze uitdaging verdient een van 
de absolute prioriteiten te zijn voor alle politieke niveaus’, zegt hij. De minister roept het 
Overlegcomité op om volgende week duidelijke beslissingen te nemen. ‘We moeten af van een 
beleid waarbij de regels constant veranderen. Dit weegt enorm op onze jonge generatie: zij 
willen weten waar ze aan toe zijn en kunnen plannen. De onzekerheid is moeilijk om dragen.’ 
Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

WHO keurt twee nieuwe medicijnen goed voor behandeling 
coronapatiënten 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft twee nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd voor 
de behandeling van coronapatiënten. Het gaat om baricitinib en sotrovimab. 

Het middel baricitinib, dat tot nog toe gebruikt werd voor de behandeling van reumapatiënten, 
wordt in combinatie met corticosteroïden sterk aanbevolen voor patiënten met ernstige Covid-
19, klinkt het in een WHO-publicatie in het medisch vakblad The BMJ. Die sterke aanbeveling 
is gebaseerd op bewijs dat het de kans op overleving verbetert en de behoefte aan extra 
beademing vermindert. De WHO-experts stippen nog aan dat baricitinib op dezelfde manier 
werkt als interleukin-6 receptor blockers, die eerder al een positief advies kregen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Een keuze tussen beide middelen moet worden gemaakt op 
basis van het kostenplaatje en de beschikbaarheid. De WHO raadt alvast niet aan om beide 
middelen tegelijkertijd te gebruiken. 

Daarnaast beveelt de WHO ook het gebruik van het monoklonaal antilichaam sotrovimab aan. 
Daar raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik aan bij patiënten die geen ernstige 
Covid-19 hebben, zij het louter bij patiënten met het hoogste risico op ziekenhuisopname. 
Eerder zette de WHO reeds het licht op groen voor het monoklonale antilichaam casirivimab-
imdevimab. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022.  

Ook Spanje gaat vierde coronavaccinatie aanbieden 

Steeds meer Europese landen gaan risicogroepen een vierde coronavaccinatie aanbieden. Het 
Spaanse ministerie van Volksgezondheid heeft donderdag bekendgemaakt dat kwetsbare 
burgers in aanmerking komen voor zo'n tweede booster. Eerder op de dag maakte Hongarije 
al bekend een vierde prik aan te gaan bieden. Denemarken deed dat woensdag. 

Het Spaanse ministerie zegt dat bijvoorbeeld kankerpatiënten in aanmerking komen voor de 
prik. Zij kunnen de dosis krijgen vijf maanden nadat zij de derde prik hebben gehad. 
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Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) twijfelt nog over het nut van een vierde 
vaccinatie. Toch maken steeds meer landen van de Europese Unie er werk van. De Hongaarse 
regering zei donderdag dat iedereen een vierde prik kan krijgen na overleg met een arts. 
Denemarken stelt de dosis beschikbaar aan kwetsbare Denen die in de herfst een booster 
hebben gehad. 

Buiten de Europese Unie kunnen mensen in Chili en Israël een vierde vaccinatie krijgen. Bron: 
Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

Homans test positief op coronavirus 

Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft vrijdag een positieve 
PCR-test afgelegd. Dat bevestigt haar woordvoerder. Homans legde woensdagochtend al een 
positieve zelftest af en meldde zich toen ziek bij het parlement. De plenaire zitting werd daarom 
voorgezeten door eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang). Nu heeft de 
parlementsvoorzitster dus ook een positieve PCR-test afgelegd. Volgens de geldende 
coronaregels betekent dit dat ze minstens zeven dagen in isolatie moet. Ook de plenaire 
vergadering van 19 januari zal opnieuw geleid worden door Filip Dewinter. Bron: Het 
Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

 

@ ANP 

Ontwikkelingslanden weigerden 100 miljoen net niet vervallen 
vaccindosissen 

Verschillende ontwikkelingslanden hebben in december samen zowat 100 miljoen 
vaccindosissen geweigerd, omdat die op het punt stonden te vervallen. Dat melden de 
Verenigde Naties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al herhaaldelijk rijke landen ervan 
beschuldigd vaccins te hamsteren, en armere landen enkel de vaccins te doneren die nog 
slechts een korte houdbaarheidsdatum hebben. 
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In oktober en november werden 15 miljoen dosissen AstraZeneca die door de EU waren 
gedoneerd aan verschillende landen, geweigerd. Drie kwart daarvan was nog minder dan tien 
weken houdbaar op het moment dat ze aankwamen in het land van bestemming. Volgens 
Etleva Kadilli, directrice van de dienst bevoorradingen bij Unicef, hebben die landen nood aan 
vaccins die nog redelijk lang houdbaar zijn, om zo de vaccinatiecampagnes ter plaatse beter 
te kunnen plannen. 

Wereldwijd zijn al meer dan 9 miljard dosissen toegediend. Maar in 90 landen is het doel om 
tegen eind 2021 40 procent van hun bevolking te vaccineren niet gehaald, hekelde WHO-
topman Tedros Adhanom Ghebreyesus donderdag. Hij voegde eraan toe dat meer dan 85 
procent van de bevolking op het Afrikaanse continent, ongeveer 1 miljard mensen, nog geen 
enkele dosis gekregen hebben. Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

Noppen (UZ Brussel): ‘Opvallend meer kinderen in ziekenhuis met 
coronabesmetting’ 

De vijfde coronagolf blijft dag na dag aan snelheid winnen in ons land. Maar omdat die minder 
ziekmakend is, is de Covid-drukte in de ziekenhuizen voorlopig nog beheersbaar. ‘Er is een 
lichte stijging, maar niet exponentieel’, zegt Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, in een 
interview met De morgen. ‘En de nieuwe patiënten kunnen meestal al na een paar dagen het 
ziekenhuis verlaten.’ 

Wat Noppen opvalt tijdens de vijfde golf, speelt zich af op pediatrie. ‘Ik had vanochtend een 
meeting met de pediaters en die vertelden me dat de spoedafdeling op de pediatrie volledig vol 
ligt. Dat is wel een nieuw element bij Omikron: er lijken opvallend meer kinderen ziek te 
vallen. Dat komt natuurlijk boven op de belasting van normale seizoensziektes zoals RSZ en 
andere longontstekingen.’ Bron: Het Nieuwsblad, 14 januari 2022. 

 

Syntus, verantwoordelijk voor het grootste deel van het streekvervoer rondom Utrecht, rijdt 
vanaf zondag volgens een vakantiedienstregeling doordat veel buschauffeurs thuis zitten. © 
Caspar Huurdeman 
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Kliko’s blijven staan en rijlessen gaan niet door: zo heeft corona invloed 
op het dagelijkse leven in Utrecht 

Het dagelijks leven in de regio Utrecht piept en kraakt onder het hoge aantal corona-
besmettingen. Dit keer niet omdat velen doodziek zijn, maar omdat meer mensen dan ooit in 
quarantaine zitten. En wie thuis moet blijven, kan nou eenmaal niet aan het werk op de bus, 
in de supermarkt of op de vuilniswagen.  

Zo’n 2500 mensen testten afgelopen week dagelijks positief op corona in de provincie Utrecht. 
Een veelvoud daarvan zit daardoor gedwongen thuis. Want immers: wie een besmette 
huisgenoot heeft, zit ook vast aan quarantaineregels. En de gevolgen daarvan blijven niet 
onopgemerkt. Bron: AD, 15 januari 2022. 

Duits OM onderzoekt misbruik corona-app voor traceren getuigen door 
politie 

De Duitse politie wordt er van beschuldigd in een misdaadzaak onrechtmatig een 
coronatraceerapp gebruikt te hebben voor het vinden van getuigen. Op die actie van de politie 
is veel kritiek gekomen en het Duitse OM is een onderzoek gestart. 

De politie van Mainz zou de Luca-app eind november onrechtmatig gebruikt hebben bij een 
misdaadzaak, meldt SWR. Een man viel dood neer niet lang nadat hij een restaurant had 
verlaten. De autoriteiten wisten de onversleutelde gegevens te verkrijgen van de 
gezondheidsdienst en gebruikten deze om te kijken wie rond de tijd van het misdrijf in het 
restaurant aanwezig waren. Er werden uiteindelijk 21 mogelijke getuigen gevonden. 

De ontwikkelaars van de app hebben sindsdien een verklaring naar buiten gebracht waarin 
ze de activiteiten van de politie afkeuren. Ook meerdere Duitse politici, waaronder leden van 
de huidige coalitie, spraken zich uit over de zaak. Sommigen roepen op om te app te 
verwijderen, schrijft Handelsblatt. 

De app Luca houdt bij hoelang Duitse gebruikers in restaurants of andere openbare 
gelegenheden zijn geweest. In die gelegenheden moet de QR-code gescand worden. Wanneer 
een gebruiker dan besmet raakt, is het makkelijker om te traceren waar diegene is geweest 
en hoelang. Gebruikers moeten in de app hun volledige naam, adres en telefoonnummer 
opgeven. De persoonlijke data is versleuteld en mag alleen ontsleuteld worden door de lokale 
gezondheidsdienst als er een besmettingshaard opgespoord moet worden. Daarvoor moet ook 
de desbetreffende openbare locatie toestemming geven. 

Luca is een particulier initiatief als alternatief voor papieren registratie van bezoekers in 
bijvoorbeeld horeca. Met de app van de Duitse overheid, Corona-Warn, is niet na te gaan wie 
op een bepaald moment op een bepaalde plek waren. Dat werkt net als het Nederlandse 
CoronaMelder met bluetoothsignalen via de app van Google en Apple en slaat geen locatie op. 
Corona-Warn en CoronaMelder bevatten bovendien geen persoonsgegevens van gebruikers. 

‘De onderhavige zaak is zo ernstig omdat het wettelijke verbod op het gebruik van 
contacttraceringsgegevens voor politiedoeleinden duidelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd in 
de infectieziektenwet’, zei Stefan Brink, de functionaris gegevensbescherming van Baden-
Württemberg, tegen Handelsblatt. ‘Het is moeilijk te geloven dat de veiligheidsautoriteiten in 
dit geval van het gebruiksverbod afzagen.’ Het politiekorps heeft zijn excuses aangeboden en 
zegt de gegevens niet meer te gebruiken. Het Duitse OM heeft een onderzoek gestart naar de 
privacyschending van de politie. 

Update, 16:20: In het artikel stond dat het gaat om mogelijke daders, maar het gaat om 
mogelijke getuigen. Daarnaast is de uitleg over de Luca-app uitgebreid en informatie over de 
relatie met Corona-Warn toegevoegd. Bron: Tweakers, 14 januari 2022.  
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Kindboete (inkomensverlies) voor moeders nog altijd fors, maar corona 
geeft hoop 

Er zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het 
eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf 
of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde 
over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: de kindboete en andere 
loopbaankwesties. 

Krijg je als vrouw één of meer kinderen, dan heeft dat invloed op je werkende leven. 
Zwangerschapsverlof, stoppen met werken, minder werken, kolven op je werk, regelmatig 
zieke kinderen van het kinderdagverblijf moeten halen, minder goed presteren door chronisch 
slaapgebrek: het is een greep uit mogelijke gevolgen van moederschap op je werk.  

Maar er is meer. ‘In Nederland komt de zogenoemde kindboete volledig voor rekening van 
moeders, in tegenstelling tot in andere Europese landen’, vertelt manager Onderzoek & Beleid 
Anna Okello van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. 

De kindboete is een veelgebruikte term voor het inkomensverlies waar vrouwen mee te maken 
krijgen als ze moeder worden. Okello: ‘Uit onderzoek van het CPB blijkt dat het verlies in 
inkomen voor moeders wel kan oplopen tot 46 procent, zeven jaar na de geboorte van het 
eerste kind, terwijl er voor vaders geen effect werd gevonden op hun inkomen.’ Vrouwen gaan 
in Nederland immers vaak minder werken, stoppen de eerste jaren helemaal met werken, zijn 
door verlof een tijd uit de running of staan vaker paraat bij zieke kinderen. 

Het stereotype van de zorgende vrouw en de werkende man is erg hardnekkig, volgens Anne 
Okello. 

Een andere reden voor de kindboete voor moeders is de Nederlandse cultuur, weet Okello. ‘Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat ook sociale normen en opvattingen over de werk-/zorgverdeling 
tussen vaders en moeders een belangrijke rol lijken te spelen in de inkomensdaling van 
moeders’, vertelt zij. Dat je als moeder stopt met werken of minstens minder gaat werken, is 
in Nederland nog altijd de heersende cultuur waar het moederschap betreft. ‘Het stereotype 
van de zorgende vrouw en de werkende man is erg hardnekkig. Met beleid waarin je opvang 
toegankelijker en betaalbaarder maakt bijvoorbeeld, ben je er dus niet’, aldus Okello. 

Hoeveel effect heeft kolven op je werk bijvoorbeeld op je beoordeling en loopbaankansen? En 
dat je verlof moet nemen voor een ziek kind? ‘Je mag geen negatieve beoordeling krijgen 
vanwege dit soort factoren, en je mag al helemaal niet ontslagen worden. Volgt er ontslag, dan 
kun je dit aanvechten. Vanuit de werkgeverskant is het ook zaak om dingen in perspectief te 
zien, want: wat is een aantal maanden nou in de context van een gehele loopbaan?’ 

Okello adviseert om gebruik te maken van de hard bevochten rechten die er al zijn. ‘Je mag - 
de eerste negen maanden -  onder werktijd je kind borstvoeding geven of kolven. Dit mag 
maximaal een kwart van je werktijd per dienst in beslag nemen. Ook zijn er verschillende 
zwangerschapsregelingen en ouderschapsverlofmogelijkheden waar je gebruik van kunt 
maken’, licht Okello toe. ‘Nogmaals: dit zijn rechten, dus je staat stevig.’ 

Tijdens de lockdowns is er, zo blijkt uit onderzoek van Atria, een verschuiving te zien in de 
werk- en gezinsbalans tussen vaders en moeders. ‘Bijna alle vaders zijn tijdens de lockdowns 
meer gaan zorgen en opvoeden. Soms kwam dat doordat het werk afnam of stilviel, soms 
doordat met thuiswerken het betaald werk flexibeler te combineren was met zorg en 
opvoeding’, zegt Anna Okello. 

Wel bleven moeders, naast hun werk en zorg voor de kinderen, vooral verantwoordelijk voor 
de derde shift: de planning van het gezinsleven en het huishouden. De ouders uit het 
onderzoek hopen dat de toegenomen betrokkenheid van vaders bij de kinderen zal blijven 
bestaan als corona naar de achtergrond verschuift. Bron: AD, 13 januari 2022. 
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Corona de nekslag voor kantoren? Dreesz groeit en zoekt met spoed 
tweede locatie in Almelo 

Het is een dynamisch domein van flexplekken, kantoren, 
vergaderruimtes, belunits, meetingrooms, een sociaal hart en zelfs een sportzaaltje. En er 
huizen ondertussen 70 bedrijven. Maar Campus Dreesz zit bijna vol en wil uitbreiden. Met 
spoed gezocht: pand in of bij de binnenstad. 

De term bedrijfsverzamelgebouw is niet meer van toepassing. Dat ruikt wel heel erg naar de 
vorige eeuw. Campus Dreesz aan de Brugstraat staat juist voor een modern, eigentijds concept 
met flexibele kantoorverhuur als core business. Ja, het is een bonte bundeling van bedrijven 
onder één dak. Maar de kracht van de huurders is de onderlinge chemie en het delen van 
voorzieningen.  Vooral ruimte om te vergaderen, te lunchen, koffie te drinken, elkaar te 
ontmoeten, gezelligheid te delen of zaken te doen. 

Hier hangt de kantoorsfeer anno 2022. ‘De traditionele grenzen tussen werken, vergaderen, 
leren, thuis zijn en vrije tijd verdwijnen’, zegt Pim Trommelen (24), commercieel directeur van 
Campus Offices. ‘Wij geloven in een plek voor ondernemen, ontmoeten, onderwijs maar ook 
ontspanning.’  

Locatiemanager Felix Wolberink (20) voegt eraan toe: ‘We hebben ruim 70 bedrijven van 
diverse signatuur gehuisvest. Vaak mooie, jonge bedrijven in de dienstverlening. Er werken 
hier ongeveer 250 mensen. Ze voelen zich thuis in deze sfeer.’ 

Het gebouw staat op de hoek van de Touwbaan en de Brugstraat. Dreesz is onderdeel van 
bedrijvenbouwer Entweder van de Almelose ondernemers Sven en Knoed Brookhuis. In 
september ontstond na een fusie Campus Offices met Pim Trommelen als commercieel 
directeur en Christiaan Huijg als managing director. Campus Offices heeft ook in Enschede, 
Deventer, Rijswijk, Den Bosch en Rotterdam vestigingen. 

Dreesz Almelo is in twee jaar tijd snel gegroeid. Het pand is gemoderniseerd en voorzien van 
alles wat past bij het concept van flexibele kantoorverhuur. Technisch up-to-date, met 
bijvoorbeeld een digitale welkomstservice. Bezoekers worden via enkele kliks op het 
ontvangstpaneel met de juiste mensen in contact gebracht. 

De sfeer is allesbepalend. Logisch dat beneden de lunchroom is ingericht. Plus een terras en 
fitnessruimtes. Er staat buiten zelfs een foodtruck. Als de lockdowns tot het verleden behoren, 
worden hier broodjes verkocht. 

‘Het sociale hart moet kloppen. Anders is het enthousiasme snel weg’, benadrukt 
Trommelen. ‘Mensen hebben behoefte aan contact en gezelligheid. Hier beneden gebeurt het. 
Ondernemers zoeken een leuke plek om te werken. En te lunchen, vergaderen, kopje koffie.’ 

Het sociale hart moet kloppen. Anders is het enthousiasme snel weg, aldus Pim Trommelen, 
commercieel directeur. 

Wolberink: ‘De kracht van dit concept is ook gelijkheid. Schoonmakers, postbezorgers en 
directeuren, ze lopen allemaal door elkaar. Dat vindt iedereen prettig. We zijn laagdrempelig, 
transparant en hebben flexibele contracten. Voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 
drie maanden. Je kunt ook snel online ruimte huren. We hanteren een all-in prijs. Alles zit 
erbij, ook koffie en thee.’ 

Op de drie etages bevinden zich de bedrijven. Klein en groot, elk zijn eigen sfeer. Een variëteit 
aan bedrijvigheid. Skepp huurt met ruim dertig medewerkers huurt de meeste vierkante 
meters. Daarnaast huizen kantoren en bureaus in diverse branches als advisering, 
dienstverlening, digitale service, uitzendwerk, advocatuur, coaching, belastingdeskundigen 
en architectuur. Zestig ruimtes inclusief flexplekken. Totale oppervlakte: bijna 4000 vierkante 
meter. 
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Maar Dreesz zit bijna vol en zoekt een tweede locatie van dezelfde omvang in of nabij de 
binnenstad. „In elk geval op loopafstand van deze plek’, zegt Wolberink. ‘We moeten te vaak 
nee verkopen, zitten voor 94 procent vol.’ Trommelen: ‘Het alternatief is niet doorgroeien. Dat 
zou jammer zijn.’ 

We moeten nu te vaak nee verkopen omdat we geen ruimte meer hebben, aldus Felix 
Wolberink, locatiemanager Campus Dreesz. 

Het Havenblok, de oude locatie van Albert Heijn in de binnenstad, zou volgens de jonge 
ondernemers een geweldige plek zijn. Maar de gesprekken met de gemeente hierover liggen 
inmiddels stil. Trommelen: ‘Qua planning liggen we te ver uit elkaar. Wij houden van korte 
slagen en doorpakken. Maar wellicht zijn er andere geschikte plekken in de stad. En komt de 
gemeente ook weer in beeld voor nieuwe gesprekken.’ 

De twee jonge ondernemers hopen dat pandeigenaren zich melden. Ze willen snel zaken doen, 
hebben ambities met Almelo. Trommelen oppert zelfs een plan waarbij overheid, bedrijfsleven 
en onderwijs een hbo-opleiding voor ondernemers opzetten: ‘Toekomstmuziek. Maar dat zou 
echt gaaf zijn.’ Bron: Tubantia, 14 januari 2022. 

Zwemmen in ijskoud water is hot door corona: 'Nood breekt wet' 

Nu de zwembaden dicht zijn door de lockdown zoeken veel zwemmers een alternatief. Ze 
nemen een duik in ijskoud natuurwater. Volgens Mark Mijnster van zwemclub Old Dutch in 
Breda is het een trend: ‘Zwemmers zijn heel actieve mensen en nood breekt wet. Dan maar 
een duik in natuurwater, met of zelfs zonder pak.’ 

Zo zijn de Galderse Meren bij Breda erg in trek om even een duik te nemen en te zwemmen. 
Al duurt dat vanwege het ijskoude water meestal niet lang. Ook kanalen en grachten zijn in 
trek voor een frisse duik. In de Ooster- en Westerschelde worden zelfs 
buitenzwemevenementen gehouden. 

Ook de filmpjes van 'The Iceman' Wim Hof op internet dragen bij aan de trend: ‘Veel mensen 
denken dat een duik in ijskoud water goed is voor het immuunsysteem’, zegt Mark Mijnster. 

 

@ Omroep Brabant 

Bij zwemvereniging De Eindhovense Watervrienden kennen ze de trend. Maar de club raadt 
het ten zeerste af om een duik in ijskoud natuurwater te nemen, zegt voorzitter Jeroen van 
der Meulen. ‘Het is onverantwoord en gevaarlijk om zonder professionele begeleiding in koud 
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natuurwater te zwemmen. Je kan heel snel onderkoeld raken en dan doen je benen het 
plotseling niet meer.’ 

Ook het nemen van een duik in een kanaal, zoals nu af en toe in het Eindhovens Kanaal 
gebeurt, is gevaarlijk zegt van der Meulen: ‘Je weet niet wat er op de bodem ligt. En het is 
makkelijk om erin te springen, maar vaak erg lastig om er weer uit te komen.’ 

Om het toch mogelijk te maken dat zwemmers veilig kunnen sporten hebben De Eindhovense 
Watervrienden een beroep gedaan op de gemeente om het buitenbad van het Ottenbad te 
openen: ‘Dan kunnen mensen veilig onder toezicht zwemmen’, zegt Van der Meulen. Bron: 
Omroep Brabant, 13 januari 2022. 

Man die eigen dood in scène zet loopt tegen de lamp door 
coronabesmetting 

Een Amerikaanse man die zijn eigen dood in scène zou hebben gezet om aan een aanklacht 
wegens verkrachting te ontkomen is in Schotland tegen de lamp gelopen omdat hij medische 
zorg nodig had. Nicholas Rossi werd in een ziekenhuis in Glasgow gearresteerd en zal worden 
uitgeleverd aan Amerika. 

Internationale politieorganisatie Interpol was al een tijdje naar de 34-jarige Rossi op zoek, 
omdat hij in de Amerikaanse staat Utah wordt gezocht in een verkrachtingszaak. 

Rossi maakte in december 2019 bekend dat hij nog maar enkele weken te leven zou hebben 
omdat hij zou lijden aan een zeldzame vorm van kanker. In 2020 meldden verschillende 
nieuwssites dan ook dat Rossi, in Amerika actief in de lokale politiek, was overleden. Dat blijkt 
nu toch niet zo te zijn: Rossi heeft zijn dood in scène gezet en is naar Schotland vertrokken. 

In december werd hij opgenomen in het Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow. 
Rossi, die in Glasgow de naam Arthur Knight gebruikte, werd herkend door verplegend 
personeel op de intensive care, waar hij lag omdat hij corona had. 

De Schotse politie heeft de man op 13 december al opgepakt, maar het nieuws is pas zaterdag 
15 januari bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de staat Utah zou Rossi niet 
gevonden zijn als hij geen medische zorg nodig had gehad. Bron: De Telegraaf, 15 januari 
2022.  

Volgens Chinese staatsmedia is in Beijing de eerste lokale Omikron-
infectie gemeld 

Volgens Chinese staatsmedia is in Beijing de eerste lokale Omikron-infectie gemeld. De 
besmette persoon woont en werkt in het noordwestelijke district Haidian en kwam de 
afgelopen twee weken niet buiten Beijing. De persoon kreeg donderdag symptomen en werd 
vrijdag getest op corona. 

Het nieuws komt minder dan drie weken voor de openingsceremonie van de Olympische 
Winterspelen op 4 februari en ongeveer twee weken voor het begin van de Chinese 
nieuwjaarsvieringen. 

Tot dusver hebben meerdere steden in China Omikron-infecties gemeld, waaronder Shanghai, 
de westelijke stad Xi'an en steden in de zuidelijke provincie Guangdong, zoals Zhuhai en 
Zhongshan.  

Ambtenaren in het hele land hadden inwoners opgeroepen om voor het nieuwe jaar in hun 
steden te blijven, in plaats van terug te reizen naar hun geboorteplaats. China heeft een strikt 
'nul-Covid'-beleid, waarbij autoriteiten wooncomplexen en zelfs hele steden zoals Xi'an 
afsluiten wanneer een lokale uitbraak is ontdekt in een poging om overdracht door de 
gemeenschap uit te roeien.  
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Het wooncomplex en de werkplek van de patiënt in Beijing zijn afgesloten en de autoriteiten 
testen massaal mensen die aan beide locaties zijn gekoppeld op het coronavirus. Volgens The 
Global Times, een staatskrant, waren gisteravond zo'n 2.430 mensen getest.  

China meldde gisteren 119 nieuwe besmettingen met het coronavirus, waarvan 65 
binnenlandse gevallen. Het land heeft sinds het begin van de pandemie 104.864 besmettingen 
gemeld. Bron: AD, 16 januari 2022. 

Actiegroep Nederland in Verzet organiseert zondag 'de herdenking van de 
koffieslag' 

Actiegroep Nederland in Verzet organiseert zondag 'de herdenking van de koffieslag'. Dit 
omdat het een jaar geleden is dat een verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het 
Amsterdamse Museumplein uitliep in rellen. 

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) heeft de locaties van de demonstratie 
aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat op deze plekken preventief mag 
worden gefouilleerd. De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie 
komen met wapens of illegaal vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema deed verder een 
dringend beroep op de betogers zich aan de voorschriften te houden. Als dat niet gebeurt, 
treedt de politie op. 

De deelnemers verzamelen rond het middaguur bij het Olympisch Stadion, het Oosterpark en 
het Westerpark. Vanaf daar gaan ze naar het Museumplein, waarop een gezamenlijke mars 
volgt door de stad. 

Nederland in Verzet-voorman Michel Reijinga initieerde vorig jaar januari de eerste 
demonstraties tegen het kabinet en kreeg al snel veel bijval. Amsterdam wees voor de eerste 
demonstratie op zondag 17 januari het ruimere Westerpark aan voor maximaal vijfhonderd 
deelnemers. Reijinga stapte tevergeefs naar de rechter. Daarop annuleerde hij het protest, 
maar alsnog kwamen er die zondag veel mensen naar het Museumplein. De mobiele 
eenheid greep in met een waterkanon toen de demonstratie uitliep op rellen. Ruim 140 
mensen werden opgepakt. Bron: AD, 16 januari 2022. 

Zij demonstreren vanmiddag tegen de corona-maatregelen 

Een jaar geleden, op zondag 17 januari 2021, werd een demonstratie van de actiegroep 
'Nederland in Verzet' verboden. Toch kwamen er duizenden demonstranten naar het 
Museumplein om 'koffie te drinken'. De politie trad op en uiteindelijk werd ook het waterkanon 
ingezet. Sindsdien volgden er onder het motto 'koffiedrinken' nog veel van dit soort betogingen. 

Vanmiddag wordt er in Amsterdam opnieuw gedemonstreerd tegen de corona-maatregelen. 
Deze deelnemers zijn er regelmatig bij. Ze hebben vragen en twijfels over de noodzaak van de 
coronamaatregelen en vertellen waarom. 

 

Dilys Derksen (44) uit Kampen bezocht tientallen demonstraties  @ Herman IJssel 
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‘De eerste keer dat ik demonstreerde was in oktober 2020. Ik dacht na drie weken corona: ik 
zie geen lijken op straat, voor mijn gevoel is er niets aan de hand. Wel gek dat er allemaal 
restricties gelden en dat de overheid bepaalt wat ik in mijn eigen huis doe. 

Ik vond dat ik iets moest doen. Ik kan eigenlijk niets anders doen dan actief zijn op sociale 
media, mijn programma op de lokale radio maken en demonstreren. Ik ga bijna iedere week 
naar een demonstratie. Zo heb ik er in elk geval voor mijn gevoel alles aan gedaan wat in mijn 
macht ligt om de situatie in Nederland te verbeteren. Het is belangrijk om geen minachting 
meer te hebben voor elkaar, maar respect. Daarom sta ik er. 

Het gaat mij om de algehele maatschappij, dat de regering bijna alles heeft stopgezet en dat 
er zoveel onderliggend leed is. Je hoort allemaal schrijnende verhalen over depressieve 
jongeren en eenzame bejaarden. De maatregelen doen niemand goed. Ik zie ook vanuit mijn 
werk in de zorgsector hoe bang mensen waren en werden gemaakt. 

Op het feit dat ik demonstreer krijg ik veel positieve reacties, maar af en toe zijn er ook 
negatieve. Soms reageren mensen niet inhoudelijk op mijn verhaal, maar zeggen ze: jij als 
organisatieadviseur in de zorg, hoe kun je dat nou zeggen? Dat vind ik heel naar. Kritiek wordt 
niet gewaardeerd.’ 

Ik weet zeker dat er mensen zijn overleden in het begin en ik weet zeker dat de ziekenhuizen 
daar heel druk mee zijn geweest. Maar het is ook zo dat virussen gewoon bij het leven horen. 
Die moet door de wereld razen, daar word je als mens ook sterker van. Sommige mensen 
worden misschien ziek, andere sterven, maar ook dat hoort bij het leven. 

Ik stop pas met demonstreren als alle maatregelen zijn opgeheven. De overheid moet verder 
kijken dan alleen de zorg. 

Wat mij is opgevallen na een jaar demonstreren, is dat er altijd een goede sfeer is. In het begin 
waren we met een paar duizend mensen, eigenlijk altijd dezelfde. Sinds september 2021 merk 
ik dat veel mensen klaar zijn met de maatregelen, want iedereen dacht: na de zomer zijn we 
ervan af, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus toen werd de groep ineens veel groter, ik zie elke 
keer weer heel veel nieuwe mensen.’ 

 

Walter Ludwig (67) uit Amsterdam bezocht vier demonstraties. @ NOS 

‘Ik vind de coronamaatregelen buitenproportioneel. Langzamerhand gaan we naar een 
controlemaatschappij toe. De lockdowns gaan ten kosten van de economie en het welzijn van 
mensen. In het begin was het onduidelijk wat het coronavirus was en hoe ziek mensen ervan 
werden, maar al gauw bleek dat corona geen hoog sterftecijfer heeft en de symptomen 
vergelijkbaar zijn met de griep. De meeste mensen kunnen daar zelf weer van herstellen. 
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Ik vertrouw de ziekenhuiscijfers niet altijd. In de winterperiode lagen de ziekenhuizen altijd al 
vol. Je hoort trouwens soms ook dat ze helemaal niet zo vol liggen. De reguliere media lijken 
soms een verlengstuk van het overheidsbeleid. 

Afgelopen zomer ben ik voor het eerst naar een demonstratie toegegaan. Daarvoor ben ik 
eigenlijk nooit zo politiek geweest, al heb ik in de jaren 80 wel gedemonstreerd tegen 
kernwapens. Ik ga wel alleen naar de grote demonstraties. Kleine demonstraties zetten te 
weinig zoden aan de dijk. Bij de coronademonstraties heerst altijd een goede sfeer. Er zijn 
mensen uit alle lagen van de bevolking. 

Vorige week sloeg de stemming tijdens de demonstratie wel snel om. We moesten van het 
Museumplein af en toen ben ik op mijn hoofd geslagen door een ME'er. Ik heb er nog steeds 
last van.’  

 

Michel Kamphuis (43) uit Vlissingen bezocht vijf demonstraties  @ NOS 

‘Voordat corona uitbrak organiseerde ik jaarlijks vele festivals, zoals Ninetiesnights in 
Vlissingen, Breda en Sas van Gent. Nu begeleid ik noodgedwongen grote kranen, bijvoorbeeld 
bij het plaatsen van windmolens. 

Ik ben het totaal niet eens met het overheidsbeleid. Als je kijkt naar de cijfers van het RIVM 
en de ziekenhuizen heb ik het gevoel dat we gigantisch worden voorgelogen. 

Ik heb de eerste anderhalve maand wel begrip gehad voor het beleid, maar toen ben ik zelf op 
onderzoek uitgegaan en dan kom je in de 'complottheorieën' terecht, zoals velen het noemen. 
Maar goed, vele 'complotten' blijken nu achteraf waar te zijn. Er gebeurt een heleboel in 
Nederland dat niet klopt. 

Ongeveer een jaar geleden ben ik voor het eerst bij een demonstratie geweest. De 
demonstraties zijn er om mensen wakker te schudden. Ik ben bij demonstraties in Den Haag 
en Amsterdam geweest. In kleinere steden, zoals Vlissingen waar ik woon, is het effect gering. 
We moeten toch het grotere publiek bereiken. Ik kan niet iedere keer komen, want ik moet er 
een eind voor rijden. 

Ik ben altijd iemand geweest die kritisch is, maar ik zie nu steeds meer mensen in mijn 
omgeving die ook vraagtekens zetten bij het beleid dat nu gevoerd wordt. Ik denk dat het 
kabinet alles open moet gooien. Als een directie niet functioneert worden ze naar huis 
gestuurd, maar hier in Nederland laten we ze nog vier jaar doorgaan met een paar nieuwe 
ministers erin. 

In mijn eigen kring heb ik een paar mensen gehad die zijn afgevallen, omdat ze geen begrip 
hadden voor mijn opvattingen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en ik deel die van 
mij.’ Bron: NOS, 16 januari 2022.  
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Alle Tilburgse 'corona-kookbijbels’ verkocht, opbrengst gaat naar 
weeshuis in Nepal 

De hele oplage van ‘Kok in lockdown’ - een coronakookdagboek van Tilburgse chefkoks - is er 
doorheen. De winst die is gemaakt met de verkoop van de 2500 exemplaren van het kookboek 
vol levensverhalen, recepten en een snufje corona gaat naar een weeshuis in de bergen van 
Nepal. In totaal heeft het 7050 euro voor het goede doel opgebracht.  

‘Kok in lockdown’ werd bedacht toen corona net was uitgebroken. Zou het leuk zijn om een 
dagboek van verschillende koks in Tilburg bij te houden? Met recepten, tips en de corona-
waan van de dag. Het idee liep helemaal uit de klauwen.  

In de 195 dagen sluiting die volgden na de start van het project werden meer dan veertig 
mensen geportretteerd. Topkoks van zaken als Monarh en Hofstede de Blaak, maar net zo 
goed van de kleinere zaken uit de stad als een Prins Heerlijk of Waanzinnig. In totaal besloeg 
‘de bijbel’ bij de verschijning 475 pagina’s.  

 
 

‘Kok in lockdown’ werd bedacht toen corona net was uitgebroken. Zou het leuk zijn om een 
dagboek van verschillende koks in Tilburg bij te houden? © Kok in Lockdown 

Het was mooi om te doen, maar ik heb wel geleerd dat ik geen uitgever wil worden, aldus Rien 
Van Linschoten. 

‘De boeken werden verkocht bij de boekhandels, de horeca zelf en citymarketing heeft 
exemplaren gekocht voor nieuwe inwoners’, vertelt initiatiefnemer Rien van Linschoten, die 
samen met schrijver Annemieke Friesen het boek maakte. Hij lacht. ‘Het was mooi om te doen, 
maar ik heb wel geleerd dat ik geen uitgever wil worden.’ Er kwam heel wat bij kijken: van 
marketing tot social media. ‘Al had ik daar nu alle tijd voor’, vertelt hij.  

Het is liefdewerk oud papier, ze willen er niks aan verdienen dus gaat de opbrengst naar een 
weeshuis in de bergen van Nepal. Waar Van Linschoten eens in de twee jaar op bezoek gaat. 
De winst is 4500 euro, de initiatiefnemer voegt daar zelf nog eens 2500 aan toe. ‘En daar 
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bovenop nog eens 50 euro van een mevrouw die mailde met de vraag of ze ook alleen een 
bedrag over kon maken. Fantastisch natuurlijk.’  

 

Vijf fotografen trokken door de stad om de koks vast te leggen: zoals Remco den Dunnen van 
café Berlijn met zijn hond Puck. © Roos Pierson  

Aan de kopers van de boeken werd gevraagd welke kok ze willen steunen. Die kok - het blijft 
nog even een verrassing wie dat is - wordt zodra het weer kan getrakteerd op een etentje bij 
het RIJKS restaurant in Amsterdam. Bron: BD, 15 januari 2022. 

Na 2 jaar corona snakken jongeren naar vrijheid: 'Ik rol het 9 tot 5 leven 
in zonder echte studententijd' 

 

Naoufal, Max, Ruben, Lisa en Karla  @ Rijnmond 

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie waarschuwde deze week: deze lockdown zorgt 
voor blijvende psychische schade bij jongeren. Doe de deuren van MBO, HBO en universiteit 
zo snel mogelijk open, was hun advies. Vrijdag houden premier Mark Rutte en de nieuwe 
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volksgezondheidsminister Ernst Kuipers weer een persconferentie. Waar hunkeren 
Rotterdamse jongeren naar? Rijnmond vroeg het op mbo het Zadkine. 
 

 
Karla: 'Praktisch mijn hele opleiding was in coronatijd.' @ Rijnmond 
 
Naam: Karla Rojo Brea (18) 
Opleiding: Business & Fashion 
 
‘Wat ik het vetst vond aan de afgelopen anderhalf jaar? Zo. Lastig! Helemaal niets eigenlijk. 
Het is een donkere tijd. Ja, mijn vakantie naar Spanje, naar familie. Maar ja, dat was niet in 
Nederland. Als ik nu iets leuks wil doen met vrienden dan moet je een weekendje naar 
Duitsland of België. Ik kijk er vooral naar uit om weer te kunnen shoppen met vriendinnen 
en naar de bios, of uit eten. Hopelijk wordt dat met de persco versoepeld. Het allerliefste wil 
ik gewoon zonder planning of QR-gedoe ergens naartoe kunnen.’ 
 
‘Corona heeft me veel schoolstress opgeleverd. Ik ben niet zo van leren achter de pc. Ik wil 
dingen doen. In de communicatie met docenten is het heel onhandig, want je maakt minder 
makkelijk contact. Als je tijdens een opdracht ergens mee zit en je mailt, duurt het zo een 
paar dagen voor ze antwoorden. Voor je het weet is de deadline dan al voorbij.’ 
 
‘Praktisch mijn hele opleiding was in coronatijd. Wat vaak betekende: alleen voor praktijk en 
examens naar school, zoals vandaag. Ik heb een examen waarbij ik in Excel een bedrijf moet 
analyseren op kijkcijfers. Ik ben goed voorbereid. Ik heb ook een sollicitatie voor een hogere 
functie bij mijn huidige werkgever: de Bijenkorf. Ik kan afdelingsmanager worden. Een hele 
eer. Maar het is ook gek: straks rol ik het negen tot vijf leven in, zonder de vrijheid en blijheid 
van de studententijd te hebben gekend.’ 
 

 
Ruben (links) en Lisa: ‘Je kunt nergens heen, behalve bij elkaar zitten.’ @ Rijnmond 
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Naam: Lisa Schuiling (19) en Ruben Valster (18) 
Opleiding: Facilitair leidinggevende 
 
‘Festivals! Ik heb twee festivals in mijn leven meegemaakt, en dat vind ik geweldig’, antwoordt 
Lisa op de vraag wat ze het meeste mist. ‘Hardcore, daar hou ik van. Dat is mijn ontspanning’, 
lacht ze. ‘En de cafés mogen ook wel weer open,’ zegt Ruben. ‘We gingen vaak met 
medestudenten na schooltijd een biertje drinken, bij Beurs bijvoorbeeld, dat was heel gezellig. 
Sociaal contact is belangrijk.’ 
 
‘En juist dat sociale contact wordt een beetje eentonig. Je doet telkens hetzelfde,’ vindt Lisa. 
‘Je kunt nergens heen, behalve bij elkaar zitten. En veel ouders vinden het niet chill als we 
met zijn allen ergens gaan zitten, dus dan splits je op.’ Dat herkent Ruben. ‘Ik heb een groep 
van veertien vrienden, maar we zitten nu vaak maximaal in groepjes van vijf.’ 
 
School is online niet te doen, vinden Lisa en Ruben. ‘Het werkt niet. Voor docenten voelt het 
alsof ze tegen een muur praten. Studenten vinden het lastig om zich te concentreren en 
gemotiveerd te blijven,’ zegt Lisa. Ruben: ‘Eens. Soms speel ik maar een beetje FIFA tijdens 
de les. Ik zie ook jaargenoten met depressieve klachten, of die gaan roken door stress. En ik 
mis sporten. Ik hoop dat ik snel weer mag voetballen.’ 
 
Lisa: ‘Als het oorlog zou zijn, dan zit je nog thuis voor een tastbaar probleem en zie je de dood. 
Met corona heb je dat gevoel niet meer, zo langzamerhand. Die dood is niet meer zo in your 
face. Dat maakt het lastig om vol te houden.’  
 

 
Max: ‘Je gaat de kleinere dingen meer waarderen.’ @ Rijnmond 
 
Naam: Max Beuzenberg (20) en Beau Langbroek (18, wilde niet op de foto) 
Opleiding: Horeca 
 
‘Het ergste vind ik dat ik niet werk, dat wil ik zo graag weer doen’ vertelt Beau. ‘Ik sta in een 
cafetaria in Oostvoorne, zo’n dorpscafetaria. Patat met restaurantje. Ik kan wel patat bakken 
voor de afhaal, maar ik ben echt een bedieningsmeisje. Ik hou ervan om lekker een praatje te 
maken met de klanten. We hebben veel vaste klanten, dus dan bouw je een band op.’ Max 
mist zijn werk ook. ‘Ik deed veel voor uitzendbureau Mise en Place. Dan belandde je overal en 
nergens. Voetbalkantines, andere horeca. Overal en nergens kan nu niet.’ 
 
Ze hebben nu officieel praktijkles, maar het komt in de praktijk vooral neer op ‘de hele dag 
een beetje met elkaar praten, tot we naar huis mogen’, zegt Max. ‘Normaal was er dan een 
restaurant hier in het gebouw dat we konden runnen, maar die is dicht. We kunnen wel boxen 
verkopen, maar de rest valt weg. En we moesten dit jaar de eerstejaars begeleiden. Dat kan 
ook niet.’ Beau: ‘Je kan online niet leren hoe je een entrecootje bakt.’ 
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Max ziet dat medestudenten het zwaar hebben. ‘Je vaste leefpatroon valt weg. Mensen voor 
wie sport belangrijk is, zijn erg gefrustreerd. Het duurt zo lang, het geduld raakt op. Sommige 
mensen verpieteren een beetje. Of mensen gaan stiekem dingen organiseren.’ 
 
Beau en Max vinden het geen leuke tijd, en denken dat ze er later liever niet al te veel op terug 
kijken, maar houden vol. ‘Ik denk vooral dat het zwaar is voor de mensen die geld moeten 
verdienen voor hun gezinnetje, maar dat niet kunnen door corona. En eenzame ouderen in 
verzorgingstehuizen die maar weinig mensen op bezoek mogen.’ 
 
‘Je gaat de kleinere dingen meer waarderen. Dat ik in een fatsoenlijk huis woon, waar vrienden 
langs kunnen komen. Dat mijn ouders me af en toe helpen’, zegt Max. Beau: ‘En er is een 
klein groepje vrienden met wie je nu heel veel mee omgaat en die je écht leert kennen, in plaats 
van een grote groep wat oppervlakkig blijft. Dat heeft ook wel iets.’ 
 

 
Naoufal Akhatab  @ Rijnmond 
 
Naam: Naoufal Akhatab (19)  
Opleiding: onderwijsassistent, en voorzitter van de studentenraad 
 
‘Ik ben de lockdown helemaal zat. Het is een onzekere tijd voor ons. Wil ik wel doorstuderen? 
Hoe ziet mijn toekomst eruit? Kan mijn stage met de lockdown wel doorgaan? Is mijn diploma 
minder waard omdat het een coronadiploma is, terwijl ik twee keer zo hard moest ploeteren? 
Een toekomst, en dromen daarover, is lastig als niets zeker is. 
 
‘Vroeger was ik voor docenten vooral een druk jongetje. Zo zagen ze mij, en ze keken niet 
verder dan dat. Ik werd altijd achterin de klas gezet, of op de gang. Tot een docent mij wees 
op de dingen die ik wél kon. En toen voelde ik me gewaardeerd. En dát is via een beeldscherm 
veel lastiger voor elkaar te krijgen: dat docenten studenten zien, dat ze een band opbouwen 
en dat iemand zich daardoor kan ontplooien. Dat is een groot gemis.’ 
 
‘Dat beseffen andere generaties zich niet genoeg: de impact van de regels op onze generatie. 
Het zijn enorme besluiten, die – ik denk de rest van ons leven – impact op ons hebben. Ik heb 
het vaak genoeg gezegd in allerlei raden en met allerlei jongerenorganisaties. Laatst sprak ik 
nog de minister. En dan praten we wel, maar ze luisteren niet.’ Bron: Rijnmond, 15 januari 
2022. 
 
De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach waarschuwt 
voor zware weken  
 
De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach waarschuwt voor zware weken door de 
huidige golf aan coronabesmettingen in het land. Volgens hem is de lage ziekenhuisbezetting 
momenteel 'stilte voor de storm'. In de krant Bild am Sonntag waarschuwt hij voor een hoog 
dodental door Covid-19. 
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‘We moeten ons door de dalende ziekenhuisbezetting, zeker in de intensive cares, niet veilig 
wanen’, aldus Lauterbach. De minister denkt dat de komende weken veel meer mensen gaan 
overlijden aan Covid-19 en dat er veel zorg uitgesteld moet worden doordat het drukker gaat 
worden in de ziekenhuizen. ‘Hele ziekenhuisafdelingen kunnen worden gesloten door de 
drukte.’ 
 
Lauterbach denkt dat de verandering gaat komen doordat steeds meer ouderen ziek gaan 
worden van de Omikron-variant van het coronavirus. Momenteel treft die volgens hem nog 
vooral jongeren, die vaak minder ernstig ziek worden dan ouderen. 
 
Op 24 januari wordt in Duitsland bekeken of de huidige coronamaatregelen nog voldoen. 
Lauterbach zegt zondag dat hij ondanks de flinke stijging in besmettingen niet denkt aan een 
lockdown. De minister zegt in te willen zetten op de vaccinatiecampagne om mensen te 
beschermen. 
In Duitsland worden steeds weer records gebroken met aantallen besmettingen. Vandaag is 
het hoogste weekgemiddelde sinds het begin van de pandemie gemeld. Bron: AD, 16 januari 
2022. 
 
Corona ontregelt scheepvaart China, haven Shanghai slibt dicht 
 
Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen kiezen 
ervoor koers te zetten naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om maar aan 
coronavertragingen in andere havens te ontkomen. Maar ook Shanghai krijgt daardoor steeds 
meer te maken met opstoppingen. Daarbij zijn vaarschema’s met ongeveer een week 
vertraagd. Ook in Europese havens, die ook al overbelast zijn, werkt dit op termijn door. 
 
In de nabijgelegen haven van Ningbo zijn verschillende vrachtdiensten opgeschort vanwege 
coronabesmettingen. Schepen worden ook omgeleid naar het zuidelijk gelegen Xiamen, blijkt 
uit scheepvaartgegevens. Dit veroorzaakt weer nieuwe problemen in de leveringsketen die door 
Covid-19 toch al onder druk stond. 
 

 
 
@ ANP 
 
In een toenemend aantal Chinese steden is sprake van corona-uitbraken waardoor er strenge 
maatregelen worden ingesteld. Dat zorgt ook voor verstoringen in het productieproces. 
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Automaker Toyota heeft al een productielocatie stilgelegd die het in samenwerking met het 
Chinese FAW heeft. Ook andere bedrijven lijken dat voorbeeld te volgen. 
 
Het nauwkeurig testen van werknemers en vrachtwagenchauffeurs in de aanloop naar de 
nieuwjaarsvakantie eind deze maand zet de toch al overbelaste toeleveringsketens nog meer 
onder druk. China kent namelijk strenge quarantaineregels voor mensen die positief op 
corona testen. Die kunnen daardoor niet naar het werk. 
 
In Shenzhen, het technologisch centrum in het zuiden van het land, heeft het testbeleid ertoe 
geleid dat er zich een rij schepen heeft gevormd in de haven. Een van de terminals in de 
havens heeft beperkingen opgelegd aan het accepteren van goederen. Containers mogen nu 
pas drie dagen voor de geplande aankomst van schepen worden aangevoerd. 
 
In de Noord-Chinese stad Tianjin moeten werknemers zich verplicht op corona laten testen 
om verspreiding van het virus in te dammen. Daaraan zijn mensen zeker een halve dag kwijt. 
De capaciteit van het vrachtvervoer is zo’n 50 procent van het normale niveau. Chauffeurs 
worden sowieso dagelijks getest als ze het haventerrein op willen komen. Ook in de haven van 
Dalian is het virus inmiddels opgedoken. 
 
Hoofdstad Beijing, waar over een paar weken de OIympische Spelen moeten beginnen, ligt 
maar op dertig minuten met de trein van Tianjin en een paar uur van Dalian. Mensen worden 
daar vooralsnog aangemoedigd Chinees Nieuwjaar vooral thuis te vieren. De vraag is of er nog 
strengere regels zullen gaan gelde. Bron: Nieuwsblad Transport, 10 januari 2022.   

Opnieuw ontregelt corona scheepvaart China 

Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen kiezen 
ervoor koers te zetten naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om maar aan 
coronavertragingen in andere havens te ontkomen. Maar ook Shanghai krijgt daardoor steeds 
meer te maken met opstoppingen. Daarbij zijn vaarschema’s met ongeveer een week 
vertraagd. Ook in Europese havens, die ook al overbelast zijn, werkt dit op termijn door. Bron: 
Schuttevaer, 13 januari 2022.   

 

@ ANP 
 
85 schoenenwinkels verdwenen sinds begin corona  
 
Sinds het begin van de coronapandemie hebben 85 schoenenwinkels in Nederland de deuren 
gesloten. Er zijn er nog 935 over, blijkt uit cijfers van BoldData. 
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Het aantal schoenenwinkels loopt al jaren terug. De afgelopen tien jaar verdwenen 530 zaken. 
De grootste daling was te zien in Drenthe, waar het aantal schoenenwinkels met 53 procent 
afnam tot 45. In Groningen was sprake van bijna een halvering: van 105 naar 55.  
 
In Noord-Holland en Zuid-Holland hield 43 procent van de schoenenwinkels ermee op. Het 
zijn nog wel de provincies met de meeste schoenenwinkels. Een op de drie schoenenzaken is 
daar te vinden. Bron: Retail Trends, 13 januari 2022.   
 
Dr. Martens ziet omzet groeien met zestien procent 
 
Schoenenmerk Dr. Martens zag de omzet in het eerste halfjaar flink stijgen. Die kwam zestien 
procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder: 369,9 miljoen pond (432,9 miljoen 
euro).  
 
De winst voor belastingen steeg met 46 procent naar omgerekend 71,7 miljoen euro. De 
brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 103,9 miljoen euro. 
 
De stijging aan omzet heeft het schoenenmerk te danken aan het aantrekken van de eigen 
retail. Daar steeg de omzet met 92 procent. De wholesale van Dr. Martens groeide ten opzichte 
van een jaar eerder met zes procent. Maar ook online was er een stijging te zien, van tien 
procent. Bron: Retail Trends, 10 december 2021. 
 
In quarantaine met je blind date: zó rigoureus is het beleid van China 
 
De Omikron-variant heeft China bereikt, en dat heeft flinke gevolgen. Meerdere steden zitten 
(deels) in lockdown, op basis van een handvol besmettingen. Het land hanteert nog altijd een 
zeer streng coronabeleid. Zo werd een vrouw thuis opgesloten met haar blind date, en werd 
winkelend publiek een nacht lang opgesloten in een kledingzaak. 
 
‘Hij praat net zo weinig als een houten paspop’, zei de vrouw genaamd Wang over haar blind 
date. In een serie online video's deed ze verslag van de quarantaine, en die werden afgelopen 
week door miljoenen Chinezen bekeken. ‘Maar hij kookt wel, en dat vind ik super, zelfs al is 
het eten middelmatig.’ 
 
Wang was op dinner date bij de man thuis in de stad Zhengzhou, toen de lokale autoriteiten 
plots een strenge lockdown afkondigden. Er waren enkele besmettingen in de buurt 
gedetecteerd, en dus mocht niemand nog de deur uit. Wang zat dagenlang met haar date 
opgesloten, haar ervaringen delend op sociale media.  
 
China heeft zichzelf tot doel gesteld corona volledig plat te stampen. Bij iedere besmetting 
gaan hele wijken of zelfs steden in lockdown. Onlangs gebeurde dit al in toeristische 
trekpleister Xi'an en in de havensteden Tianjin en Dalian. Peking is bang dat de Omikron-
variant het land ontregelt.  
Want ook in de miljoenenstad Shanghai werden op donderdag besmettingen geconstateerd. 
Prompt werden winkels in de buurt op slot gegooid, met klanten en personeel nog binnen. 
Een filiaal van kledingzaak Uniqlo ging viraal op het internet, nadat filmpjes gedeeld werden 
van klanten en medewerkers die zich binnen zaten te vervelen. 
 
Een bezoeker meldde later dat iedereen na een negatieve PCR-test mocht vertrekken, na een 
hele nacht in de winkel te hebben doorgebracht. 
 
Het draconische beleid leidt soms ook tot méér dan alleen ongemak. Vorige week kreeg een 
vrouw in de stad Xi'an een miskraam, nadat ze door het plaatselijke ziekenhuis geweigerd 
was. De reden: het was laat in de avond en daarom kon ze nergens meer terecht voor een 
coronatest. Ze kwam het ziekenhuis niet in, en haar baby stierf. 
 



189 
 

Na publieke woede over het incident maakte de ziekenhuisdirecteur openlijk excuses. Het was 
niet genoeg: plaatselijke autoriteiten sloten het hele ziekenhuis voor maar liefst drie maanden: 
Als straf voor de fatale inschattingsfout. 
 
Toch zullen dit soort incidenten met 'zero-covid' China niet tot ander beleid bewegen. Over de 
hele line is het beleid nog altijd een succes. Volgens de officiële cijfers die China vrijgeeft zijn 
er in totaal slechts 4636 Chinezen overleden aan corona, op een totaal aantal besmettingen 
van iets meer dan honderdduizend. 
 

 
 
@ ANP 
 
De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger doordat begin 2020 niet iedere besmetting 
geregistreerd werd. Op dit moment zijn er geen grote uitbraken in China. Op die plekken waar 
corona wél opduikt, is het beleid hard en soms wreed, maar ook effectief. 
 
China wil koste wat kost voorkomen dat de Omikron-variant roet in het eten gooit, zo vlak 
voor de Winterspelen in Peking. Het evenement begint in januari, en Omikron is al vlakbij de 
hoofdstad gedetecteerd. Toch heeft China er vertrouwen in. Leider Xi Jinping zei vorige week 
dat de wereld nu naar China kijkt. ‘En China is er klaar voor.’ Bron: RTL Nieuws, 15 januari 
2022. 
 
Viroloog over toekomst: ‘Corona gaat lijken op een griepepidemie’ 
 
De Deltavariant van het coronavirus is in de Belgische samenleving nog steeds niet verdrongen 
door de Omikron-variant, waardoor het er op lijkt dat deze variant van corona blijft, zegt 
viroloog Marc van Ranst vandaag. „Ik had gehoopt dat delta uit de markt geblazen zou worden. 
Dat gebeurt niet, wat betekent dat nieuwe varianten ook weer de stam van delta kunnen 
hebben’, vreest Van Ranst. 
 
In het universitair ziekenhuis in Leuven waar hij werkt, ziet de Belg dat het overgrote deel van 
de ernstig zieke coronapatiënten momenteel de Deltavariant heeft. Alle opgenomen patiënten 
doen een coronatest. „Bij de asymptomatische patiënten of de patiënten met lichte klachten 
zien we de afspiegeling zoals die is in de samenleving: zo’n 85 procent heeft Omikron en 15 
procent heeft Delta’, vertelt Van Ranst. „Bij patiënten met zwaardere klachten is dit 
omgedraaid. Daar heeft zo’n 80 procent de deltavariant.’ 
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Volgens Van Ranst is de Deltavariant in de intensieve zorg dus het grootste probleem. Om in 
te schatten welke coronamaatregelen er genomen moeten worden, vindt hij het belangrijk om 
de twee varianten goed in de gaten te houden en ook de invloed van delta nog mee te wegen. 
„Het goede nieuws is in elk geval dat de immuniteit van de bevolking toeneemt, door 
vaccinaties of door infecties.’ 
 
De viroloog kijkt al voorzichtig naar de toekomst. „Er komt een moment dat corona gaat lijken 
op een griepepidemie. Als we in de buurt komen van zoiets dat we kennen, kunnen we 
maatregelen af gaan schaffen.’ Voorlopig vindt hij de maatregelen die in België gelden 
voldoende. Daar dragen inwoners bijvoorbeeld mondkapjes in openbare ruimtes, worden 
ruimtes geventileerd en sluit de horeca om 23.00 uur. 
 
Van Ranst snapt wel dat Nederland eerder in lockdown ging. „Op dat moment was dat te 
verantwoorden, de berichten over Omikron – dat de variant vermoedelijk minder ziek maakt 
– waren er toen nog niet.’ Een mogelijke verlenging van de lockdown zou hij ook begrijpen. 
„Het is een politieke beslissing, maar ik snap dat het kabinet het jojo-effect wil vermijden.’ 
Wel benadrukt de viroloog dat er ook al versoepelingen aangekondigd kunnen worden, 
bijvoorbeeld voor over 14 dagen. „Dat is voor een aantal sectoren heel belangrijk, bijvoorbeeld 
zodat de horeca inkopen kan doen.’ Bron: Metro Nieuws, 13 januari 2022. 
 
Nog meer tegenslag voor Tunesië: zes voetballers testen positief op 
corona 
 
Tunesië mist zondag tijdens de wedstrijd tegen Mauritanië op de Afrika Cup veel spelers. Een 
zestal testte vrijdag positief op het coronavirus en moet in quarantaine. Het gaat om Dylan 
Bronn, Naim Sliti, Yoann Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Drager en Issam Jebali. 
Tunesië opende de Afrika Cup met een omstreden nederlaag van 1-0 tegen Mali. De 
Zambiaanse scheidsrechter floot al na 85 minuten spelen af. Toen hij te horen kreeg dat hij 
fout zat, ging het duel weer door. Vervolgens floot de arbiter opnieuw te vroeg af. 
 
Tunesië kwam vervolgens niet meer opdagen toen de scheidsrechter het spel nog eens wilde 
hervatten. De Afrikaanse voetbalbond besloot de uitslag van 1-0 te laten staan. Mauritanië 
verloor het eerste duel ook met 1-0, van Gambia. Bron: De Telegraaf, 14 januari 2022. 
 

 

Het basiselftal van Tunesië voor het duel met Mali.  @ ANP 
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Messi geeft update over zijn corona: 'Langer dan gedacht'  

De rentree van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain laat waarschijnlijk wat langer op zich 
wachten. De Argentijnse aanvaller heeft zich verkeken op de impact van zijn 
coronabesmetting. 

Messi moest vanwege een positieve coronatest verstek laten gaan bij de hervatting van de 
Ligue 1 tegen Olympique Lyon. De wedstrijd tegen Stade Brest op zaterdag gaat waarschijnlijk 
ook aan hem voorbij. 

 

Lional Messi  @ Pro Shots 

'Zoals jullie weten heb ik corona gehad', laat Messi weten via Instagram. 'Ik kan jullie vertellen 
dat het herstel langer heeft geduurd dan ik had gedacht. Maar ik ben bijna hersteld en kijk 
er echt naar uit weer op het veld te staan.' 

Messi werkt een individueel programma af. 'Ik heb de laatste dagen gewerkt om honderd 
procent te worden. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer zien', aldus de aanvaller, over 
wie vrijdag bekend wordt of hij zaterdag kan spelen.  Bron: Voetbal International, 13 januari 
2022. 

Erdogan en artsen ruziën over de effectiviteit van Turks corona-vaccin 

Het had Turkijes trots moeten zijn, maar dat liep een beetje mis. De lancering van Turkovac, 
het door Turkije geproduceerde covidvaccin, is uitgelopen op een op straat uitgevochten ruzie 
tussen president Recep Tayyip Erdogan en de Turkse artsenorganisatie TTB. Erdogan noemt de 
artsen ‘oplichters’, ‘leugenaars’ en ‘fraudeurs’, omdat zij hebben gezegd te twijfelen aan de 
effectiviteit en betrouwbaarheid van het vaccin. 

De artsenorganisatie laat weten voet bij stuk te houden. ‘Alles wat wij doen is gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs, uitgaande van het algemeen belang’, aldus een verklaring van de 
TBB. ‘De houding van de regering in dit proces verschilt helaas niet van haar houding 
gedurende de hele pandemie, en is verre van transparant. Dit voedt terughoudendheid bij 
mensen om zich te laten vaccineren.’ 

Het Turkse vaccin werd op 30 december in gebruik genomen, een dag nadat het Turkse OMT 
daarmee akkoord was gegaan. Minister van Gezondheid Fahrettin Koca liet zich als eerste 
inenten, bij wijze van boosterprik. Vervolgens werd het vaccin verspreid over ziekenhuizen in 
het hele land. 
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De TTB maakte daar meteen bezwaar tegen. Volgens de organisatie is het vaccin onvoldoende 
onderzocht. Het heeft testfase 3 nog niet doorlopen. In fase 3 drie moet een vaccin worden 
getest op gezonde vrijwilligers. Gekeken wordt dan naar de effectiviteit en naar mogelijke 
bijwerkingen. 

 
De Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca op bezoek bij de fabriek in de stad 
Sanliurfa waar het Turkovac vaccin wordt geproduceerd. @ Reuters 
 
Vedat Bulut, secretaris-generaal van de TTB, liet weten dat Turkovac nog niet kan worden 
gekwalificeerd als een effectief vaccin. Volgens hem is het tot nu alleen getest op dieren. Hij 
wees op een verklaring van Mustafa Çalis, hoofd van het team dat het vaccin ontwikkelt. Die 
had gezegd dat ‘onderzoek met muizen heeft uitgewezen dat het vaccin voor 100 procent 
beschermt tegen de Deltavariant’. 
 
De TTB is van meet af aan kritisch geweest over de aanpak van de pandemie door de Turkse 
regering. Over het algemeen vond de organisatie dat het beleid niet streng genoeg was. De 
regering was er steeds veel aan gelegen de economie draaiend te houden. Ook kreeg de 
overheid vaak het verwijt de coronacijfers te gunstig voor te stellen. 
 
De recente cijfers zijn zorgwekkender dan ooit. Vorige week noteerde Turkije het hoogste 
aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de pandemie: ruim 66 duizend in 24 uur. 
Dat was tweemaal zoveel als het dagelijks gemiddelde eind december. In Istanbul was het 
aantal besmettingen zelfs vervijfvoudigd. 
 
Op het ogenblik heeft 83 procent van de volwassen bevolking twee vaccinaties gehad, met 
Pfizer of het Chinese Sinovac. Ongeveer 82 duizend mensen zijn aan corona overleden. Bron: 
De Volkskrant, 11 januari 2022.   
 
 
 
 



193 
 

Artsen vragen Spotify om regels tegen corona-onzin na podcast Joe 
Rogan 
 
Artsen en wetenschappers pleiten bij Spotify voor beleid tegen desinformatie en schadelijke 
onzin in zijn podcast. Dat doen zij na een recente podcast van de populaire Joe Rogan, die 
een wetenschapper aantoonbare onzin rond corona liet verkondigen. 
 
Een groep van 270 artsen, gezondheidsexperts en wetenschappers heeft een open brief naar 
Spotify gestuurd. De muziekdienst heeft geen helder beleid tegen de verspreiding van 
desinformatie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Twitter. Omdat er 
minder regels zijn, kunnen populaire podcasts zoals die van komiek Joe Rogan schadelijke 
onzin aan miljoenen luisteraars laten horen. 
 
De artsen schreven hun brief naar aanleiding van een recente podcastaflevering van Joe 
Rogan. Daarin is viroloog Dr. Robert Malone te gast. Die claimt zonder bewijs dat hij de 
uitvinder is van de mRNA-technologie die in verschillende coronavaccins wordt gebruikt. 
Malone beweert dat het volk lijdt aan een 'massale psychose' waardoor zij geloven in de 
werking van het vaccin. 
 

 
 
@ ANP  Joe Rogan 
 
Ook zou de Amerikaanse president Biden volgens Malone data hebben achtergehouden over 
de werking van het medicijn ivermectine. Dat is een medicijn tegen darmwormen, dat volgens 
complotdenkers zou helpen tegen corona – dat is niet zo.  
 
YouTube heeft een video van het interview van Rogan met Malone verwijderd wegens 
desinformatie. Malone werd onlangs al van Twitter verbannen om het verspreiden van 
desinformatie rond corona. 
 
‘Door de verspreiding van valse en maatschappelijk schadelijke beweringen toe te staan, stelt 
Spotify zijn media in staat om het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijk onderzoek 
te schaden en twijfel te zaaien in de geloofwaardigheid van medische 
professionals’, schrijven de artsen en wetenschappers. 
 
De brief haalt de specifieke aflevering van Rogan als voorbeeld aan, maar stelt dat dat ‘niet de 
enige overtreding op het Spotify-platform’ is, ‘maar een relevant voorbeeld van het falen van 
het platform om de schade die het veroorzaakt te beperken.’ 
 
Spotify kreeg al eerder kritiek op corona-uitspraken in de podcast van Rogan. Hij moedigde 
21-jarige luisteraars vorig jaar aan om zich niet tegen corona te laten vaccineren. Een bron 
binnen Spotify stelde toen tegenover The Verge dat Spotify de uitspraak niet bestrafte, omdat 
die niet ‘klaarblijkelijk anti-vaccinatie’ was. 
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Spotify trad eerder wel op tegen meer nadrukkelijke kritiek op corona-beleid. Een anti-
lockdown-nummer van zanger Ian Brown werd verwijderd omdat hij in het nummer claimt 
dat het vaccin een microchip bevat. Een jaar geleden werd de podcast van Australische 
complotdenker Pete Evans van Spotify verwijderd, ook vanwege het verspreiden van onzin 
over corona. 
 
Een officiële lijn ontbreekt echter bij Spotify, en daar pleiten de artsen en wetenschappers nu 
voor. Ze pleiten daarom niet zozeer tegen de aflevering van Rogan, maar gebruiken die als 
voorbeeld. Als er duidelijke regels zijn, kunnen makers van podcasts allemaal volgens 
diezelfde regels worden behandeld. 
 
Spotify heeft nog niet op de open brief gereageerd. Eerder zei CEO Daniel Ek wel dat Spotify 
geen inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft over de populaire podcast van Rogan. 
 
De podcast van Rogan hoort tot de best beluisterde podcasts ter wereld en in 2020 betaalde 
Spotify naar verluidt honderd miljoen dollar om Rogan exclusief aan zich te binden. Bron: 
RTL Nieuws, 13 januari 2022. 
 
Facebook: extra maatregelen tegen desinformatie coronavirus 
 
Facebook neemt extra maatregelen om nepberichten over het coronavirus en Covid-19 tegen 
te gaan. Mensen die op misleidende informatie over Covid-19 hebben gereageerd, worden 
verwezen naar een pagina van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 
 
Op de pagina van de WHO worden de mythes over Covid-19 ontkracht. ‘Op deze manier willen 
we mensen die mogelijk in aanraking zijn gekomen met deze content verwijzen naar een 
betrouwbare bron voor het geval ze deze claims buiten Facebook opnieuw tegenkomen’, aldus 
Facebook. 
 
De nieuwe functionaliteit zal de komende weken ook beschikbaar worden in Nederland, meldt 
het bedrijf. 
 
Facebook heeft inmiddels honderdduizenden stukken content met desinformatie over Covid-
19 verwijderd. ‘Denk hierbij aan schadelijke claims zoals dat het drinken van bleek je geneest 
van corona, en theorieën zoals dat jonge mensen immuun zouden zijn voor het virus.’ 
 
Ook onder andere Twitter en YouTube namen meerdere maatregelen om de verspreiding van 
nepnieuws over het coronavirus tegen te gaan.   
 
Facebook maakte onlangs bekend de persbureaus Agence France Presse (AFP) en de Deutsche 
Presse-Agentur (DPA) in te zetten om Nederlandse berichten op Facebook te controleren om 
zo nepnieuws tegen te gaan. 
 
Als zij concluderen dat een bericht niet klopt, komt het lager in de tijdlijn van gebruikers te 
staan. Als de berichten minder gauw gezien worden, verspreiden ze zich minder snel, is de 
gedachte. Daarnaast komt bij zulke berichten een waarschuwing te staan. Bron: RTL Nieuws, 
16 april 2021. 
 
Facebook wil dat gebruikers coronasymptomen melden 

Facebook hoopt dat bezoekers van het sociale netwerk hun coronasymptomen gaan 
doorgeven. Die informatie kan dan worden gebruikt om de virusuitbraak goed in kaart te 
brengen. 

 Bovenaan Facebook-tijdlijnen verschijnt voortaan een enquete, aldus CEO Mark Zuckerberg. 
Gebruikers kunnen hier op klikken en een paar korte vragen beantwoorden. De lijst is 
samengesteld met de Amerikaanse Carnegie Mellon University en moet duidelijk maken of je 
mogelijk geïnfecteerd bent.  
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Facebook verzamelt alle ingevulde enquetes en koppelt ze aan de locaties van gebruikers. Ook 
worden de antwoorden geanonimiseerd, zodat het sociale netwerk niet te weten komt of je ziek 
bent geweest. De informatie wordt puur gebruikt voor onderzoek naar het virus.  

‘Als dit werkt, kunnen we een wekelijkse kaart maken die voorspelt hoeveel zieken zich bij 
ziekenhuizen zullen melden’, denkt Zuckerberg. ‘En we kunnen een indicatie geven van waar 
de uitbraak groeit en waar het aantal infecties begint af te vlakken.’ 

In eerste instantie wordt de enquete alleen aan Amerikaanse gebruikers getoond. ‘Maar als de 
resultaten veelbelovend zijn, zullen we dit project snel landelijk uitrollen.’ 

Het Facebook-initiatief zou een privacyvriendelijke manier zijn om corona-infecties in kaart te 
brengen. Nederland is op het moment kritisch op plannen van de Europese Unie, die met 
providerdata mogelijke uitbraken in kaart wil brengen. Bron: RTL Nieuws, 7 april 2021. 

Zuiderkempen heeft eigen corona-advieslijn 

De Eerstelijnszone Zuiderkempen heeft een eigen corona-advieslijn in gebruik genomen. Op 
dat centrale telefoonnummer kunnen alle inwoners van Geel, Laakdal, Meerhout, Herselt, 
Hulshout en Westerlo terecht met hun vragen over coronatesten, quarantaines en 
isolatieregels. 

De dienstverlening moet de huisartsen in de regio ondersteunen, die zich de komende weken 
aan een toevloed van nieuwe coronabesmettingen verwachten. De grondig opgeleide 
medewerkers van de advieslijn nemen zorgvuldig de tijd om je coronagerelateerde vragen te 
beantwoorden. 

‘Je kan via deze lijn ook een testcode of een afspraak in een testcentrum krijgen. Bij milde 
symptomen hoef je dus niet je huisarts te contacteren. Zo heeft die tijd om zich te concentreren 
op zieke mensen en de eigenlijke zorgtaken’, aldus de woordvoerder. Bron: GVA, 16 januari 
2022.   

Gemeente Leeuwarden: kom niet naar winkelcentrum vanwege drukte 

De gemeente Leeuwarden roept winkelend publiek zaterdagmiddag op om vanwege drukte 
niet meer naar een winkelcentrum in het oosten van de stad te komen. ‘De drukte leidt nu al 
tot files in de directe omgeving’, constateert de gemeente. 

Volgens de site van het winkelcentrum staan de winkeliers ‘te popelen’ om de klanten de eerste 
dag na de strenge lockdown weer te helpen. In De Centrale zijn ruim twintig winkels geopend, 
waaronder een bouwmarkt, elektronicawinkel, fietsenzaak, speelgoedwinkel en sportwinkel. 
Deze winkels mogen zaterdag voor het eerst sinds 19 december weer de deuren tot 17.00 uur 
openen. 

Op andere plekken in het land lijkt het wat betreft winkeldrukte vooralsnog goed te gaan. 
Bron: De Telegraaf, 15 januari 2022. 

Deense krant verontschuldigt zich voor weinig kritische berichtgeving over 
corona: ‘Wij hebben gefaald’ 

De Deense  tabloid Ekstra Bladet heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor zijn 
berichtgeving over de pandemie van het coronavirus. Voor haar weinig kritische houding 
tegenover het beleid van de Deense regering in de piek van de pandemie vraagt de publicatie 
om vergiffenis van haar lezers. 

Het is niet de eerste keer dat een journalistiek medium een mea culpa slaat voor zijn 
coronaverslaggeving. Zo verontschuldigde in augustus vorig jaar Bild, de grootste krant van 
Duitsland, zich nog voor haar schreeuwerige berichtgeving; de hoofdredacteur zei zich in het 
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bijzonder te schamen tegenover Duitse kinderen, die te horen hadden gekregen ‘dat ze hun 
oma gingen vermoorden’.  

En in Zwitserland kwam recent nog een CEO van een mediaconcern onder vuur te liggen 
omdat hij zijn journalisten vroeg de ‘regeringsgezinde lijn’ aan te houden over de pandemie. 

Nu heeft dus een krant in Denemarken een verontschuldiging gepubliceerd voor eenzelfde 
soort weinig kritische verslaggeving. Het mea culpa-stuk neemt een hele pagina in het dagblad 
in beslag en heeft ‘We hebben gefaald’ als kop.  

 

Bron: Business AM, 14 januari 2022. 
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Door corona stijgt wereldwijd de vraag naar verpleegkundigen 

Veel landen proberen buitenlands ziekenhuispersoneel aan te trekken. In Zwitserland lukt dat 
dankzij de hoge salarissen goed. In Nederland blijven de percentages laag. 

Nu de Omikron-variant de wereld in zijn greep krijgt, komen in allerlei landen ziekenhuizen 
in problemen. Door de snelle toestroom van patiënten, maar ook door de uitval van zieke 
verpleegkundigen. Beademingsapparatuur en ic-bedden zijn niet langer het knelpunt, maar 
de beschikbaarheid van personeel. Iedereen is op zoek naar verpleegkundigen om de capaciteit 
te vergroten. Nederlandse ziekenhuizen speelden al eerder met het plan om buitenlandse 
verpleegkundigen in te vliegen om de ergste nood te lenigen. Dat mislukte. Slagen andere 
landen er wel al in om buitenlandse arbeidskrachten in te schakelen en zo de zorg overeind 
te houden? 

Nederland heeft in ieder geval weinig buitenlandse verpleegkundigen in de zorg aangesteld, zo 
valt af te leiden uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) over de herkomst van verpleegkundigen. De OESO kijkt daarbij naar 
het land waar iemand een opleiding heeft genoten en niet naar de nationaliteit zelf. Van de in 
Nederland werkende verpleegkundigen heeft in totaal 1,3 procent een opleiding in een ander 
land gevolgd. Het merendeel van hen komt uit België en is de Nederlandse taal machtig. 
Daarnaast werkt er nog een handjevol verpleegkundigen in Nederland met een opleiding uit 
Suriname en Duitsland, maar de aantallen zijn te verwaarlozen. 

In Angelsaksische landen zijn er aanmerkelijk meer buitenlandse verpleegkundigen actief. In 
het Verenigd Koninkrijk kreeg ruim 16 procent van de verpleegkundigen scholing in een ander 
land. In Nieuw-Zeeland en Australië, die onderling personeel uitwisselen, liggen de 
percentages nog Ook in Zwitserland ligt het percentage verpleegkundigen met een 
buitenlandse achtergrond opmerkelijk hoog. Franstalige, Duitstalige en Italiaanstalige 
verpleegkundigen vinden in Zwitserland vanwege de taal makkelijk emplooi. Zwitserland is 
mede een populair land wegens de hogere salarissen in het land. 

In de meeste OESO-landen ligt het percentage buitenlandse zorgmedewerkers echter veel 
lager. De situatie is beter te vergelijken met omliggende kleine landen als België en 
Denemarken. In België, dat naast Nederlandse verpleegkundigen ook Franse 
verpleegkundigen kan lokken, is 4,1 procent afkomstig van een buitenlandse opleiding. In 
Denemarken, waar personeel uit Scandinavische buurlanden instroomt, ligt dat percentage 
op 1,9 procent. 

De laatste vijf jaar is het percentage buitenlandse krachten in Nederland weliswaar iets 
toegenomen, al is er in vergelijking met 2010 nog weinig echt veranderd. In België en 
Duitsland stijgt het aandeel buitenlandse werknemers wel gestaag. Met speciale 
wervingsprogramma’s voor studenten en taalopleidingen weten sommige landen de instroom 
te verhogen, zo blijkt een rapportage van de OESO uit november 2021.  

Het Verenigd Koninkrijk heeft, zeker in de jaren voor de Brexit, op grote schaal Filipijnse 
verpleegkundigen aangetrokken. De Filipijnen hebben al jaren een doelbewust beleid om 
verpleegkundigen op te leiden om in andere landen te werken. Van de 166 duizend Filipijnse 
verpleegkundigen is tweederde werkzaam in de Verenigde Staten. In het VK werken ruim 30 
duizend verplegers van Filipijnse afkomst, in Canada 11,5 duizend en zo’n 9,5 duizend in 
Australië. Het aandeel is iets kleiner in Europa, maar het grootst in Noorwegen. 

Noorwegen investeerde de laatste vijf jaar ook in opleidingen en hogere salarissen om de 
tekorten in de zorg tegen te gaan, en wordt door de OESO als tamelijk succesvol voorbeeld 
beschouwd. Maar ook de Noren kampen nog altijd met een tekort aan personeel en moeten 
hopen dat de toenemende ziekenhuisopnamen de komende weken beheersbaar blijven. Bron: 
De Volkskrant, 7 januari 2022. 
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Amsterdamse cafés uit protest tegen maatregelen open: ‘We willen een punt 
maken’ 

Op verschillende plekken in Amsterdam gingen zaterdag de kroegen open. Volgens de huidige 
coronaregels niet toegestaan, maar handhavers grepen niet in. ‘Als je mag winkelen, moet je ook 
buiten de deur koffie kunnen drinken.’ 

 

Café De Zon ging ondanks de maatregelen toch open. @ Het Parool 

Dat Blushing in de Paulus Potterstraat in Zuid zaterdag open zou gaan, kwam niet als een 
verrassing. Gordon, eigenaar van de koffietent, kondigde de heropening vrijdag al aan op 
Instagram. ‘Mijn drie zaken gaan open morgen, ongeacht het besluit van het kabinet. Ik hoop 
dat vele ondernemers mij volgen. Afgelopen uit!’, schreef hij bij een video. 

En zo geschiedde. ‘Direct na die post zagen we het reserveringssysteem vollopen,’ zegt 
Terrence Bhiekharie, manager bij de vestiging van Blushing in Zuid. ‘Het heeft de hele dag vol 
gezeten.’ 

Met de opening wil Blushing laten zien dat de horeca wel degelijk op een veilige manier open 
kan. ‘We hebben sinds de eerste lockdown al ruimte tussen de tafels gecreëerd, mensen 
moeten blijven zitten en als ze opstaan een mondkapje dragen. Én we voeren normaal een 2G-
beleid,’ aldus Bhiekharie. Normaal, want deze zaterdag was voor één keer iedereen welkom. 

Dat de winkels wel open mogen, maar cafés en restaurants niet, noemt Bhiekharie ‘oneerlijk’. 
‘Als je mag winkelen, dan moet je ook buitenshuis koffie kunnen drinken.’ Hij staat daarin 
niet alleen. Ook elders in de stad openden horecazaken hun deuren. Bij De Zon in de Jordaan 
was het zo druk dat een deel van de bezoekers buiten moest blijven staan. 

Ook The Lunch Club in de Haarlemmerstraat was van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend. ‘Dat 
doen we omdat we het niet eens zijn met de maatregelen, we protesteren,’ aldus een 
medewerker, die niet met haar naam in de krant wil. ‘Ik wil verder ook niet reageren, want ik 
heb dingen te doen. We zitten helemaal vol.’ 
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De gemeente laat zaterdagavond weten dat Blushing een officiële waarschuwing heeft 
gekregen. Als de koffietent nog een keer de regels overtreedt, krijgt de eigenaar nog een 
waarschuwing. Bij een derde overtreding moet de zaak per direct een week dicht. De gemeente 
doet nog onderzoek naar andere horecazaken die zaterdag open waren. 

De gemeente zegt ‘te handhaven met de capaciteit die we hebben’. Burgemeester Halsema 
benadrukte vrijdag nog geen gedoogbeleid te willen voeren. ‘Net als iedereen hopen we dat de 
horeca en cultuursector weer snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid 
is hierbij van groot belang. We verwachten tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels 
houden en zullen dat ook in de gaten houden.’ Bron: Het Parool, 15 januari 2022. 

Gemeente: locaties demonstratie zondag veiligheidsrisicogebied 

De Amsterdamse driehoek (gemeente, OM en politie) wijst de locaties waar zondag de 
zogenoemde ‘herdenking van de koffieslag’ plaatsvinden aan als veiligheidsrisicogebied. De politie 
houdt er rekening mee dat ook zondag weer mensen naar de demonstratie komen met wapens 
of illegaal vuurwerk. 

 

@ ANP 

Om ervoor te zorgen dat het protest veilig verloopt zijn het Oosterpark, Westerpark en 
Olympisch Stadion, de plekken waar de deelnemers verzamelen, evenals het Museumplein 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen hier preventief gefouilleerd 
kan worden. 

De gemeente schrijft dat ‘in goed overleg met de organisatie’ afspraken zijn gemaakt om de 
demonstratie vreedzaam en verantwoord te laten verlopen. ‘De organisator neemt afstand van 
groepen en personen die uit zijn op een confrontatie met de politie,’ staat in een persbericht. 

Burgemeester Femke Halsema doet verder een dringend beroep op de betogers zich aan de 
voorschriften te houden, aanwijzingen van verkeersregelaars en politie op te volgen en voor 
hun eigen veiligheid en die van anderen de demonstratielocatie te verlaten bij dreiging van 
ongeregeldheden of geweld. Als mensen zich niet aan de regels houden, treedt de politie op. 

De actie refereert aan een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het 
Amsterdamse Museumplein die vorig jaar op 17 januari uitliep op rellen. Actiegroep Nederland 
in Verzet organiseert daarom ‘de herdenking van de koffieslag’. Vanaf drie plekken in de 
hoofdstad lopen mensen zondagmiddag naar het Museumplein om daar gezamenlijk ‘koffie te 
drinken’. 

De deelnemers verzamelen rond het middaguur bij het Olympisch Stadion, het Oosterpark en 
het Westerpark en lopen dan naar het Museumplein. Vanaf daar gaan ze nog gezamenlijk de 
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stad door. De organisatie verwacht 25.000 tot 50.000 mensen. Bron: Het Parool, 15 januari 
2022. 

Studenten Zwolle omarmen actievoerende horeca 

Tijdens de actiedag in de horeca weten Zwolse studenten de cafés goed te vinden. Aan het 
begin van de middag zat het terras van studentencafé Het Vliegende Paard in de binnenstad 
helemaal vol. Ook andere kroegen doen mee aan de actiedag waarop de horeca één dag open 
is. 

Voor eigenaar Dennis Kaatman van Het Vliegende Paard voelt het zaterdag als wakker worden 
uit een al twee maanden durende winterslaap. ‘Toen eind vorig jaar de cafés vanaf 17.00 uur 
dicht moesten, heb ik de zaak helemaal gesloten’, zegt hij, terwijl het terras vol zit met 
bierdrinkende studenten. Een barman loopt voorbij met twee lege shotglaasjes. ‘Het is fijn 
weer mensen in mijn zaak te hebben. Ik ben het zat om het aan- en uitknopje van de 
coronamaatregelen te zijn’, zegt Kaatman. 

In het Vliegende Paard zijn twintig studentenverenigingen gehuisvest die er feesten geven en 
vergaderen. Kaatman zegt uit eigen ervaring te weten dat jongeren het moeilijk hebben met 
de huidige omstandigheden. Soms biedt hij ook steun. 

Verderop in de zaak zitten twee studenten babbelend met twee pullen bier voor zich. ‘Het voelt 
vertrouwd hier weer te zijn’, zegt Connor, een 20-jarige student lichamelijke opvoeding.  

Ook vriend Bruce (23), die communicatie studeert, blijft zaterdag zolang het kan. ‘De horeca 
gecontroleerd openen lijkt me beter dan dat iedereen thuis gaat feesten.’ Het Vliegende Paard 
blijft zaterdag tot 20.00 uur open en gaat daarna weer dicht. Kaatman: ‘Ik ken mijn 
verantwoordelijkheid, maar ik wil wel een signaal afgeven.’ 

Het Refter, gezeten in een deel van een voormalig klooster uit omstreeks 1309, is met 500 
plekken het grootste café van Zwolle. Twee dagen terug werd besloten tot deze protestacties. 
Bedrijfsleider Kees Brinkman kreeg meteen vrolijke duimpjes op de app van zijn 
personeelsleden terug. ‘Het voelt onwennig weer open te zijn’, zegt hij, terwijl de ene na de 
andere klant binnendruppelt. En het voelt oneerlijk na vandaag weer dicht te gaan, terwijl het 
winkelend publiek richting winkelstraten voorbij loopt, zegt de bedrijfsleider. Bron: De 
Telegraaf, 15 januari 2022. 

Bijna 32.000 besmettingen, 2862 in Amsterdam 

Het afgelopen etmaal zijn er in Amsterdam 2862 positieve testuitslagen vastgesteld, daarmee 
heeft de hoofdstad de meeste besmettingen van Nederland. In totaal zijn er net iets minder 
dan 32.000 coronabesmettingen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) ontdekt. 

Een dag eerder werd met een inmiddels gecorrigeerd aantal van 35.489 positieve testen nog 
een nieuw record gehaald. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend kwamen 31.963 besmettingen 
aan het licht. 

In zeven dagen tijd registreerde het RIVM 222.418 positieve tests, waar dat er een week eerder 
nog 162.461 waren. Gemiddeld kregen de afgelopen week per dag 31.774 mensen te horen 
dat ze besmet waren met het virus. 

Na Amsterdam heeft Den Haag met 1458 positieve tests de meeste besmettingen, daarop 
volgt Rotterdam met 1407. In Almere testten 632 mensen positief en in Zaanstad 627 mensen. 

De afgelopen 24 uur werden 6 overlijdens verband houdend met het coronavirus doorgegeven 
aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij ook binnen die tijd overleden, omdat dit soms later 
wordt doorgegeven. Ook kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het overlijden 
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van een coronapatiënt niet verplicht gemeld hoeft te worden. Bron: Het Parool, 15 januari 
2022.  

Alle Ikea's gaan zaterdagochtend weer open 

Alle Ikea's in Nederland zijn vanaf zaterdagochtend weer open. De exacte openingstijd kan per 
filiaal verschillen, laat een woordvoerster weten. De Ikea in Amsterdam is van maandag tot en 
met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 

Tijdens de coronapersconferentie eerder op vrijdag werd bekend dat de lockdownmaatregelen 
voor winkels worden versoepeld. Ikea kwam ter sprake tijdens die persconferentie. Een 
journalist wilde weten waarom Ikea wel open kan, maar een museum niet, omdat het beide 
commerciële doorstroomlocaties zijn waar mensen vaak wat verder naartoe moeten reizen. 

Doorstroomlocaties zijn plekken waar bezoekers lopend een route afleggen. ’Die vraag snap ik 
heel goed,’ antwoordde minister-president Mark Rutte. Volgens hem kan het bedrijf juridisch 
niet worden uitgezonderd wanneer het kabinet besluit de winkels weer te openen. ‘Dat gaat 
simpelweg niet.’ Bron: Het Parool, 15 januari 2022. 

Drogisterijen werken tekort aan type 2-mondkapjes weg 

Drogisterijen zeggen dat ze het type medische mondkapjes dat het kabinet adviseert snel in 
de winkel hebben. Kruidvat en Trekpleister verkopen deze mondkapjes al online en hebben ze 
maandag in de winkel. Etos zegt ook zeker maandag dit type mondkapje beschikbaar te 
hebben en in sommige winkels zaterdag al. 

Het kabinet adviseert geen stoffen mondkapjes meer te dragen, maar medische mondkapjes 
van type 2, die beter beschermen dan type 1. Het OMT had dit eerder ook geadviseerd. Mensen 
met een kwetsbare gezondheid kunnen beter type 2R dragen, dat nog een extra beschermend 
laagje heeft. 

Eerder deze week lieten drogisterijen nog weten dat tekorten dreigden aan medische 
mondkapjes van type 2. Etos verkocht deze mondkapjes nog niet, Kruidvat en Trekpleister 
maar beperkt. Medische mondkapjes van type 1 zijn al langere tijd goed verkrijgbaar. Bron: 
Het Parool, 15 januari 2022. 

NU'91: begrip voor versoepelingen, effecten ervan goed monitoren 

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 heeft er begrip voor dat de 
coronamaatregelen worden versoepeld. ‘De maatregelen uit de lockdown zijn immers 
gekoppeld aan het aantal ic-opnames. En ondanks het grote aantal dagelijkse besmettingen 
zien we nu geen stijging van de ic-opnames,’ zegt Michel van Erp van NU’91. 

Van Erp voegt eraan toe dat het wel zaak is de effecten van de versoepelingen heel goed te 
monitoren. ‘We hebben immers te maken met een variant van het coronavirus die heel 
besmettelijk is. En de druk op zorgpersoneel is al zo groot.’ 

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakten vrijdagavond 
bekend dat mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad of korter dan 
acht weken geleden zijn hersteld van corona, niet meer direct in quarantaine hoeven na 
contact met een besmet persoon, mits ze geen klachten hebben. De maatregel gaat per direct 
in. Het quarantaineadvies voor mensen met een cruciaal beroep die geen booster of infectie 
hebben gehad, wordt nog uitgewerkt.  

Van Erp zou het geen goede zaak vinden als wordt besloten dat mensen met een cruciaal 
beroep, zoals zorgpersoneel, ook als ze geen booster hebben gehad mogen doorwerken na 
contact met een besmet persoon. ‘Wij zijn geen voorstander van het maken van 
uitzonderingen,’ zegt NU'91. ‘We werken in de zorg immers met kwetsbare mensen en ook 
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moeten we voorkomen dat collega's elkaar gaan besmetten.’ Bron: Het Parool, 15 januari 
2022.  

Sportbonden gaan mogelijke hervatting competities voorbereiden 

Heel wat Nederlandse sportbonden hopen eind januari hun competities te kunnen hervatten. 
Met ingang van zaterdag kan in zowel de buiten- als binnensport weer vrijwel zonder 
restricties worden getraind, maar de competities blijven stilliggen om zo het aantal 
reisbewegingen beperkt te houden. 

Het kabinet neemt op dinsdag 25 januari weer een besluit over de coronamaatregelen. 
Voetbalbond KNVB en volleybalbond Nevobo laten weten vooruitlopend op dat 'weegmoment' 
alvast de mogelijke hervatting van hun competities te gaan voorbereiden. De Nevobo gaat 
komende week diverse scenario's uitwerken en wedstrijdschema's opstellen.  

‘Natuurlijk hadden we ook graag gestart met de competitie, maar we zijn blij dat we weer aan 
de slag kunnen binnen de verenigingen,’ zegt algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. 
‘Hierdoor kunnen de teams elkaar weer zien en zich alvast voorbereiden op de start van de 
competitie. En zodra het mogelijk is, kunnen de teams hierdoor verantwoord hun wedstrijden 
spelen in competitieverband.’ Bron: Het Parool, 15 januari 2022. 

Demonstranten houden lawaaiprotest tijdens persconferentie 

Demonstranten houden een lawaaiprotest tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte 
en zorgminister Ernst Kuipers over de coronaregels in Nederland. Bron: Het Parool, 15 januari 
2022. 

 

@ ANP - Demonstranten houden een lawaaiprotest tijdens de persconferentie van premier 
Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).   
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Kuipers: 'terugdraaien van maatregelen bij omhooggaan aantal 
besmettingen'  

Ook als de regels die nog wel blijven staan niet goed worden opgevolgd, zal het aantal 
besmettingen 'ongetwijfeld zo omhooggaan dat we zaken terug moeten draaien', zegt 
zorgminister Ernst Kuipers. Met het pakket neemt het kabinet dus ook een risico.  

Wat kan gebeuren is dat 'dusdanig veel mensen uitvallen' door een coronabesmetting dat 
'ontwrichting van relevante onderdelen van de maatschappij' dreigt. Dat geldt zelfs met de 
versoepelde quarantaineregels die Kuipers vrijdagavond aankondigde. Bron: Het Parool, 15 
januari 2022. 

Rutte: met dit pakket kan dagelijks aantal besmettingen oplopen tot 
80.000 

Met het versoepelde maatregelenpakket dat het kabinet vrijdag aankondigt, kan het dagelijks 
aantal besmettingen mogelijk oplopen tot 75.000 of 80.000 per dag. ‘Dat zijn enorme 
aantallen,’ erkent premier Mark Rutte. Vrijdag werden ruim 35.000 besmettingen gemeld. 

Als ook de horeca- en de cultuursectoren nog opengaan, zou het aantal te ver oplopen, aldus 
de premier. Over tien dagen kijkt het kabinet of ook daar versoepelingen mogelijk zijn. Bron: 
Het Parool, 15 januari 2022. 

 

De horeca in Oosterhout was zaterdag tot 23.00 uur open tegen de coronaregels in. Dat 
betekende volle bak in café De Beurs. © Pix4Profs/René Schotanus 
 
Uitgaansavond (bijna) als vanouds in Oosterhoutse Klappeijstraat: ‘Veel 
te lang geleden dit’ 
 
Een zeer vreedzaam en vooral heel gezellig protest tegen de geldende coronamaatregelen. 
Horecaondernemers in Oosterhout staat het water aan de lippen en tegen de lockdownregels 
in openden ze zaterdagmiddag de deuren. Tot 23.00 uur zou het protest gedoogd worden en 
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zou er niet gehandhaafd worden. Eindelijk weer reuring in de Oosterhoutse Klappeijstraat, na 
weken van verplichte sluiting. 
Ook burgervader Mark Buijs is deze avond een kijkje komen nemen. Hij is samen met 
wethouder Dees Melsen en Dré de Jong (voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Oosterhout). ‘Nee, we gaan nergens naar binnen’, laat hij weten. ‘We komen even kijken hoe 
het gaat.’  
 
De maatregelen zijn steeds voelbaarder. Deze derde lockdown is voor veel ondernemers de 
druppel, volgens Dré De Jong, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oosterhout. 
 
Desgevraagd laat Buijs weten er geen dubbel gevoel bij te hebben om als burgemeester toe te 
staan dat met de opening regels overtreden worden. ‘Het is een demonstratie en daar heb ik 
alle begrip voor. De regels zouden beter moeten’, zegt hij. ‘Ik spreek mensen, ondernemers, 
met tranen in de ogen.’ Hij krijgt bijval van De Jong. ‘De maatregelen zijn steeds voelbaarder. 
Deze derde lockdown is voor veel ondernemers de druppel.’ 
 

 
Elvera Van Strien en Rolf Van Stalle zijn de eigenaren van café de Pub. Rolf Van Stalle heeft 
getwijfeld of hij zijn zaak open zou gooien in verband met de kosten. © Pix4Profs/René 
Schotanus 

Op een bord voor Café De Pub staat een bord. ‘Coronabeleid, we doen er wel aan maar we 
gaan het er NIET over hebben’, staat te lezen. Eigenaar Rolf Van Stalle is, zoals te verwachten 
valt, ‘blij zijn vaste klanten weer te kunnen begroeten’.  

Toch heeft hij getwijfeld of hij mee zou doen aan de actie. ‘Je moet ook kosten maken om open 
te gaan.’ Hij durfde het niet aan om een van zijn biertanks aan te spannen. ‘Daar zit 1000 
liter in, en als die niet binnen vijf weken op gaan, dan moet ik het restant weggooien. En ik 
heb er nog onvoldoende vertrouwen in dat het binnenkort echt open mag.’  

Deze avond wordt er dus letterlijk uit een ander vaatje getapt. Zowel Van Stalle als zijn 
collega’s moesten deze avond regelmatig ‘nee’ verkopen aan bezoekers. Even verderop, bij een 
naar coronamaatstaven vol café De Beurs, blijkt dat burgemeester Buijs zich tóch over heeft 
laten halen om even een biertje te nuttigen. Aan de toog zit een glunderende John Patrick 
Dekkers aan de toog. ‘Veel te lang geleden dit.’ Als het aan hem ligt gaat alles per direct open. 
‘Zónder 2G of andere flauwekul, wat mij betreft.’ Bron: BN De Stem, 16 januari 2022. 
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Café De Pub hoopt op een ‘coronaloos’ avondje. © Pix4Profs/René Schotanus 

 
 

De horeca in Oosterhout was zaterdagavond bij wijze van demonstratie tegen de coronaregels 
tot 23.00 uur open. Er werd op diverse plekken wel gewezen op de coronaregels. © 
Pix4Profs/René Schotanus 
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Kabinet kijkt op 25 januari naar versoepelingen horeca en cultuur 

Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen verder kunnen worden 
versoepeld. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie. ‘En dan kijken 
we eerst naar de horeca, musea, bioscopen en theaters.’ 

Rutte benadrukt dat nu eenmaal niet alles tegelijk open kan. Daarvoor zijn de 
besmettingsaantallen eenvoudigweg te hoog. De premier zegt goed te snappen 'dat het 
compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting'. Zowel in de horeca als in de 
cultuursector hebben ondernemers volgens hem ook veel moeite gedaan om veilig open te 
kunnen. 

De bestaande steunpakketten blijven het hele eerste kwartaal doorlopen voor de sectoren die 
nog altijd dicht zijn. Maar Rutte erkent dat veel bedrijven door de duur van de crisis 
inmiddels zulke grote problemen hebben dat zij daar wellicht niet genoeg aan hebben. ‘Daar 
gaan we heel goed naar kijken.’ Bron: Het Parool, 15 januari 2022. 

 

Tjalling De Boer heeft - eindelijk - zijn eerste vaccinatie binnen: ‘Dat is toch een stressfactortje 
minder.’ © Fred Libochant 
 
Tjalling (65) belandde in een doolhof voor zijn eerste prik: ‘Ben ik een 
uitzondering?’ 
 
De een wordt al opgeroepen om zijn vierde prik te komen halen. Een ander, zoals Tjalling De 
Boer, moet hemel en aarde bewegen om zijn eerste coronavaccinatie te krijgen. Na weken in 
een doolhof te hebben verkeerd, kon hij tot zijn eigen verbazing woensdag ineens terecht. ‘Ben 
ik een uitzondering’, vraagt hij zich af. ‘Dat idee heb ik wel een beetje.’ 
 
Tjalling De Boer (65) noemt zichzelf een pitbull. Hij laat zich niet graag met een kluitje in het 
riet sturen, houdt dus vast en zet door. Dat zit in zijn karakter.  Maar fysiek is het een ander 
verhaal. ‘Ik heb vorig jaar 85 medische afspraken gehad.’ Bron: AD, 16 januari 2022. 
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Alfred Blokhuizen is verrast door de oproep voor zijn vierde inenting. ‘Maar ik vind het wel 
heel fijn.’ © Frank De Roo 
 
Oproep voor vierde vaccinatie verrast Alfred (66): ‘Wist niet dat ik die 
nodig heb’ 
 
Waar veel Nederlanders nog wachten op of  twijfelen over hun derde prik, is een groep 
kwetsbare patiënten alweer aan de beurt voor een vierde. Zoals Alfred Blokhuizen (66) uit 
Spijkenisse, die wordt behandeld voor kanker. Hij is verrast door de oproep. ‘Maar ik vind dit 
wel een geruststelling.’ 
 
Het RIVM meldt op zijn website bij ‘richtlijnen & draaiboeken’ dat mensen wier 
immuunsysteem niet optimaal functioneert, zich na half januari (en drie maanden na hun 
laatste inenting) kunnen melden bij de GGD. Wel wordt erbij aangegeven dat de extra prik 
geen deel uitmaakt van het nationale vaccinatieprogramma, op individuele basis is en alleen 
is bedoeld voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Bron: AD, 16 januari 2022. 
 
Rondslingerende mondkapjes groeiend probleem in de natuur: ‘Dieren 
krijgen die microplastics binnen’ 
 
Rondslingerende mondkapjes zijn een groeiend probleem in de natuur: ‘Dieren krijgen 
die microplastics binnen’, waarschuwt John Pietersen, boswachter en buitengewoon 
opsporingsambtenaar (boa) van Natuurmonumenten.   
 
Het mondkapje is de top tien van Nederland Schoon binnengedrongen van de meest gevonden 
soorten zwerfvuil. Niet voorzichtig op nummer tien, maar meteen op plek zeven. Een triest 
feit, aldus Petersen.  
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Boswachter John Pietersen: Waarom gooi je niet je troep in je eigen tuin, maar wel in de 
natuur? © Rianne Den Balvert 
 
Nou ja, zeg. Hangt daar een mondkapje in de boom, midden in de natuur. Wie doet dat nou? 
Boswachter John Pietersen kan het niet vatten. ‘Waarom niet in je eigen tuin, maar wel in de 
natuur’? 
 
 ‘Tuurlijk, het kan gebeuren dat dat blauw-witte ding uit je jaszak glipt als je je mobieltje of 
een pakje zakdoekjes tevoorschijn wil trekken. Maar lang niet altijd gaat het om dat soort 
ongelukjes. Het zijn er gewoon teveel die boswachters en andere terreinbeheerders in de 
natuurgebieden tegenkomen. ’Het is echt een probleem’, constateert John Pietersen, 
boswachter en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Natuurmonumenten. Bron: AD, 
16 januari 2022.  
 
Amnesty International heeft de Italiaanse regering 
opgeroepen ongevaccineerden niet te discrimineren  
 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Italiaanse regering 
opgeroepen ongevaccineerden niet te discrimineren in de strijd tegen corona. De beweging 
wijst op de verplichte vaccinatie voor 50-plussers die werken, en op andere strenge 
anticoronamaatregelen. 
 
Amnesty roept Rome op de regels te wijzigen om discriminatie van niet-gevaccineerde mensen 
te vermijden. De vaccinatieplicht geldt onder meer ook als je met het openbaar vervoer wil 
reizen. 
 
Italië gaat daarmee verder dan de meeste andere landen, in een poging de druk op de 
gezondheidsdiensten te verlichten en het aantal coronadoden terug te dringen. 
 
Amnesty vraagt om alternatieve maatregelen, zoals het gebruik van maskers en coronatests, 
zodat de niet-gevaccineerde bevolking 'zonder discriminatie' naar het werk kan blijven gaan 
en het openbaar vervoer kan blijven gebruiken. Bron: AD, 16 januari 2022. 
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Op het Amsterdamse Museumplein staan negen tractors geparkeerd 
 
Op het Amsterdamse Museumplein staan negen tractors geparkeerd voor de demonstratie die 
daar zondagmiddag plaatsvindt. In de omgeving is zichtbaar politie aanwezig. 
 
Actiegroep Nederland in Verzet organiseert vandaag de 'herdenking van de koffieslag', waarbij 
ze stilstaan bij de verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op 17 januari vorig jaar op 
het Amsterdamse Museumplein, die eindigde in rellen. 
 
De tractors komen onder meer uit Friesland, Groningen en Noord-Holland. De eerste mensen 
waren al om 01.00 uur vertrokken om op tijd in Amsterdam te zijn. Op protestborden staan 
teksten als 'samen staan we sterk', 'don't worry be wappie', 'wij zijn de leugens zat' en 'gebruik 
je boerenverstand geen 2g'. De boeren zeggen dat ze tegen het coronabeleid zijn en willen 
hiermee hun geluid laten horen. 
 
Ook bij het Olympisch Stadion, het Oosterpark en het Westerpark verzamelen betogers. 
Vanaf daar lopen ze naar het Museumplein, waarop een gezamenlijke mars volgt door de stad. 
Onder anderen initiator van Nederland in Verzet Michel Reijinga, Viruswaarheid-
voorman Willem Engel en voormalig profvoetballer Bryan Roy zijn erbij. 
 
De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) heeft de locaties van de demonstratie 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat er preventief mag worden 
gefouilleerd. De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie komen 
met wapens of illegaal vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema deed verder een dringend 
beroep op de betogers zich aan de voorschriften te houden. Als dat niet gebeurt, treedt de 
politie op. Bron: AD, 16 januari 2022. 
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© ANP — Demonstranten bij het Olympisch Stadion tijdens een actie van Nederland in Verzet. 
 
Het Amsterdamse Museumplein stroomt zondagmiddag vol met 
demonstranten 
 
Het Amsterdamse Museumplein stroomt zondagmiddag vol met demonstranten. Duizenden 
betogers vertrokken eerder vanaf het Oosterpark, het Olympisch Stadion en het Westerpark 
naar het plein voor de 'herdenking van de koffieslag'. De politie is zichtbaar aanwezig. 
 
Op het Museumplein werden enkele tientallen betogers die demonstreerden tegen fascisme 
door de mobiele eenheid afgeschermd. Ze zijn in drie bussen verplaatst naar het Max 
Eeuweplein, 'binnen zicht- en geluidsafstand van de optocht', meldt de gemeente. ‘Daar 
krijgen ze de ruimte om hun eigen geluid te laten horen.’ 
 
Actiegroep Nederland in Verzet organiseert de 'herdenking van de koffieslag' om stil te staan 
bij de verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op 17 januari vorig jaar op het 
Amsterdamse Museumplein, die uitliep in rellen. 
 
Vooraan de stoet vanaf het Olympisch Stadion rijdt een tractor met een protestbord waarop 
staat: 'Terug naar normaal nu!!' Ook vanaf het Oosterpark en het Westerpark gaan tractors 
voorop. Eerder parkeerden op het Museumplein ook al tractors uit onder meer Friesland, 
Groningen en Noord-Holland. De eersten waren om 01.00 uur vertrokken om op tijd in 
Amsterdam te zijn. Op protestborden staan teksten als 'samen staan we sterk', 'don't worry 
be wappie', 'wij zijn de leugens zat' en 'gebruik je boerenverstand geen 2g'. De boeren zeggen 
dat ze tegen het coronabeleid zijn en willen hiermee hun geluid laten horen.  
 
Vanaf het Museumplein staat een gezamenlijke mars gepland door de stad. Onder anderen 
initiator van Nederland in Verzet Michel Reijinga, Viruswaarheid-voorman Willem Engel en 
voormalig profvoetballer Bryan Roy zijn erbij. 
 
De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) heeft de locaties van de demonstratie 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat er preventief mag worden 
gefouilleerd. De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie komen 
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met wapens of illegaal vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema deed verder een dringend 
beroep op de betogers zich aan de voorschriften te houden. Als dat niet gebeurt, treedt de 
politie op. Bron: AD, 16 januari 2022.  
 

 

 © ANP  

Demonstratiemars door de binnenstad van Amsterdam 
 
De demonstranten die zich eerder vandaag verzamelden op het Amsterdamse 
Museumplein zijn zojuist aan een demonstratiemars begonnen door de binnenstad. De 
duizenden betogers kwamen eerder samen vanaf het Oosterpark, het Olympisch Stadion en 
het Westerpark voor de 'herdenking van de koffieslag'. De politie is zichtbaar aanwezig. 
 
Ze maken een ronde door het centrum om daarna weer terug te keren op het Museumplein. 
Bron: AD, 16 januari 2022. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald. In totaal liggen er 
zondag met 1217 mensen 2 coronapatiënten minder in de ziekenhuizen dan de dag ervoor, 
blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 906 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 8 meer dan de 898 van een dag eerder. Op de 
verpleegafdelingen werden 90 nieuwe patiënten die Covid-19 onder de leden hebben 
opgenomen. 
 
Op de ic's nam de bezetting juist met 10 af naar 311 coronapatiënten. Daar waren 15 nieuwe 
opnames. 
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Op vrijdag meldde het instituut ruim 35.000 bevestigde besmettingen, het laatste dagrecord, 
en vorige week vrijdag bijna 35.000. Nog nooit zijn zo veel nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld als in de afgelopen dag. Tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.308 
meldingen van positieve tests.   

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 226.136 positieve testuitslagen. Dat komt 
neer op gemiddeld 32.305 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een verdere aanscherping 
van het 'weekgemiddelderecord'. Het gemiddelde stijgt voor de negentiende dag op rij. Eerder 
deze week ging het weektotaal voor het eerst door de grens van 200.000. 

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist verder en verder. In de afgelopen dag registreerde 
het RIVM dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. In de 
afgelopen zeven dagen zijn 76 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Het 
sterftecijfer is daarmee terug op het niveau van eind oktober. Toen was de huidige 
besmettingsgolf net begonnen.   
 
In Amsterdam werden de meeste besmettingen geconstateerd. In de hoofdstad werd bij 2886 
mensen de aanwezigheid van het coronavirus vastgesteld, wat kan leiden tot Covid-19, de 
ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.  
 
In Rotterdam werden met een aantal van 1827 veel minder besmettingen ontdekt, net als in 
Den Haag (1582) en Utrecht (1209). Tilburg maakt de 'top 5' af met 617 nieuw ontdekte 
besmettingen. Bron: AD, 16 januari 2022.  
 
Grieks Restaurant Irodion in Roermond moest gisteravond gasten vragen 
om per direct de zaak te verlaten 
 
Grieks Restaurant Irodion in Roermond moest gisteravond de gasten in de eetgelegenheid 
vragen om per direct de zaak te verlaten. Het restaurant had daartoe opdracht gekregen 
van handhaving van de gemeente Roermond. Volgens een woordvoerder van de gemeente 
zondag werd er rond 20.30 uur in het restaurant nog activiteit geconstateerd, en werd de zaak 
gebeld met de boodschap dat iedereen naar buiten moest. 
 
Volgens Irodion zat de zaak toen nagenoeg vol. Iedereen kon zaterdag bij het restaurant 
reserveren voor een maaltijd. De belangstelling was zo groot dat veel mensen teleurgesteld 
moesten worden, aldus Irodion. Alles verliep volgens het restaurant vlekkeloos totdat de 
gemeente ingreep. ‘We moesten per direct sluiten en al onze gasten vriendelijk verzoeken de 
zaak te verlaten’, aldus Irodion op Facebook. Het restaurant biedt op Facebook zijn excuses 
aan voor de klanten die noodgedwongen vroegtijdig moesten vertrekken. 
 
‘De boodschap van de burgemeesters in onze regio was, dat we activiteiten van de horeca 
zaterdag tot op zekere hoogte oogluikend toestonden’, legt een woordvoerder van de gemeente 
Roermond zondag uit. ‘Tot 17.00 uur was dat wat ons betreft oké, en er deden zich ook geen 
excessen voor. De meeste zaken sloten rond die tijd ook hun deuren. Na die tijd bleken er 
enkele zaken, waaronder het restaurant, nog geopend. Op ons verzoek heeft het restaurant, 
net als de andere zaken, de zaak vervolgens netjes gesloten. Er zijn geen waarschuwingen 
uitgedeeld.’  
 
Welke andere zaken nog meer moesten sluiten in Roermond, kon de woordvoerder van de 
gemeente vandaag niet zeggen. Bron: AD, 16 januari 2022. 
 
Zorgen over kosten zelftesten en mondkapjes voor mensen met kleine 
beurs: ‘Geef ze gratis’ 
 
Nu mogelijk de wegwerpmondmaskers verplicht worden, wordt het dragen ervan een 
kostenpost die zeker door minima gevoeld zal worden. 
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Met regelmatig zelftesten en het advies om duurdere medische mondmaskers te dragen, 
kunnen de kosten voor gezinnen al snel oplopen tot enkele tientjes per maand. Dat is reden 
voor zorg, vindt Tweede Kamerlid  Lisa Westerveld, die ervoor pleit in elk geval voor minima 
de testen en de mondkapjes gratis te maken. 
 
Al eerder deed het Nijmeegse GroenLinks-Kamerlid, met succes, het voorstel om de zelftesten 
aan minima gratis te verstrekken. ‘Dat is aangenomen door de Kamer, maar matig uitgevoerd.’ 
Gemeenten gaan heel verschillend om met de opdracht de zelftesten aan de minima ter 
beschikking te stellen. Bron: AD, 16 januari 2022. 
 
Dit doet Omikron met je lijf: ‘Voorzichtig zijn, maar het lijkt een enorm 
verschil’ 
 
In de ziekenhuizen kijken de artsen geïnteresseerd naar de patiënten met Omikron. Want hoe 
beweegt deze virusvariant in ons lichaam? ‘Je moet voorzichtig zijn, maar het lijkt een enorm 
verschil met vorige golven.’ 
 
Spierpijn, keelpijn, een hoest, een beetje darmproblemen, algehele malaise, maar geen 
benauwdheid, geen koorts en ook niet het zo typerende reuk- en smaakverlies. OLVG-longarts 
Paul Bresser, die al bijna twee jaar druk is met covid, is ineens zelf geveld door het virus en 
somt zijn klachten op vanuit de lappenmand. Bron: AD, 15 januari 2022.  
 
Omikron kan tot 100.000 infecties per dag leiden, maar wat gebeurt er 
op de ic's? ‘Model is te pessimistisch’ 
 
Bijna twee jaar lang ging het vooral over ziekenhuisopnames en de druk op de ic's. Maar dat 
was vrijdagavond opeens anders: minister Ernst Kuipers (D66) sprak vooral over torenhoge 
aantallen Omikroninfecties. Waarom? En wat moeten ziekenhuizen dan verwachten?  
 
Een overbodige lockdown wilde premier Mark Rutte de noodrem van december niet noemen. 
Het was ‘echt nodig, daar ben ik echt van overtuigd’, zei hij op de coronapersconferentie 
vrijdag. ‘We zagen de onzekerheid over Omikron plus de druk op de zorg. Maar we blijven alles 
volgen, in het Verenigd Koninkrijk lijken ze nu over de besmettingspiek heen. Dat zou een 
hoopvol teken kunnen zijn voor ons.’ . Bron: AD, 15 januari 2022. 
 
Boris Johnson is door topambtenaar Sue Gray ondervraagd over 
onthullingen over illegale borrels   
 
De Britse premier Boris Johnson is door topambtenaar Sue Gray ondervraagd over de 
onthullingen over illegale borrels door zijn medewerkers tijdens de coronalockdowns. Dat 
meldt de Britse krant The Telegraph. 
 
Gray is aangesteld om onderzoek te doen naar de mogelijke overtredingen van de coronaregels 
door Johnson en zijn entourage. Volgens The Telegraph heeft Johnson de topambtenaar 
geïnformeerd over de mate waarin hij op de hoogte was van de feestjes en borrels. Mogelijk zal 
Gray komende week over haar bevindingen rapporteren.  
 
Johnson ligt onder vuur door de verhalen over illegale borrels, veelal in de ambtswoning op 
Downing Street 10. Zo zou er tijdens de lockdowns een wekelijkse borrel zijn gehouden voor 
personeel dat in de ambtswoning van de premier werkte. 
 
Johnson zou zelf regelmatig getuige zijn geweest van de borrels en zou zijn staf hebben 
aangemoedigd ‘stoom af te blazen’.  Bron: AD, 17 januari 2022. 
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In VK verdwijnt quarantaine na coronabesmetting 
 
Het Verenigd Koninkrijk wil mensen niet langer wettelijk verplichten zichzelf te isoleren als ze 
Covid-19 oplopen, meldt The Telegraph zondag. 
 
Volgens de Britse krant wil premier Boris Johnson zelfs alle noodwetten intrekken die bijna 
twee jaar lang hebben bepaald hoe het publiek tijdens de pandemie kan leven. De gedachte 
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achter dit voornemen zou zijn dat de Britse regering wil dat de bevolking voortaan 'leeft met 
Covid'. Bron: AD, 16 januari 2022.  
 
In Nederland geen isolatie na booster of herstel van corona 
 
Mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad of korter dan acht weken 
geleden zijn hersteld van corona, hoeven niet meer in quarantaine na contact met een besmet 
persoon, mits ze geen klachten hebben. De maatregel gaat per direct in, meldt het kabinet. 
 
Het quarantaineadvies voor mensen met een cruciaal beroep die geen booster of infectie 
hebben gehad, wordt nog uitgewerkt. De nieuwe regels - samen met onder meer het 
aangescherpte mondkapjesadvies - moeten helpen de samenleving open te houden ondanks 
hoge besmettingsaantallen.  
 
Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei woensdag al het Outbreak Management Team 
gevraagd te hebben of de quarantaineregels aangepast konden worden. Vanwege de 
besmettelijkere Omikron-variant dreigen zoveel mensen niet naar hun werk te kunnen 
vanwege een quarantaine dat hele sectoren kunnen vastlopen. Bron: De Telegraaf, 14 januari 
2022.  
 
In Frankrijk wordt coronapas vaccinatiepas 
 
De Franse Tweede Kamer, de Assemblée, heeft vandaag het regeringsvoorstel 
aangenomen om de bestaande coronapas om te vormen tot een zogenoemde vaccinatiepas. 
Daarmee stapt het land - net als Italië en Oostenrijk - over naar een 2G-beleid. Alleen mensen 
die volledig zijn gevaccineerd, óf na een besmetting zijn genezen, krijgen nog een pas. Alleen 
zij kunnen dan nog restaurants in en skipistes op. Een negatieve testuitslag wordt niet meer 
geaccepteerd. 
 
Het voorstel werd met 215 voorstemmers aangenomen, tegen 58 parlementariërs die tegen 
stemden en 7 die zich van een stem onthielden. Erover bestond grote verdeeldheid, zowel 
binnen politieke partijen als tussen de Tweede en de Eerste Kamer. Er waren dagen- en 
nachtenlange debatten en de wettekst werd continue aangepast. Maar uiteindelijk had de 
Assemblée, waar Macron een meerderheid heeft, het laatste woord. 
 
Volgens de wet wordt de coronapas een 2G-pas voor iedereen van 16 jaar en ouder. Voor 
kinderen van 12 tot en met 15 blijft de oude pas gelden die ook nog een negatieve testuitslag 
accepteert. Café- en restauranthouders mogen de identiteit van bezoekers gaan controleren, 
om fraude met de pas tegen te gaan. Bedrijven kunnen tot slot beboet worden als ze hun 
personeel niet vaak genoeg thuis laten werken. 
 
De wet zal binnen enkele dagen in de Franse staatscourant staan, waarmee de 2G-verplichting 
ook daadwerkelijk in kan gaan. Waarschijnlijk zal dat in de loop van deze week zijn. Het enige 
obstakel kan de Constitutionele Raad zijn, die zich ook over de wet zal buigen. 
 
De boosterplicht staat los van die wet. De termijn van zeven maanden voor de derde prik ging 
afgelopen zaterdag al in, en wordt op 15 februari nog eens verder ingekort naar vier 
maanden.  Bron: AD, 17 januari 2022.  
 
Amateurvoetballers met corona terug uit Spanje: ‘Slechts een enkeling 
van die 70 man was negatief’ 
 
Ondanks het coronaspook en een lockdown in Nederland, zochten meerdere amateurclubs uit 
de Rotterdamse regio de voorbije weken de zon op. Zij namen flink wat coronabesmettingen 
mee naar eigen land. ‘Die besmettingen kan je ook in Nederland oplopen.’ 
 
Regioclubs als Excelsior Maassluis, Barendrecht, Spijkenisse en SHO namen de voorbije 
weken het vliegtuig naar Spanje om daar de batterij op te laden voor de tweede seizoenshelft. 
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Waar in Nederland een harde lockdown gold, voelden de clubs aan de Costa veel meer vrijheid. 
‘Man, het was nog leuker dan andere jaren’, vertelt Maassluis-trainer Dogan Corneille. ‘Alles 
mocht weer even. Buiten de mondkapjes, waar ze streng op waren, waren er verder weinig 
regels.’ Bron: AD, 17 januari 2022. 
 

 

Demonstranten tijdens een protestactie van onder andere Viruswaarheid op het Malieveld in 
juni 2021. Tijdens de actie werd geprotesteerd tegen het dragen van mondkapjes en het testen 
en vaccineren van kinderen. © ANP 
 
‘Pokkenvaccin maakt mensen half stier’: complotten zijn van alle tijden 
 
Het pokkenvaccin: creëert mensen die half stier zijn. De Spaanse griep: verspreid door de 
Duitsers. Het is een greep uit de complotten die door de jaren heen in tijden van 
gezondheidscrises bon ton waren. Want: complotdenken is van alle tijden. Wat kunnen we 
leren als we terugkijken in de geschiedenis? ‘Het is deels een verdedigingsmechanisme dat in 
de mens ingebakken zit.’ 
 
‘Hoewel de pers en de beroepsgroep roept ‘Vaccineer! Vaccineer!! Vaccineer!!’, en mensen in 
duizendtallen hun blinde leiders volgen - zeg ik nog steeds: DOE HET NIET.’ Het zou een tekst 
kunnen zijn die vandaag de dag geschreven is. Maar hij is afkomstig uit een pamflet uit 1885 
van Alexander Ross, een arts uit het Canadese Montreal die zich hevig verzette tegen de 
pokkenvaccins. Bron: AD, 17 januari 2022. 
 
De demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam is vreedzaam 
verlopen 
 
De demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam is 'vreedzaam verlopen'. Volgens de 
gemeente waren er rond 15.00 uur op het Museumplein zo'n 15.000 mensen aanwezig. Negen 
personen zijn aangehouden. 
 
De actievoerders scandeerden: 'Liefde, vrijheid, geen dictatuur'. Toen ze in de buurt waren 
van de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema riepen ze 'Femke rot op'. De gracht 
naar de woning was afgezet door de politie. De demonstranten hadden spandoeken bij zich 
met teksten als: 'Kinderen zijn onze toekomst. Niet onze proefkonijnen.' 
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Langs de route demonstreerden enkele tientallen betogers tegen fascisme. Zij waren eerder op 
het Museumplein, maar werden door de politie verplaatst in drie bussen naar het Max 
Eeuweplein. Deze plek was door de mobiele eenheid afgeschermd. Inmiddels is het plein weer 
leeg. 
 

 
 
© ANP  Demonstranten op het Museumplein tijdens een actie van Nederland in Verzet. De 
actiegroep protesteert tegen het coronabeleid van de overheid. Met de 'herdenking van de 
koffieslag' wil de organisatie terugblikken op het afgelopen jaar toen zij vanwege een 
demonstratieverbod besloten om in protest 'koffie te drinken'.  
 
Na een ronde door de Amsterdamse binnenstad zijn de betogers weer terug op 
het Museumplein. Daar eindigt de demonstratie tegen het coronabeleid waar vele duizenden 
mensen aan meededen. Inmiddels vertrekken veel mensen huiswaarts. 
 
Tijdens de betoging scandeerden actievoerders: ’Liefde, vrijheid, geen dictatuur.’ Toen ze in de 
buurt waren van de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema riepen ze 'Femke rot op'. 
De gracht naar de woning is afgezet door de politie. De demonstranten hadden spandoeken 
bij zich met teksten als: ’Kinderen zijn onze toekomst. Niet onze proefkonijnen. Bron: AD, 16 
januari 2022. 

 
Oostenrijk verhoogt leeftijd voor verplichte coronavaccinatie van 
14 naar 18 jaar 
 
Oostenrijk verhoogt de leeftijd voor de verplichte coronavaccinatie van 14 naar 18 jaar. De 
vaccinatieplicht gaat begin volgende maand gelden als het parlement er donderdag mee 
instemt. Daar is een duidelijke meerderheid voorstander. 
 
De Oostenrijkse regering maakte de plannen voor de inentingsplicht vorig jaar al bekend. De 
Alpenrepubliek wordt het eerste Europese land met een verplichte coronavaccinatie. 
Weigeraars worden niet opgesloten maar riskeren een boete van 600 tot 3600 euro. Zwangere 
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vrouwen zijn uitgezonderd van de prikplicht. Dat geldt ook als je een medische reden kunt 
aantonen. Controles beginnen midden maart. 
 
Regeringsleider Karl Nehammer erkent dat het een 'uiterst gevoelige' maatregel is, maar 
noodzakelijk zodat 'de hele samenleving weer in vrijheid kan leven'. Ruim zeventig procent 
van de inwoners is ingeënt, minder dan het Europese gemiddelde. Bron: AD, 17 januari 2022. 
 
Het aantal mensen op Curaçao dat besmet is met het coronavirus is 
binnen twee weken tijd ruim drie keer zo groot geworden 
 
Het aantal mensen op Curaçao dat besmet is met het coronavirus is binnen twee weken 
tijd ruim drie keer zo groot geworden. Zondag telde het Caribische eiland 11.825 mensen met 
Covid-19. Ruim een week eerder betrof het nog 8326 mensen. En de week daarvoor 3824. 
 
Zondag lagen 47 coronapatiënten in het ziekenhuis op Curaçao, van wie 13 op de intensive 
care. Op 8 januari betrof het nog 20 patiënten, van wie 6 personen op de ic. In acht dagen tijd 
zijn 13 patiënten aan corona overleden. Het dodental op het eiland komt daarmee sinds maart 
2020 op 206. 
 
Curaçao kondigde op 7 januari een time-out van tien dagen aan, om de snelle stijging van het 
aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Er werd onder meer een avondklok ingesteld, die 
om 22.00 uur inging, en de overheid kondigde striktere regels voor de horeca af. 
 
Niettemin steeg het aantal mensen met een coronabesmetting flink. Al nam het aantal nieuwe 
besmettingen per dag wel af: van 966 op 8 januari naar 339 op 16 januari. Minister-president 
Gilmar Pisas zal maandag, nu de time-out van tien dagen afloopt, duidelijkheid geven over de 
maatregelen voor de komende tijd. Bron: AD, 17 januari 2022. 
 
In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen 
wordt vanaf vandaag weer fysiek onderwijs gegeven 
 
In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen wordt vanaf vandaag 
weer fysiek onderwijs gegeven. Wel geldt dat er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig 
mogen zijn in een les- of collegezaal. Voor tentamens en examens is er een uitzondering. 
Het kabinet adviseert om zowel binnen als buiten de collegezaal een mondkapje te dragen. 
Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden afgeraden. Wegwerpmondkapjes, en dan vooral 
de zogeheten 'type 2'-varianten, hebben de voorkeur. 
 
Studenten wordt aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Die zijn gratis te krijgen via 
de onderwijsinstelling. Bron: AD, 17 januari 2022.  
 
Boris Johnson zou willen dat hij niet op het 'breng-je-eigen-drank'-
feestje was geweest  
 
De Britse premier Boris Johnson zou willen dat hij niet op het 'breng-je-eigen-drank'-feestje in 
de tuin van zijn ambtswoning was geweest in het voorjaar van 2020. ’De premier begrijpt de 
pijn in het land’, zegt onderwijsminister Nadhim Zahawi. 
 
Volgens de minister was Johnson slechts bij het partijtje om zijn medewerkers te steunen en 
te bemoedigen. ,Nu zou hij willen dat hij dat niet gedaan had’, aldus Zahawi tegen Sky News. 
‘Kijk, ga terug naar je bureau want dit is fout, had hij willen zeggen.’ Bron: AD, 17 januari 
2022.  
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De voorzitter van de Zwitserse bank Credit Suisse is per direct 
afgetreden omdat hij quarantaineregels heeft geschonden 
 
De voorzitter van de grote Zwitserse bank Credit Suisse is per direct afgetreden, omdat 
hij quarantaineregels tegen het coronavirus heeft geschonden. Antonio Horta-Osorio was 
slechts negen maanden president-commissaris bij de tweede bank van Zwitserland, die de 
afgelopen tijd door een reeks schandalen werd geplaagd. 
 
De details over zijn schending van de quarantaineregels kwamen ongeveer een maand geleden 
aan het licht. Horta-Osorio keerde eind november terug naar Zwitserland uit het Verenigd 
Koninkrijk en vertrok vervolgens naar het Iberisch schiereiland, voordat de verplichte 
tiendaagse isolatieperiode voorbij was. 
 
Hij zou eerder de coronaregels ook al geschonden hebben bij een bezoek aan 
het tennistoernooi van Wimbledon in juli vorig jaar. Horta-Osorio zegt in een verklaring spijt 
te hebben dat door zijn persoonlijke acties Credit Suisse in verlegenheid werd gebracht en dat 
zijn vertrek in het belang van de bank is. Bron: AD, 17 januari 2022.  
 
De Japanse regering overweegt  een zachte lockdown af te kondigen 
in hoofdstad Tokio en de omliggende regio 
 
De Japanse regering overweegt om binnen een week een zachte lockdown af te kondigen 
in hoofdstad Tokio en de omliggende regio, meldt omroep FNN. Het aantal 
coronabesmettingen in de stad neemt snel toe. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zegt 
dat de maatregel gaat gelden als het aantal ziekenhuisbedden dat bezet is door Covid-19-
patiënten de 20 procent overstijgt. Op dit moment ligt het percentage op 19,3 procent. Koike 
liet vorige week weten dat voor Tokio de noodtoestand wordt afgeroepen als het 
bezettingspercentage naar 50 procent zou klimmen. Bron: AD, 17 januari 2022.  
 
Is het vaccineren van kinderen tegen corona nodig? De voordelen en de 
risico’s op een rij  
 
Ouders met kinderen van 5 tot 12 jaar krijgen vanaf maandag een brief van het RIVM met de 
oproep hun kind te laten vaccineren. 
 
Is vaccineren van mijn kind nodig, vragen ouders zich al weken af. Het antwoord hangt af van 
hoe zwaar ouders tillen aan de risico’s van covid, de kans op bijwerkingen en/of het tegengaan 
van verspreiding van het virus.  
Kinderen zijn verspreiders van het virus. Als daar al twijfel over was, dan is dat in november 
en december vorig jaar wel verdwenen toen corona door de klaslokalen raasde. In navolging 
van de kinderen werden ook de ouders ziek. Die beweging was goed terug te zien in de 
wekelijkse statistieken van het RIVM. 
 
Vaccinatie helpt ziekte te voorkomen. Pfizer haalt bij kinderen een effectiviteit van 90 procent. 
Tegenover 100 ongevaccineerde kinderen die besmet raken staan dus 10 gevaccineerde 
kinderen die ondanks hun prik positief testen. Dat helpt verspreiding tegen te gaan. 
 
Is een kind besmet, dan zal hij het virus thuis verspreiden. Hoe gedraagt het virus zich binnen 
gezinnen? Onder meer het RIVM heeft daar in augustus en september vorig jaar onderzoek 
naar gedaan. De onderzoekers keken daarbij niet specifiek naar de rol van kinderen en 
Omikron was nog onbekend.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat gevaccineerden die toch positief testen, het virus minder vaak 
overdragen op hun huisgenoten. De percentages lopen uiteen van 40 tot 63 procent minder 
verspreiding. Dat zijn niet de percentages van 90 procent die de fabrikanten van vaccins 
claimen, maar die percentages gaan over het grote geheel. Binnen huishoudens is de omgeving 
ideaal voor virussen, dus de kans op besmetting is daar groter. Samengevat: door het vaccin 
worden kinderen minder vaak besmet, en als zij besmet zijn, zorgen zij voor minder 
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verspreiding binnen huishoudens. Wat opgaat voor gezinnen, geldt in mindere mate ook voor 
de klaslokalen.  
 
De bijwerkingen die kort na vaccinatie optreden zijn gelijk aan die bij volwassenen. Kinderen 
kunnen hoofdpijn krijgen, koorts, spierpijn, een zere plek op de arm waar is geprikt en/of 
misselijk worden. Langetermijneffecten zijn bij vaccins ‘zeer onwaarschijnlijk’, zeggen 
gezondheidsdiensten binnen en buiten Europa.  
 

 
 
Leerlingen van een basisschool dragen mondkapjes als door de gang lopen. @ ANP 
 
De ernstigste bijwerking is myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Dat komt volgens 
onderzoekers voor bij 4 op de miljoen jongens die 5 tot 12 jaar oud zijn. Bij meisjes ligt dat 
aantal op 2 op de miljoen. Dat risico loopt wel op met de leeftijd. Zo krijgen bij jongeren van 
12 tot en met 15 bijna 46 op de miljoen jongens met de ontsteking te maken. Bij meisjes blijft 
de kans klein, 4 op de miljoen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15.  
 
Aangezien naar schatting 2 op de 3 kinderen ondertussen besmet is geweest, weet elke ouder 
dat covid bij kinderen meestal weinig voorstelt. Kinderen die besmet zijn geweest, bouwen 
immuniteit op. Voor hen zijn de voordelen van vaccinatie kleiner dan bij ‘onbesmette’ 
kinderen. Wel voegt vaccinatie extra immuniteit toe die vooral helpt om verspreiding binnen 
en buiten het gezin tegen te gaan. 
 
Medisch is er voor kinderen, de eerder besmette en onbesmette, geen dringende noodzaak 
voor vaccinatie. Toch zijn er wel kleine risico’s. Zo kan een kind MIS-C krijgen, een ernstige 
ontstekingsreactie. Sinds het begin van de pandemie zijn 66 kinderen met MIS-C op de ic 
terecht gekomen. 
 
Long covid komt vaker voor. Eén tot twee procent van de besmette kinderen houdt 
maandenlang last. 
 
Dan de kans op myocarditis, die ook als bijwerking van vaccinatie is genoemd. De kans dat 
een kind door covid myocarditis krijgt is aanzienlijk groter dan na een vaccin. Een 
Amerikaanse studie laat zien dat kinderen onder de 16 jaar na covid 40 keer zo vaak een 
ontstoken hartspier krijgen als een kind zonder covid. Al is het risico groter, de kans dat een 
kind myocarditis krijgt blijft ook na covid klein. Bron: Trouw, 16 januari 2022. 
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De tien rijksten ter wereld verdienden tijdens pandemie 15 duizend dollar per 
seconde 
 
Corona bracht voor de meeste wereldbewoners van arme landen dood en ellende. Maar een 
handjevol mensen profiteerde juist van de crisis, in rijke landen, maar ook in armere. De tien 
rijkste mannen ter wereld hebben hun vermogen sinds het uitbreken van de coronacrisis 
verdubbeld van 700 miljard dollar tot 1,5 biljoen (1,3 biljoen euro). 
 
Dat constateert Oxfam Novib, een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, 
in haar jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid dat maandag wordt 
gepresenteerd. 
 
Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib, spreekt van een ‘obscene rijkdom van 
de allerrijksten, waarbij tien mannen 15 duizend dollar per seconde of 1,3 miljard dollar (1,1 
miljard euro) per dag verdienden’. Die elite van tien bezit nu zes keer meer dan de armste 3,1 
miljard mensen, stelt Oxfam Novib in het rapport ‘Inequality Kills’. 
 
Oxfam Novib zegt de vermogens van de tien rijksten op aarde, onder wie Bill Gates, Jeff Bezos, 
Elon Musk en Bernard Arnault, te hebben vergeleken voor en tijdens de coronacrisis, met als 
laatste toetsmoment oktober 2021. De hoogste stijging ooit van de topinkomens staat volgens 
Oxfam Novib in schril contrast met de situatie van miljarden vrouwen en meisjes, die in 2020 
wereldwijd 800 miljard dollar (700 miljard euro) aan inkomsten verloren door de pandemie. 
 
Negen miljardairs door winst op vaccins. ‘Het geld dat door overheden en banken in de 
economie is gepompt, heeft zich voor een groot deel vertaald in stijgende beurskoersen en een 
toename van het aantal miljardairs’, zegt Esmé Berkhout, economisch adviseur van Oxfam 
Novib. ‘Er zijn daarnaast negen miljardairs bijgekomen in de farmaceutische industrie die 
extreem rijk zijn geworden door winst te maken op vaccins.’ 
 
In ontwikkelingslanden sloeg de pandemie twee keer zo hard toe, aldus Oxfam Novib. 
Berkhout: ‘Veel mensen die al onder de armoedegrens zaten, kregen het nog zwaarder. 
Tegelijkertijd profiteren nog meer miljardairs van het economische systeem.’ 
 
Bas van Bavel, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht, constateert dat de pandemie de ongelijkheid kan versterken. In zijn met Marten 
Scheffer geschreven artikel Historical effects of shocks on inequality: the great leveler revisited 
voorspelde Van Bavel vorig jaar al dat de coronacrisis niet als ‘de grote gelijkmaker’ zou 
fungeren, zoals bijvoorbeeld de beide Wereldoorlogen. 
 
Door de pandemie is de afhankelijkheid van IT, digitale systemen en techbedrijven, maar ook 
van bezorgservices toegenomen. Daarmee groeit het vermogen van de eigenaren in die 
sectoren, stelt Van Bavel. ‘Het draagt zeker bij aan de versnelling van de groei van de 
topvermogens.’ 
 
Door de pandemie wordt de ongelijkheid versterkt. De tanende invloed van collectieve 
organisaties zoals woningbouwverenigingen is niet alleen zichtbaar in de oververhitte 
woningmarkt, stelt Van Bavel. ‘De maatschappelijke balans is zoek, waardoor de speelruimte 
voor zeer vermogenden in sectoren als huisvesting en de zorg is vergroot. Door teveel over te 
laten aan de markt, zijn we nog kwetsbaarder geworden voor schokken.’ Daardoor leidde een 
schok als de economische crisis in 2008 tot een vergroting van vermogensongelijkheid. Van 
Bavel: ‘Bij deze pandemie lijken dezelfde contouren zichtbaar.’ 
 
De pandemie zou volgens velen een economische ‘gelijkmaker’ zijn, maar het tegendeel blijkt 
waar, aldus Van Bavel: ‘Door de huidige inrichting van de samenleving kunnen sommigen 
tijdens deze schok hun economische positie aanzienlijk versterken, terwijl anderen hard 
getroffen worden. Maar dat is geen natuurwet. De bal ligt bij de politiek.’ 
 
Oxfam Novib pleit in haar persbericht voor een hogere belasting van ‘extreme vermogens’ en 
een hardere aanpak van belastingontwijking. ‘De eerste uitspraken van de nieuwe 
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staatssecretaris wekken nog weinig vertrouwen dat Nederland afstand doet van onze positie 
als doorsluisland.’ 
 
Vier portretten van mannen die miljardair werden met testlaboratoria, wegwerphandschoenen 
en ziekenhuizen. Ze behoren nu tot de rijksten ter wereld. 
 

 
Liu Fangyi maakte zijn fortuin met wegwerphandschoenen foto Forbes 
 
Liu Fangyi, wegwerphandschoenen 
 
Liu Fangyi (51), alias Frank Liu, prijkt als mondkapjesmiljardair voor het eerst op de Forbes-
lijst van ultrarijken. Dat dankt hij aan de verkoop van mondkapjes, handgel en het medische 
hulpmiddel waarmee zijn carrrière begon: wegwerphandschoen. 
 
Liu, afkomstig uit havenstad Shanghai, zette tijdens zijn studie in Californië eind jaren 
negentig zijn eerste bedrijf in medische wegwerphandschoenen op. Terug in China begon hij 
onder de naam Intco in 2003 een keur van ondernemingen. Die houden zich bezig met 
recycling, met name van plastic en piepschuim, maar vanaf 2009 krijgt productie van 
wegwerphandschoenen de overhand. Dan is het een kleine stap naar mondkapjes, 
desinfecterende gel en rolstoelen. 
 
Liu's imperium in medische hulpgoederen past zo goed bij het overheidsbeleid dat hij in 2017 
geselecteerd wordt voor het 10 duizend Talentenprogramma, waarmee China wereldwijd met 
vette subsidies topwetenschappers werft. Inmiddels is Liu goed voor 3,3 miljard dollar (2,9 
miljard euro): de waarde van aandelen in Intco Medical Technology schoten in 2020 met maar 
liefst 650 procent omhoog. Bij wijze van liefdadigheid schiet Liu de autoriteiten in corona-
hotspots regelmatig te hulp met wagonladingen handschoenen en mondkapjes. 
 

 
Arvind Lal  @ Getty Images 
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Arvind Lal, testkeizer van India 
 
Covid-19 was voor India een catastrofe, maar niet voor testkeizer Arvind Lal. De 72-jarige 
topman en grootaandeelhouder van Dr Lal PathLabs, een keten voor medische diagnostiek, 
werd dankzij het virus miljardair. Of beter gezegd, dankzij het besluit van de Indiase regering 
in maart 2020 om het testen open te stellen voor private bedrijven. Inmiddels bedraagt Lals 
vermogen 2,3 miljard dollar (2 miljard euro). 
 
Dr Lal PathLabs (met meer dan tweehonderd laboratoria in heel India) werd in 1949 opgericht 
door Lals vader, S.K. Lal. Lal junior studeerde medicijnen in Pune en stapte in 1977 in het 
familiebedrijf, dat hij moderniseerde en expandeerde. Zijn vrouw Vandana, ook arts, leidt de 
R&D, zijn zoon en dochter focussen zich op de genetica en de veterinaire afdeling. 
 
Arvind Lal is behalve een van de rijkste ook een van de succesvolste tycoons van India. Hij 
experimenteerde met publiek-private projecten, is commissaris bij talloze farmaceutische 
bedrijven en kreeg vele hoge onderscheidingen. Het is de vraag hoezeer hij daaraan hecht. In 
2018 publiceerde Lal een autobiografisch boek, ‘Corporate Yogi’, over zijn ‘levensreis als 
spirituele zoeker en toevallige ondernemer’. 
 

 
Jorge Moll Filho  foto Grupo D’ Or 
 
Jorge Moll Filho, de cardioloog die miljardair werd met labs en ziekenhuizen 
 
In Latijns-Amerika had corona desastreuze gevolgen voor vrijwel alle economieën, maar voor 
de bankrekening van cardioloog Jorge Moll Filho (77) echter, was het een zegen. Moll Filho is 
oprichter van Rede D’Or, een keten van medische laboratoria en dertig Braziliaanse 
ziekenhuizen waar in coronatijd de deuren werden platgelopen.  
 
In oktober besloot Moll Filho dat zijn keten rijp was voor de beurs. Vóór de beursgang hadden 
hij en zijn familie een gezamenlijk fortuin van 3,5 miljard euro. Na de beursgang was dat 15 
miljard. Terwijl beelden van de desastreuze Braziliaanse coronapandemie de wereld 
overgingen, groeide Moll Filho uit tot een van de rijkste mannen ter wereld: hij staat op plaats 
194 van de wereldwijde Forbeslijst.  
 
Overigens blijkt uit diezelfde lijst dat het de superrijken in heel Latijns-Amerika voor de wind 
gaat. Te midden van nationale economische recessies nam tussen maart 2020 en maart 2021 
het aantal Latijns-Amerikaanse miljardairs toe met 29 (naar in totaal 105). Hun gezamenlijk 
vermogen groeide in diezelfde periode met een bedrag dat ongeveer gelijk staat aan de totale 
economie van Ecuador.  
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Abdulsamad Rabiu foto Beuno Levy  
 
Abdulsamad Rabiu, de op een na rijkste man van Nigeria 
 
Het nieuwe jaar begon goed voor de Nigeriaanse miljardair Abdulsamad Rabiu (61): met de 
beursgang van zijn BUA Foods haalde hij op één dag 1,6 miljard euro op. Zijn vermogen wordt 
geschat op 6,3 miljard euro, waarmee hij nu de op een na rijkste man van Nigeria is en op 
plaats 6 staat van de Forbes-lijst van Afrikaanse superrijken.  
 
Rabiu, zoon van een rijke industrieel uit Kano, begon in 1988 met de import van staal, ijzer 
en chemicaliën en breidde al snel uit met de productie van suiker, graan en cement. Hij kocht 
suiker- en graanmolens op, verwierf Nigerian Oil Mills, de grootste olieraffinaderij van Nigeria 
en nam een belang in de grootste cementfabriek van Nigeria. 
 
Afrika moet zelfvoorzienend zijn, is zijn heilige overtuiging; met een eigen industrie waarmee 
miljoenen burgers uit de armoede kunnen worden getild. De pandemie stond zijn ambitie 
allerminst in de weg. Met een Chinees bouwbedrijf sloot hij een contract voor de bouw van 
drie nieuwe cementfabrieken en met het Italiaanse Fava werkt hij aan plannen voor de bouw 
van wat de grootste graanverwerking- en pastafabriek van Nigeria moet worden. Bron: De 
Volkskrant, 17 januari 2022.  
 
Cultuursector werkt aan rechtszaak tegen regering om 
coronamaatregelen 
 
De cultuursector is bezig met een kort geding of procedure tegen de regering vanwege de 
coronamaatregelen. Dat winkels wel weer open mogen, maar musea en theaters niet, is voor 
de Taskforce culturele en creatieve sector reden voor de rechtszaak. Dat bevestigt Jan Zoet, 
voorzitter van die taskforce, na berichtgeving in het FD.  
‘Er wordt inderdaad onderzocht of dit mogelijk en kansrijk is’, zegt Zoet. Bij de Taskforce 
culturele en creatieve sector zijn ruim honderd culturele organisaties aangesloten. 
 
Vorige week kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers aan dat winkels 
hun deuren weer mogen openen, maar culturele instellingen zoals theaters en musea 
voorlopig nog niet. Dat is volgens Zoet niet langer uit te leggen. ‘Er zijn 85.000 winkels en 450 
musea. Waarom mogen die laatsten niet als doorstroomlocatie open zijn?’, vindt Zoet. 
 
In België spande de Liga voor de Mensenrechten, een onafhankelijke Belgische stichting die 
zich inzet voor de rechten van het individu of van de gemeenschap, vorig jaar al een kort 
geding aan. De rechtbank sommeerde de Belgische staat toen binnen dertig dagen een eind 
te maken aan de coronamaatregelen. Het verschil met Nederland is dat de horeca in België 
wel open waren. Bron: RTL Nieuws, 17 januari 2022. 
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Corona een griepje? Politici en experts in hevig debat verzeild 
 
Spanje Ouderen laten zich in Spanje graag prikken, jongeren minder. Toch wil premier 
Sánchez corona gaan zien als elke andere endemische ziekte. 
 
Vrijwel iedere Spaanse tachtigplusser heeft zich laten inenten tegen corona. En al zijn de 
jongeren minder priklustig, toch denkt Spanje door de hoge vaccinatiegraad binnenkort te 
kunnen stoppen met het continu bijhouden van de besmettingscijfers. Spanje zou daarmee 
het eerste land wereldwijd zijn dat het coronavirus als een gewoon griepje zou behandelen.  
 
„We moeten leren leven met het virus, zoals we dat doen met alle andere virussen’, zei premier 
Pedro Sánchez vorige week in een radio-interview. „We zien dat het virus nu niet meer zo 
dodelijk is als in het begin van de pandemie, toen dertien procent van de besmette mensen 
overleed. Nu is dat nog maar één procent.’  
 
De regering is sinds de zomer bezig om een systeem op te zetten om het coronavirus te 
monitoren zoals ze ook met de griep doet, maakte Sánchez bekend. Onder dat nieuwe systeem 
zal niet meer elk coronageval geteld worden en hoeven inwoners zich ook niet meer bij ieder 
symptoom te laten testen. De regering zal een aantal gezondheidscentra en ziekenhuizen 
aanwijzen die steekproefsgewijs het aantal gevallen bijhouden. Als alles volgens plan verloopt, 
zal dat systeem ergens na de huidige, zesde golf in werking gezet worden. 
 
Sánchez is niet de eerste regeringsleider die pleit voor een ‘endemische’ aanpak. De Britse 
premier Boris Johnson zei afgelopen zomer dat corona een virus is „waarmee we moeten leren 
leven, zoals we dat al doen met de griep’. Die opmerking zorgde toen voor veel gefronste 
wenkbrauwen, niet in de laatste plaats bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die het 
ook nu nog veel te vroeg vindt om corona als endemisch te bestempelen. 
 
Afgelopen dinsdag zei Catherine Smallwood van de WHO tijdens een persconferentie dat de 
situatie daarvoor nog te onvoorspelbaar is. „Het virus evolueert nog steeds, wat weer zorgt 
voor nieuwe uitdagingen. Of de pandemie dit jaar nog verandert in een endemie, is moeilijk in 
te schatten.’ Dat komt vooral door de Omikron-variant, die zich nog altijd razendsnel 
verspreidt onder de wereldbevolking. 
 
Een breed scala aan Europese artsen en onderzoekers voerde afgelopen week in medisch 
vakblad The BMJ aan dat er nog steeds een dringende behoefte is om „infecties te verminderen 
om te voorkomen dat zorgstelsels overweldigd worden en om het openbare leven en de 
economie te beschermen’. Zelfs onder de meest optimistische veronderstellingen, schreven ze, 
„heeft het onbelemmerd laten rondgaan van Omikron mogelijk verwoestende gevolgen.’ 
Ook antropologe Ginny Mooy waarschuwde, afgelopen weekend in NRC, tegen het al te 
makkelijk loslaten van beperkingen: „Corona rond laten gaan klinkt in theorie beter dan het 
in de praktijk uitpakt. Gaat er veel virus rond, dan zullen veel mensen tegelijk ziek worden of 
sterven. [...] Als corona vrij mag circuleren, leidt dat tot chaos.’ 
 
De regeringen die corona als een gewone endemische ziekte willen zien, brengen daar tegenin 
dat de Omikronvariant een milder ziekteverloop heeft dan voorheen. Ook is in het Verenigd 
Koninkrijk zonder noemenswaardige maatregelen het aantal nieuwe dagelijkse 
coronabesmettingen aan het dalen. Omikron is niet meer corona 1.0, zeggen zij: anders dan 
twee jaar geleden is de bevolking grotendeels gevaccineerd en is het aantal 
ziekenhuisopnames significant lager. 
 
Hierbij vinden zij toch ook sommige wetenschappers aan hun zijde. Graham Medley, 
hoogleraar modellering van infectieziekten aan de London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, zei tegen BBC Radio 4 dat corona „niet voor altijd een noodgeval [kan] zijn’. 
 
Ana Candela, 24 jaar en Alicia Rebolledo, 26 jaar 
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Alicia Rebolledo (links) 26, en Ana Candela, 24 in een café in de Madrileense wijk Lavapies. 
Foto James Rajotte 
 
In Café del Art in de hippe Madrileense wijk La Latina zitten de huisgenoten Ana Candela en 
Alicia Rebolledo aan het ontbijt. De 24-jarige Ana werkt bij McDonald’s als 
servicemedewerker. „De enige reden dat ik me heb laten vaccineren, is omdat het moest van 
werk. Ik was anders niet meer welkom.’ Ana is niet van plan om de boosterprik te nemen, zegt 
ze. Ze kan zich ook niet vinden in de maatregelen die gelden in Madrid. „Ik kan zonder 
mondkapje naast jou zitten terwijl we een gesprek voeren, maar zodra ik opsta moet dat 
mondkapje weer op. Het is niet logisch’. 

Haar 26-jarige huisgenote Alicia is het daarmee eens. „Sowieso klopt er helemaal niets van de 
regels in Spanje’, zegt ze. Alicia Rebolledo komt uit Barcelona en werkt sinds 2020 in Madrid, 
als systeembeheerder voor de Amerikaanse hotelketen Radisson. Het leven in Madrid vindt ze 
een verademing. „Ik was met Kerst bij mijn familie in Barcelona. Ik kon niets doen, want alles 
was dicht, terwijl we hier wél gewoon naar restaurants en winkels kunnen en dat zonder QR-
code.’ 

Volgens de twee twintigers draait het pandemiebeleid vooral om geld. „Deze hele pandemie 
heeft ons tot nu toe alleen maar geld gekost. Bij elk symptoom moeten we testen, maar een 
PCR-test kost een paar tientjes. En ibuprofen en andere medicijnen voor keelpijn kosten ook 
veel geld en dat hebben we niet’, zegt Ana, terwijl ze in haar kopje roert. Alicia voegt er lachend 
aan toe dat regiopresidente Isabel Díaz Ayuso van Madrid tenminste één ding goed doet. „Die 
vrouw is gek en ik zou nooit op haar stemmen, maar ze speelt het wel slim door alles open te 
houden. Daar zijn wij blij mee’. 

Op de vraag wat ze ervan vinden dat de regering van premier Pedro Sánchez overweegt om 
binnenkort te stoppen met het continu bijhouden van de besmettingscijfers, antwoorden de 
twee vrouwen dat het ook eens tijd werd. „Bijna niemand gaat meer dood door het virus. Dus 
waar wachten ze nog op’. 

Jose Antonio Manga, 70 jaar 
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Foto James Rajotte 
 
De 70-jarige Jose Antonio Manga bewondert een groep senioren die buiten op het Plaza de 
Oriente aerobics doet. „Dit is fantastisch om te zien.’ Zelf woont hij net buiten Madrid. Hij is 
in de stad om een concert te bezoeken bij de Reina Sofia-muziekacademie. „Ik ben zo blij dat 
ik op mijn oude dag weer naar een concert kan en alles weer mogelijk is’, zegt hij, terwijl hij 
glimlachend naar de sportende senioren wijst. Zijn boosterprik heeft hij vorige maand gehad. 
Toch voelt hij zich niet echt veilig. „We weten niet wat de bijwerkingen op lange termijn zijn 
en ik kan nog steeds niet met een 100 procent veilig gevoel naar een feestje of etentje.’ 

Vaccineren vindt hij een recht. „Je kunt mensen niet dwingen om zich te laten vaccineren. 
Het moet een vrije keuze zijn. Het virus verspreidt zich toch wel, of je nou gevaccineerd bent 
of niet.’ De coronamaatregelen van de overheid neemt hij niet meer serieus. „Het spijt me, 
maar ik geloof niet in gesloten en open ruimtes. Een mondkapje in de open lucht verplichten 
is ook onzin.’ Gelukkig maar, zo besluit Manga, is die nieuwe variant „niet zo ernstig als we 
eerst dachten’. 

Pedro Varena, 78 jaar 

 

Foto James Rajotte 
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Buiten op een terras zit de 78-jarige Pedro Varena met zijn hond. Hij heeft zijn boosterprik 
begin vorige maand gehad. „Omdat het onze maatschappelijke plicht is’, zegt hij grommend, 
terwijl hij een slok neemt van zijn koffie. De mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten 
vaccineren vindt hij egoïstisch en dom. „Gelukkig gaat het maar om een kleine groep, maar 
de gevolgen kunnen misschien groot zijn’. 
 
Zelf heeft hij vorig jaar het virus opgelopen. „Ik was toen al gevaccineerd, waardoor de 
symptomen wel meevielen. Het was net een griepje’. Maar hij denkt dat het anders had kunnen 
lopen als hij het vaccin niet had genomen. „Waarschijnlijk was ik dan dood, net als al die 
andere oudjes aan het begin van de crisis.’ 
 
Het plan van de regering om het coronavirus voortaan te monitoren als een gewone griep vindt 
Verana te voorbarig. „Het is daar nog veel te vroeg voor. De besmettingen lopen nog steeds op 
en niet iedereen is volledig gevaccineerd. Misschien moeten we eerst maar eens afwachten hoe 
we deze winter doorkomen.’ Bron: NRC, 15 januari 2022. 
 
Sint Eustatius versoepelt coronamaatregelen 
 
De coronamaatregelen op Sint Eustatius worden vanaf vandaag versoepeld, omdat het aantal 
besmettingen de laatste dagen geleidelijk afneemt. Op het Caribische eiland met ruim 3000 
inwoners zijn momenteel nog 113 positieve gevallen. 
 
De beslissing betekent dat cafés, restaurants en het enige casino op het eiland de deuren weer 
kunnen openen. Al blijven er wel restricties bestaan met betrekking tot het aantal bezoekers. 
Zo mogen restaurants maximaal vijftien eters verwelkomen. Ook scholen gaan weer open. 
 
De maatregelen worden niet alleen versoepeld omdat het aantal coronapatiënten afneemt. Ook 
zijn de recente infecties minder ernstig: de symptomen zijn over het algemeen mild. Tot nu 
toe moest minder dan 2 procent van de mensen met een positieve test in het ziekenhuis 
worden opgenomen. Bron: RTL Nieuws, 17 januari 2022. 

 

 
Sint Eustatius   @ ANP 
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Sjinkie Knegt woont al zes weken niet thuis, om corona buiten de deur te 
houden 
 

 
Sjinkie Knegt, in actie in Leeuwarden dit weekend. @ ANP 
 
Sjinkie Knegt heeft het zekere voor het onzekere genomen en slaapt gescheiden van zijn gezin, 
om zo coronavrij te blijven. Binnen de shorttrackploeg zijn strakke afspraken gemaakt, zo vlak 
voor Peking. 
 
‘Ik moet zeggen dat ik zes weken geleden een goede keus heb gemaakt’, zegt Sjinkie Knegt 
zondag in Leeuwarden. Om vlak voor Peking dek kans op een coronabesmetting zo klein 
mogelijk te maken, ziet hij zijn vrouw en kinderen voorlopig een stuk minder. Sterker nog: hij 
woont al weken niet meer thuis. 
 
Met nog negen dagen voor vertrek naar de Spelen in Peking is de grootste angst voor de 
Nederlandse olympiërs nu een coronabesmetting. Ook bij de shorttrackers, die dit weekend 
hun laatste nationale raceweekend hadden voor de Winterspelen op 4 februari beginnen. Wie 
nu positief test, haalt het belangrijkste toernooi van de afgelopen vier jaar niet meer. Dan gaat 
er een ‘dikke vette’ streep door de naam. En dat is iets wat Knegt wil vermijden. 
 
De shorttrackers, die dit weekend in Dresden een Europees kampioenschap zouden schaatsen 
(dat ging niet door vanwege corona), hebben afgesproken dat wie niet in een ideale 
thuissituatie zit, dat wil zeggen met schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, ergens anders een 
plek kan zoeken. Het is vrije keuze, maar iedereen is wel van het belang doordrongen, zegt 
bondscoach Jeroen Otter. 
 
De bondscoach zelf verblijft al een tijdje in een ander huis dan zijn normale, en dat geldt dus 
eveneens voor Knegt. Die zit in een appartementje, waar niemand komt, en met de kok van 
SC Heerenveen die eten voor hem maakt. Dat kan hij dan afhalen. Voor de rest ziet hij 
niemand. ‘We leven al twee jaar in een coronashow, zeg ik altijd. Je weet dat je voorzichtig 
moet zijn, en het zou heel stom zijn als je nu nog besmet raakt.’ 
 
Heel soms gaat hij naar huis, als hij en vrouw en kinderen allemaal een coronatest hebben 
gedaan. Maar de meeste tijd brengt hij in zijn eentje door. Zelfs met Kerst en Oud&Nieuw was 
dat het geval. ‘En soms ga ik naar huis, als ik weet dat er niemand thuis is. Dan ga ik in de 
garage een beetje aanklooien. En dan ga ik weer op tijd weg. Dat is misschien niet het leukst, 
maar het werkt prima.’ 
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Corona komt vaak onverwacht. Ook in de Nederlandse sportwereldbubbel, bleek uit de 
positieve test van chef de mission Carl Verheijen afgelopen week. Verheijen had geen idee 
waar hij de besmetting had opgelopen. Om dat soort situaties te voorkomen, zijn in alle 
sporten daarom afspraken gemaakt om contact met anderen zoveel mogelijk te beperken. De 
sneeuwsporters hebben bijvoorbeeld de komende anderhalve week huisjes op een 
vakantiepark in de buurt van Papendal. Op het sportterrein zelf is een gebied afgezet om te 
kunnen trainen. 
 
Is de dreiging van een coronabesmetting spannend, zo vlak voor Peking? 
Shorttrackbondscoach Otter denkt even over die vraag na, op het middenterrein van de 
ijsbaan in Leeuwarden. ‘Spannend? Dingen zijn spannend als je je er niet op hebt voorbereid. 
En dat hebben wij wel.’ 
 
Niet iedereen heeft een eigen plekje gecreëerd, omdat het nu eenmaal niet hoeft. De meeste 
shorttrackers wonen al op zichzelf, zoals bijvoorbeeld Suzanne Schulting. Maar zij haalt 
eveneens haar voedsel op en mijdt zo de supermarkt. Het is gewoon goed opletten, klinkt het 
in Leeuwarden. Al is men er inmiddels ‘wel panisch’ mee bezig. Otter: ‘Wij leven als hermieten. 
Dat is niet spannend, maar vraagt wel discipline.’ 
 
Ook op een andere manier kan de Spelen overigens nog worden gemist. In Leeuwarden wordt 
Schulting zondag twee keer onderuit geschaatst. Gelukkig voor haar levert het geen blessure 
op. Ze heeft geen last, en kan vooruit kijken: ‘Ik wil zeker met een gouden medaille uit Peking 
terugkomen.’ Als ze Peking tenminste haalt. De vlucht van de shorttrackers is op 26 januari. 
Er werden zondag ruim 35.000 positieve tests gemeld. Bron: Trouw, 16 januari 2022. 
 

 

© Reuters  Albert Bourla 

Het coronavirus zal nog vele jaren blijven circuleren maar huidige 
besmettingsgolf is de laatste die tot maatregelen leidt 
 
Bestuursvoorzitter van farmaceut Pfizer, Albert Bourla, zegt tegen de Franse tv-zender BFM 
TV dat het coronavirus nog vele jaren zal blijven circuleren, maar dat de huidige 
besmettingsgolf de laatste zal zijn die tot maatregelen leidt. Bourla laat ook weten dat het 
coronavaccin van Pfizer 'veilig en efficiënt' is voor kinderen. Bron: AD, 17 januari 2022. 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 30.726 nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld 
 
In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 30.726 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bijna 
1500 meer dan een dag eerder, toen er 29.230 infecties werden gemeld. Er werden in dezelfde 
periode 670 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Gisteren ging het om 686 
overlijdens. Bron: AD, 17 januari 2022. 
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Patiënt met hartklachten die na opname in ziekenhuis corona krijgt telt 
ook mee in de cijfers als coronapatiënt 
 
Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan Covid-19 en 
vervolgens positief testen op het coronavirus, tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers ook mee 
als coronapatiënt, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Alle 
ziekenhuispatiënten die positief hebben getest op het virus tellen dus mee in de Covid-
bezetting. 

Dat geldt dus ook voor een patiënt die met hartklachten is binnengebracht en na 
een coronatest positief blijkt. Zo'n patiënt moet namelijk net als alle andere coronapatiënten 
worden geïsoleerd, legt het LCPS uit. ‘Bij deze gevallen moet de organisatie van de 
zorg dus anders worden ingericht en is de zorgzwaarte groter, hierdoor kan reguliere zorg in 
verdrukking komen.’  

Volgens het LCPS gaat het om 'kleine aantallen' patiënten die niet zijn opgenomen vanwege 
corona, maar het wel hebben. Exacte cijfers hierover zijn niet beschikbaar. Het aantal 
Covidpatiënten in ziekenhuizen is van belang omdat daar voor een belangrijk deel het beleid 
van de overheid op is gebaseerd om het virus te bestrijden. Diverse grote ziekenhuizen 
bevestigen dat alleen de totale aantallen worden doorgegeven. Bron: AD, 17 januari 2022. 

Het is bijzonder druk op de extra grote coronatestlocatie bij Schiphol 

Het is bijzonder druk op de extra grote coronatestlocatie bij Schiphol. De locatie staat in 
Badhoevedorp, naast parkeerterrein P4 van de luchthaven. Mensen kunnen daarom 
vandaag alleen met een afspraak worden getest. De vrije inloop is dicht, laat GGD 
Kennemerland weten. Eerder werd al gemeld dat mensen ongeveer twee uur zouden moeten 
wachten voor ze getest konden worden. Bron: AD, 17 januari 2022. 
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De Boekenweek wordt een maand uitgesteld 

Vanwege 'aanhoudende onzekerheid over de coronasituatie' schuift de Boekenweek een 
maand op en wordt nu gehouden van zaterdag 9 april tot en met maandag 18 april (Tweede 
Paasdag). De Boekenweek zou eigenlijk van 5 tot en met 13 maart zijn. 

Volgens directeur Eveline Aendekerk, van organisator Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek, moeten boekhandels en makers de kans krijgen de Boekenweek 
optimaal te benutten. Met de huidige beperkingen kan dat niet. 

‘Dat kan alleen als ze genoeg bezoekers kunnen ontvangen. We geloven dat we met een maand 
genoeg tijd kopen’, aldus Aendekerk. ‘pas echt een feest voor de lezer als 
de boekhandel en bibliotheek weer volledig open zijn en op volle sterkte.’ 

Hoe het Boekenbal - het startsein van de Boekenweek - eruit gaat zien, wordt op een later 
moment bekendgemaakt. Ook wordt pas later bekend welke dichter het Boekenweekgedicht 
schrijft. 

De gebruikelijke vrijreizendag die hoofdsponsor NS aanbiedt op vertoon van het 
Boekenweekgeschenk, gaat net als vorig jaar niet door. De NS vindt dat 'vanwege het onzekere 
verloop van de coronapandemie niet passend', aldus de CPNB. Bron: AD, 17 januari 2022. 

Pfizer investeert de komende vijf jaar 520 miljoen euro in Frankrijk 

Pfizer investeert de komende vijf jaar 520 miljoen euro in Frankrijk en bouwt onder meer een 
productielocatie voor zijn anti-coronapil Paxlovid. Het investeringsplan is onderdeel van 
Pfizers strategie om de pil wereldwijd beschikbaar te maken. Het middel zou 90 procent 
effectief zijn in het voorkomen van ziekenhuisopname en overlijden bij mensen met een 
verhoogd risico op coronaklachten. Aanvankelijk zullen grondstoffen voor de pil worden 
gemaakt in een fabriek van farmaceut Novasep. De nieuwe productielocatie volgt later volgend 
jaar. Bron: AD, 17 januari 2022.  

ILO pessimistisch over herstel arbeidsmarkt: ‘Corona vreet banen’ 

De werkgelegenheid heeft wereldwijd veel grotere moeite om corona te boven te komen dan 
eerder gedacht. Het duurt nog tot zeker 2023 voor het mondiale aantal werklozen, dit jaar 
naar schatting 207 miljoen, weer op het pre-coronapeil van 186 miljoen zit. 

Het herstel vergt wellicht jaren, met mogelijke langetermijngevolgen voor de arbeidsparticipa-
tie, gezinsinkomens en sociale en politieke cohesie, volgens het ILO-rapport. 

In een zonet gepubliceerd rapport stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) eerdere 
prognoses voor dit jaar flink naar beneden bij: in plaats van omgerekend 26 miljoen minder 
banen dan eind 2019 -zoals vorig jaar voorspeld- houdt ze nu rekening met omgerekend 52 
miljoen minder banen. De hierboven genoemde 207 miljoen werklozen, zegt de ILO zelf, zijn 
nog een grove onderschatting omdat veel mensen inmiddels niet meer werkzoekend zijn. 

De cijfers zijn een stuk negatiever dan eerst omdat de ILO-onderzoekers nu de impact van 
recente varianten als delta en Omikron meepakken, alsook ‘de aanzienlijke onzekerheid over 
het toekomstige verloop van de pandemie’. Meer in algemene zin spreken ze van ‘een traag en 
onzeker herstel’. 

De werkgelegenheidsontwikkeling lijkt daarmee ver achter te blijven op het economisch 
herstel, want dat – zegt bijvoorbeeld de EU steeds – gaat veel sneller dan na de euro- en 
bankencrisis. Er zijn wel grote regionale verschillen en ook naar groepen werknemers. ‘Deze 
verschillen vergroten de ongelijkheid binnen en tussen landen en verzwakken de 
economische, financiële en sociale structuur van bijna elk land, ongeacht de 
ontwikkelingsstatus. Het herstel vergt wellicht jaren, met mogelijke langetermijngevolgen voor 
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de arbeidsparticipatie, gezinsinkomens en sociale en politieke cohesie’, aldus het rapport, dat 
ook spreekt van ‘blijvende schade’ voor de arbeidsmarkt.  

De kans dat die in Europa of Noord-Amerika optreedt is dan weer niet zo groot, want dat zijn 
de regio’s die volgens de arbeidsorganisatie ‘de meest bemoedigende tekenen van herstel’ 
vertonen. De vooruitzichten voor Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn 
somberder. Op nationaal niveau is het herstel van de arbeidsmarkt het sterkst in landen met 
hoge inkomens, landen met lagere middeninkomens moeten rekenen met traag herstel. De 
ILO voorziet ook een onevenredig groot effect op werkgelegenheid voor groepen, zoals vrouwen 
en jongeren die door corona studieproblemen hebben gehad. Daarnaast zijn er groepen 
werknemers die naar ander werk moeten omzien, bijvoorbeeld in de toeristische en 
reisindustrie. 

‘Twee jaar na het begin van de crisis blijven de vooruitzichten fragiel en is de weg naar herstel 
lang en onzeker’, aldus ILO-topman Guy Ryder. ‘We zien nu al mogelijk blijvende schade aan 
de arbeidsmarkten, samen met een zorgwekkende stijging van armoede en ongelijkheid.’ 

De politiek roept hij op meer oog te hebben voor de impact van corona op de werkgelegenheid. 
‘Van een echt herstel van de pandemie kan geen sprake kan zijn zonder een breed gedragen 
herstel van de arbeidsmarkt.’ Bron: AD, 17 januari 2022. 

Het aantal opgenomen patiënten met corona in Nederlandse 
ziekenhuizen is maandag gedaald tot het laagste niveau in één maand 

Het aantal opgenomen patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag 
gedaald tot het laagste niveau in één maand. Op de verpleegafdelingen werden afgelopen 
etmaal 82 patiënten met corona binnengebracht en op de ic's ging het om 11 nieuwe opnames. 

In totaal liggen er nog 1239 mensen met een positieve testuitslag in de Nederlandse 
ziekenhuizen. Dat zijn er wel 22 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de ic's liggen nu 316 coronapatiënten, 5 meer dan een dag eerder. Dat is de eerste toename 
in twee weken. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal 
ook iets toe, met 17 tot 923. 

Het LCPS voorziet dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de 
ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere Omikron-variant van het 
coronavirus. Bron: AD, 17 januari 2022. 

Opnieuw heeft een recordaantal mensen in Nederland positief getest op 
het coronavirus 

Opnieuw heeft een recordaantal mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondag- en 
maandagochtend 42.472 besmettingen. Dat zijn er weer aanzienlijk meer dan een dag eerder. 
Het aantal opgenomen patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is daarentegen 
gedaald tot het laagste niveau in een maand tijd.  

Gisteren werden meer dan 36.000 besmettingen gemeld. Toen was ook al sprake van het 
hoogste aantal in een etmaal sinds de uitbraak van het virus in Nederland. Sinds de Omikron-
variant zijn intrede deed, lopen de besmettingscijfers snel op. 

Het kabinet houdt rekening met een verdere toename door de versoepeling van diverse 
maatregelen. Tegenover de hogere besmettelijkheid van Omikron staat dat deze variant 
mensen doorgaans minder ziek maakt. De kans op een ziekenhuisopname is volgens 
onderzoeken die tot nu toe zijn verschenen een stuk kleiner dan met de Deltavariant die 
hiervoor dominant was. 
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Afgelopen vrijdag gaf premier Mark Rutte tijdens de ingelaste persconferentie aan dat het 
dagelijks aantal besmettingen zelfs op kan lopen tot 75.000 of 80.000 per dag. ‘Dat zijn 
enorme aantallen’, erkende hij. Als ook de horeca- en de cultuursectoren nog opengaan, zou 
het aantal te ver oplopen, aldus de premier.  

Wat dan kan gebeuren is dat ‘dusdanig veel mensen uitvallen’ door een coronabesmetting dat 
‘ontwrichting van relevante onderdelen van de maatschappij’ dreigt. Dat geldt zelfs met de 
versoepelde quarantaineregels die Kuipers vrijdagavond aankondigde. Wie een booster heeft 
gehad of eerder een besmetting heeft doorgemaakt, hoeft niet meer in quarantaine. Over een 
week kijkt het kabinet of ook daar versoepelingen mogelijk zijn. 

Tegenover de hogere besmettelijkheid van Omikron staat dat deze variant mensen doorgaans 
minder ziek maakt. De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe 
zijn verschenen een stuk kleiner dan met de Deltavariant, die hiervoor dominant was. 

Amsterdam telt wederom het hoogste aantal positieve testen: 3321. Daarna volgt Rotterdam 
met 1900 nieuwe gevallen, Utrecht met 1501 besmettingen en Den Haag met 1413 positief 
geteste burgers. 

Met de nieuwe cijfers is het gemiddelde gestegen tot 34.371 besmettingen per dag. Een week 
geleden lag het gemiddelde nog op 27.268 positieve testresultaten per etmaal. 

Het RIVM kreeg drie meldingen over sterfgevallen die aan corona zijn gerelateerd. Dat waren 
er gisteren zeven. 

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 82 patiënten met corona binnengebracht 
en op de intensive cares ging het om 11 nieuwe opnames. In totaal liggen er nog 1239 mensen 
met een positieve testuitslag in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er wel 22 meer dan 
gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de ic’s liggen nu 316 coronapatiënten, 5 meer dan een dag eerder. Dat is de eerste toename 
in twee weken. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal 
ook iets toe, met 17 tot 923. 

Het LCPS voorziet dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de 
ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere Omikron-variant van het 
coronavirus. Bron: AD, 17 januari 2022. 

De KNVB schrapt alle activiteiten van nationale jeugdteams  

De KNVB schrapt alle activiteiten van de nationale jeugdteams in deze maand en in 
februari. De jeugdteams van Oranje komen voorlopig niet samen voor trainingsstages en 
oefenwedstrijden (binnen- en buitenland) vanwege de coronapandemie en de hoge 
besmettingscijfers van de laatste weken. 

Het Nederlands elftal komt eind maart voor het eerst dit jaar weer bij elkaar, voor de 
oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Jong Oranje speelt in die periode in de EK-
kwalificatie en de voetbalsters van Oranje hebben begin april twee WK-kwalificatieduels op 
het programma staan. Bron: AD, 17 januari 2022. 

Het is heel spannend wat er de komende tijd gaat gebeuren met de 
ziekenhuisopnames na het loslaten van de coronamaatregelen 

Het is 'heel spannend' wat er de komende tijd gaat gebeuren met de ziekenhuisopnames na 
het loslaten van de coronamaatregelen, zegt Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ). Zij hield maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Ernst 
Kuipers, die nu zorgminister is, deed dit tot nu toe. 
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‘Op de korte termijn verwachten we meer besmettingen, met name in de groep van 40- tot 60-
jarigen. En dat kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. Maar we zien dat de Omikron-variant 
van het coronavirus minder ziekmakend is en waarschijnlijk minder ziekenhuisopnames gaat 
geven’, aldus Kuper vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle, waar ze bestuurslid is. 

Zij ziet momenteel vooral gunstige ontwikkelingen op de ic's. ‘En dat is heel fijn. We 
verwachten dat de instroom op de ic's de komende twee weken ongeveer gelijk gaat blijven en 
dat de druk op deze zorg mee zal vallen en behapbaar blijft’, zegt de waarnemend voorzitter. 
Verpleegafdelingen, verzorgingshuizen en huisartsen krijgen het volgens haar de komende tijd 
mogelijk wel wat drukker met coronapatiënten. 

De ziekenhuizen gaan zich de komende weken zo veel mogelijk concentreren op het inhalen 
van achtergebleven zorg. ’Daarna moeten we verder kijken, er is veel onzekerheid op dit 
moment.’ Bron: AD, 17 januari 2022. 

Aantal besmettingen kan oplopen tot 100.000 per dag 

Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat het nu razendsnel met de 
besmettingen en kan het aantal oplopen tot wel 100.000 per dag. Over het recordaantal 
besmettingen vandaag, zei hij dat 'dat aantal de komende dagen verder zal stijgen'.  

Kuipers: ‘De besmettingen zijn nu ruim drie weken heel hoog. Normaal zie je dat na zeven, 
tien dagen het aantal opnames in de ziekenhuizen toeneemt. Maar tot en met gisteren daalde 
het aantal opnames. Vandaag zien we voor het eerst een heel lichte stijging.’ 

Maar het is echt nog een lichte stijging, benadrukte de minister. ‘Er is zeker nog geen sprake 
van een kentering. Daar is het ook nog veel te vroeg voor. De ziekenhuiscijfers zijn nog altijd 
gunstig.’  Bron: AD, 17 januari 2022. 

Kuipers: 'Het gaat heel hard, besmettingen kunnen oplopen tot wel 
100.000 per dag’ 

Volgens minister Ernst Kuipers gaat het nu razendsnel met de besmettingen en kan het aantal 
oplopen tot wel 100.000 per dag. Maar de ziekenhuiscijfers zijn nog altijd gunstig. ‘Tot en met 
gisteren daalde het aantal opnames, vandaag zien we voor het eerst een lichte stijging’, zei de 
minister van Volksgezondheid zojuist. Maar er is nog geen reden tot zorg. 

Opnieuw is een recordaantal mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde vandaag 42.472 gevallen.  ‘En het aantal 
zal de komende dagen nog verder stijgen’, zei Kuipers vandaag na een coronaoverleg. 

Die enorme aantallen kunnen nog voor een piek in de ziekenhuizen gaan zorgen, vervolgde de 
minister. Hij noemde daarbij geen tijd. 

De komende week worden de ontwikkelingen in de ziekenhuizen nauwlettend in de gaten 
gehouden. Maar vooralsnog zijn de ziekenhuiscijfers gunstig volgens de minister. ‘De 
besmettingen zijn nu ruim drie weken heel hoog. Normaal zie je dat na zeven, tien dagen het 
aantal opnames in de ziekenhuizen toeneemt. Maar tot en met gisteren daalde het aantal 
opnames. Vandaag zien we voor het eerst een heel lichte stijging’, zegt Kuipers.  

Maar het is echt nog een lichte stijging, benadrukte de minister. ‘Er is zeker nog geen sprake 
van een kentering. Daar is het ook nog veel te vroeg voor. De ziekenhuiscijfers zijn nog altijd 
gunstig.’  De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe zijn 
verschenen een stuk kleiner dan met de deltavariant die hiervoor dominant was. 

Vanwege die enorme hoge besmettingen heeft het kabinet de quarantaineregels aangepast. 
Kuipers zei daar vandaag over: ‘Gemiddeld moeten er drie contacten per besmetting in 
quarantaine. Dat zijn zoveel mensen. Daarom hebben we besloten de regels veilig aan te 
passen’, lichtte Kuipers het besluit toe. 
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Wie geboosterd is of korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting heeft doorgemaakt en 
zelf geen klachten heeft, hoeft niet langer in quarantaine als je een nauw contact bent van een 
besmet persoon. De overheid heeft zojuist een nieuwe site gelanceerd over de nieuwe regels. 

Het kabinet kondigde vrijdag versoepelingen aan voor het onderwijs, de winkels en de 
contactberoepen. Vanwege de onzekerheid rond de Omikron-variant blijven de horeca en de 
culturele instellingen nog dicht.  

Op dinsdag 25 januari is er een nieuw weegmoment en wordt duidelijk of ook die sectoren de 
deuren weer kunnen openen. Bron: RTL Nieuws, 17 januari 2022. 

De periode dat je officieel geldt als genezen van corona is in Duitsland 
gehalveerd van zes naar drie maanden 

De periode dat je officieel geldt als genezen van corona, is in Duitsland gehalveerd van zes 
naar drie maanden. De status genezen is belangrijk om te reizen of toegang te krijgen tot 
bijvoorbeeld de horeca, waar je moet aantonen dat je bent gevaccineerd of hersteld. 

De halvering heeft dus grote gevolgen voor personen die een coronabesmetting hadden en zich 
niet lieten inenten, melden Duitse media over de 'plotselinge' stap van de 
gezondheidsautoriteiten. De minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, zou tot nu toe 
hebben gezegd dat de status onder bepaalde omstandigheden zelfs langer kan gelden. Bron: 
AD, 17 januari 2022. 

Vanaf morgen kunnen kinderen gevaccineerd worden 

Vanaf morgen vallen de eerste prikuitnodigingen bij ouders van gezonde kinderen (5-11 jaar) 
op de deurmat. Het Artsen Collectief heeft daarbij de nodige twijfels en is daarom een 
informatiecampagne gestart. Onder de titel  ‘Gezonde kinderen vaccineren tegen corona. 
Waarom eigenlijk? willen zij ouders acht overwegingen meegeven die hen kunnen helpen bij 
het nemen van een besluit. Volgens het collectief 'heeft een kind nog een heel leven voor zich 
en kun je eenmaal als de prik is gezet, deze nooit meer ongedaan maken.' Bron: AD, 17 januari 
2022. 

Vaccineren van gezonde kinderen is medisch en ethisch onverantwoord 

De Gezondheidsraad adv iseert het coronavaccin beschikbaar te stellen voor gezonde kinderen 
van 5 tot 11 jaar. Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS nam dit advies nog dezelfde 
dag over. Vanaf 18 januari zullen de eerste prikuitnodigingen op de deurmat vallen. Volgens 
de Gezondheidsraad wegen de voordelen van vaccineren op tegen de nadelen. Het Artsen 
Collectief komt tot een andere conclusie, omdat er nog weinig bekend is over het vaccineren 
van jonge kinderen met de nieuwe mRNA-vaccins en de gezondheidswinst verwaarloosbaar 
lijkt. 

Waarom zou men jonge kinderen willen vaccineren? Volgens het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (artikel 3 IVRK) moeten bij beslissingen over 
vaccinatieprogramma’s voor kinderen de belangen van het kind leidend zijn. Tot voor kort 
werd een vaccin vrijwel uitsluitend toegediend met het doel ernstige ziekten bij het kind zelf 
te voorkomen. Met de coronavaccins zou dit principe worden verlaten. Kinderen worden 
namelijk nauwelijks ziek van corona.  Als zij wel een corona infectie ontwikkelen, belanden zij 
niet snel in het ziekenhuis. 

Het vaccin levert volgens de Gezondheidsraad directe gezondheidswinst op, omdat het 
ongeveer 100 tot 150 gevallen van het Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-
C) zou kunnen voorkomen. Dit is een zeer zeldzame, maar wel ernstige ontstekingsreactie, 
waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. MIS-C is een ziekte die in sommige gevallen 
uitgelokt kan worden door een virusinfectie. Het coronavirus zou één van die virussen kunnen 
zijn. 
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Uit de COPP-studie, waarin de gegevens staan van alle kinderen (0-17 jaar) die vanaf het 
voorjaar van 2020 de polikliniek bezochten of in het ziekenhuis werden opgenomen met Covid-
19, blijkt dat een Covid-besmetting bij kinderen mild verloopt, slechts een heel kleine groep 
zal ernstig ziek worden. Om hoeveel kinderen gaat het? 

 

Nederland telt 3,3 miljoen 0-18 jarigen. Hoewel de gegevens mogelijk niet compleet zijn, 
werden de laatste anderhalf jaar 350 kinderen opgenomen met Covid-19. Bij 118 kinderen 
werd MIS-C vastgesteld en 61 kinderen (waarvan 48 met MIS-C) werd als ernstig ziek 
beoordeeld. Geen enkel kind uit deze studie is aan een corona-infectie of aan MIS-C overleden. 
Gekeken naar de mogelijke opbrengst betekent dit dus dat er 100.000 kindervaccinaties nodig 
zijn om tien ziekenhuisopnames en twee ernstige ziektegevallen te voorkomen. De 
gezondheidswinst die te behalen valt is dus verwaarloosbaar. 

Uit een Nederlandse studie blijkt dat minstens tweederde van de Nederlandse kinderen jonger 
dan 12 jaar al besmet is geweest met het  SARS-CoV-2 virus. Het overgrote deel van de jonge 
kinderen in ons land heeft daarmee reeds de gewenste natuurlijke immuniteit opgebouwd. 
Van de natuurlijke immuniteit weten we ondertussen weten dat deze breed en langdurig is. 
Voor hen vervalt de noodzaak van een vaccin. 

De Gezondheidsraad benadrukt dat vaccinatie de overdracht van het virus tot op zekere 
hoogte kan  voorkomen. Bewijs dat vaccineren de overdracht vermindert ontbreekt echter. 
Integendeel, er is inmiddels voldoende aangetoond dat na vaccinatie de afname van 
virusoverdracht slechts tijdelijk wordt afgeremd. Ofwel, binnen weken tot maanden kan een 
gevaccineerde net zo makkelijk het virus overbrengen als iemand die het coronavaccin niet 
heeft gehad. Het is niet aannemelijk dat dit bij kinderen anders zou zijn. 

Een ander argument dat de Gezondheidsraad noemt om kinderen vaccinatie aan te bieden is 
dat het vaccineren van kinderen lockdowns en andere maatregelen zou kunnen voorkomen. 
Dit wordt ‘indirecte gezondheidswinst’ genoemd. Dit is een vals dilemma. Onterecht wordt de 
zogenaamde keuze tot schoolsluiting gezet tegenover de keuze tot het vaccineren van jonge 
kinderen. Schoolsluitingen zijn schadelijk voor kinderen, net als verminderde toegang tot 
sport en contact met leeftijdsgenoten. Deze schade wordt niet voorkomen door vaccinatie, 
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maar met het opheffen van de coronamaatregelen. De verantwoordelijkheid voor deze crisis 
mag nooit bij kinderen en hun ouders worden gelegd. 

Het onderzoek waarop de Gezondheidsraad baseert dat het vaccin veilig en effectief is, is 
uitgevoerd bij welgeteld 2200 kinderen (1.500 kregen het vaccin en 700 het placebo). De studie 
is uitgevoerd door de fabrikant van het vaccin en de data van het onderzoek zijn niet 
inzichtelijk voor bijvoorbeeld de EMA of de Gezondheidsraad. In het onderzoek werden de 
kinderen slechts twee maanden opgevolgd. De (middel)lange termijn effecten zijn dus nog niet 
bekend. De Gezondheidsraad houdt zelf, naast de gebruikelijke vaccinatie bijwerkingen als 
koorts en hoofdpijn, wel rekening met myocarditis als bijwerking. Dat het vaccin zelf ook MIS-
C zou kunnen veroorzaken wordt niet meegenomen. 

Het gepubliceerde feitenrapport van Pfizer  vermeldt dat ernstige bijwerkingen kunnen 
optreden, maar nog ‘in onderzoek’ zijn. De reeds gepubliceerde bijwerkingen, op last van de 
rechter vrijgegeven, stellen niet gerust, net zoals de gerapporteerde bijwerkingen in het 
Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System). Ook de huidige en niet goed 
verklaarde  oversterfte in Nederland roept vragen op. Daarmee staat de verhouding tussen de 
te verwachten gezondheidswinst en mogelijke nadelen van vaccinatie voor kinderen ter 
discussie. 

Vaccineren doe je voor jezelf en niet voor anderen. Groepsimmuniteit opwekken door middel 
van vaccinatie werd in maart door Jona Walk en Bert Mulder al in twijfel getrokken. Ook na 
vaccinatie kan je het virus nog steeds doorgeven aan anderen. 

Kinderen kunnen en mogen niet ingezet worden om doelen van volwassenen te realiseren. 
Toch dreigen jonge kinderen nu als ‘schild’ te worden gebruikt om kwetsbare volwassenen te 
beschermen. Volgens Marc Dullaert van Stichting KidsRights, voorheen Kinderombudsman, 
is dit onethisch en in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Hij krijgt bijval van onder meer Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus 
School of Law. Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd, alleen om kwetsbare 
groepen te beschermen, kan ook volgens Buijsen juridisch gezien niet door de beugel: 
‘Wanneer kinderen er zelf niets aan hebben, mag inenten niet.’ 

Toch doemen nu al chantage en manipulatie op aan de horizon. Vraag jonge kinderen of ze 
opa en oma willen beschermen door een prikje te nemen, en ze zeggen ‘ja’. Zijn 12-minners 
echter wel in staat om dat soort afwegingen te maken?., vraagt Dullaert zich af. Blijven scholen 
straks alleen open bij een voldoende aantal gevaccineerde kinderen? Wij hopen dat ons land 
verschoond blijft van dit soort vormen van druk en drang, maar we zijn er niet bepaald gerust 
op. 

Op basis van de argumentatie kunnen wij het advies van de Gezondheidsraad niet volgen. 
Een urgente reden om gezonde kinderen in te enten ontbreekt. De ziektelast is bij kinderen 
zeer gering. Er mag niet lichtzinnig voorbij worden gegaan aan het feit dat het vaccin nog maar 
op een zeer kleine groep jonge kinderen getest is en er nog maar weinig bekend is over de 
bijwerkingen. Het gaat hier om een groep jonge, gezonde kinderen die nog een heel leven voor 
zich hebben en waarbij men een nieuw soort vaccin, gebaseerd op mRNA-techniek, op grote 
schaal wil toepassen. Eenmaal gezet, is dit nooit meer ongedaan te maken. 

Ondanks het advies om jonge kinderen in te enten tegen het coronavirus, benadrukt de 
Gezondheidsraad in haar advies dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Die 
woorden stemmen ons positief. Tegelijkertijd vragen we ons af wat deze woorden waard zijn. 
Ook in het advies van de tieners zou volgens de raad alle vormen van drang vermeden moeten 
worden. Hiervan heeft zowel de politiek als het OMT zich niets aangetrokken. We willen ouders 
daarom op het hart drukken dat ze zich goed laten informeren voordat ze besluiten hun kind 
te laten vaccineren. Bron: Artsen Collectief, 17 januari 2022. 
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Anders dan vorig jaar durft de organisatie van de Vierdaagse weer te hopen op een volle Via 
Gladiola komende zomer. Binnenkort kunnen deelnemers zich weer inschrijven. © Flip 
Franssen 

Vierdaagse ziet voldoende perspectief voor 104de editie: ‘Binnenkort 
opent de inschrijving’ 

De kans is groot dat over precies zes maanden de 104de Vierdaagse van start gaat, nadat het 
evenement de afgelopen twee jaar niet kon doorgaan. De organisatie durfde het in ieder geval 
aan gisteren op sociale media te melden dat binnenkort de inschrijving geopend is. 

Niemand kan voorspellen hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Ook marsleider Henny 
Sackers niet. Maar de situatie is een stuk rooskleuriger dan vorig jaar rond deze tijd. ‘Toen 
zagen wij zo weinig perspectief voor de middellange termijn, dat we niet eens de inschrijving 
geopend hebben.’  

Op dit moment is de kans dat komende zomer weer grote evenementen georganiseerd kunnen 
worden volgens Sackers zo groot, dat Stichting De 4Daagse nu bekendmaakt dat de 
inschrijving binnenkort wordt geopend.  

Wanneer precies kan hij nog niet zeggen. ’Op 25 januari is er weer een persconferentie, die 
willen we sowieso nog afwachten. Je ziet langzamerhand een kentering waarbij niet alleen 
meer naar de druk op de zorg wordt gekeken, maar ook naar wat er weer mogelijk is. Minister 
Kuipers (Volksgezondheid, red.) heeft ook aangekondigd dat er kabinetsbeleid komt dat een 
visie geeft voor de langere termijn. En dat is precies wat wij nodig hebben. We zorgen er in 
ieder geval voor dat als het licht op groen komt te staan we er klaar voor zijn.’ 

In de afgelopen coronajaren is wandelen immens gegroeid in populariteit. Het is echter de 
vraag hoeveel plek de Vierdaagse heeft voor mensen die besmet zijn geraakt met het 
wandelvirus. Wie was ingeschreven en heeft betaald voor de afgelaste editie in 2020, krijgt dit 
jaar voorrang. Om hoeveel wandelaars het gaat, kan de organisatie niet zo oplepelen. Bron: 
AD, 17 januari 2022. 
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Kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten 
weten hoe hun nabije toekomst eruitziet 

Het kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten weten hoe hun nabije 
toekomst eruitziet. Het kabinet moet voor deze sectoren concreter maken wat het vooruitzicht 
is. Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari 
opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen. 

Dat stellen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Zij kwamen vanavond digitaal 
bijeen met justitieminister Dilan Yesilgöz. Yesilgöz heeft toegezegd dat ze de boodschap 
overbrengt aan het kabinet, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 

Yesilgöz brengt ook over dat het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet dinsdag nog eens heel 
duidelijk maakt dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden. ‘Dat is nodig, omdat er 
alweer nieuwe acties zoals zaterdag in de horeca op stapel staan’, aldus Bruls. Woensdag 
willen theaters zichzelf 'omdopen' tot kapsalon, aangezien kappers wel weer open mogen en 
theaters niet. Theaterbezoekers krijgen dan een knipbeurt en een voorstelling. Musea willen 
om dezelfde reden deze week gymlessen gaan geven. 

‘Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel, maar gewoon heropenen alsof er 
geen regel is die dat verbiedt is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn’, 
vindt Bruls. Het verdiende volgens hem 'geen schoonheidsprijs' dat sommige veiligheidsregio's 
en burgemeesters illegale heropening van de horeca zaterdag aanmoedigden en 
ondersteunden. Hoewel elke gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, gaat het 
Veiligheidsberaad er nu van uit dat alle bestuurders gaan handhaven zodra bepaalde sectoren 
de deuren openen alsof er niets aan de hand is. Bron: AD, 17 januari 2022.  

 

Schietpartijen teisteren Amsterdam: vijf incidenten in één dag tijd 

Bij een schietpartij op de Papendrechtstraat in Amsterdam is vanmiddag een man gewond 
geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Van de dader ontbreekt nog ieder 
spoor. Amsterdam wordt de afgelopen dagen geteisterd door schietpartijen. Het is de vijfde 
schietpartij in iets meer dan een dag tijd. 

Van de vijfde schietpartij kwam vanmiddag rond 15.00 uur een melding binnen bij de politie. 
Ter plaatse troffen agenten een gewonde man aan. Het slachtoffer is eerste hulp verleend en 
overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel. 

De politie is in de omgeving van de Papendrechtstraat met veel eenheden op zoek naar de 
dader. Deze had een zwarte jas aan tot aan de heupen, de man is licht getint.  
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Amsterdam wordt de afgelopen dagen geteisterd door schietpartijen. In de nacht van zondag 
op maandag werd een woning in Noord aan de Oossaander Hoop beschoten. De bewoner, die 
thuis was, bleef daarbij ongedeerd. 

Zondagmiddag ontaarde een vechtpartij in Nieuw-West in een schietpartij waarbij geen 
gewonden vielen en zondagavond kwam de 16-jarige Armando Petalo om bij een schietpartij 
in het huis van zijn vader, eveneens in Zuidoost. Een paar uur later raakte een 22-jarige man 
gewond bij een schietpartij in Nieuwendam in Noord Bron: AD, 17 januari 2022. 

 

 

 

 

 

Politie: twee groepen hadden een dodenlijst van bijna 50 mensen 

De Amsterdamse recherche vermoedt dat twee criminele organisaties ruim vijf jaar geleden 
een gezamenlijke dodenlijst van tientallen personen hebben opgesteld. Een reeks van die 
mensen is inmiddels geliquideerd. Volgens de advocaat van een verdachte uit het Eris-proces 
is deze door de recherche verzamelde informatie ontlastend voor Jermaine B. (38). Die staat 
in Eris terecht omdat hij onder de alias ‘The Wizzard’ verschillende moorddrachten zou hebben 
uitgezet. 
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Voor de Amsterdamse rechtbank speelt momenteel het proces 13Maracane tegen een groep 
verdachten die de politie rekent tot één van de partijen in de zogeheten Mocro-oorlog. De 
verdachten staan terecht voor het voorbereiden van moordaanslagen in de periode 2014 tot 
2016. De politie onderscheidt onder de verdachten twee groepen, namelijk die van de 
Amsterdammer Houssine ‘Hoes’ A. die mogelijk in Marokko verblijft, en een tweede groep. 
Deze groepen had een conflict met weer een andere groep uit Amsterdam, die van de in 2014 
doodgeschoten Gwenette Martha. Een lange rij moorden tussen 2012 en 2016 was het gevolg. 

Advocaat Inez Weski heeft deze week aan de rechtbank in het Eris-proces enkele 
dossierstukken voorgehouden uit 13Maracane. In die stukken staan processen-verbaal (met 
onder meer pgp-chats) waarin de recherche concludeert dat kopstukken uit de groep van 
‘Hoes’ A. (onder meer de tot levenslang veroordeelde Omar L.) vergaand samenwerkten met 
een andere groep die werd aangestuurd door twee Amsterdamse broers. De samenwerking 
beoogde het plegen van liquidaties. Volgens becijfering van de recherche zijn de namen van 
48 te liquideren personen genoemd. Er was een gezamenlijk e-mailaccount voor gemaakt en 
er werden foto’s en notities uitgewisseld. 

In die stukken uit dossier van 13Maracane waar Weski over beschikt valt volgens haar niet te 
lezen wat de resultaten van politie-onderzoek naar die dodenlijsten zijn geweest. Ook is 
onduidelijk of de recherche alle verdachten in de twee groepen goed in beeld heeft. Van de 
personen op de lijst zijn volgens de politie zeven personen geliquideerd, onder wie Inchomar 
‘Ingio’ Balentien, Eaneas Lomp en Jaïr Wessels. 

Ook de Amsterdammers Jason ‘Jay Jay’ L., Naoufal ‘Noffel’ F. en Riff W. figureerden op de 
lijst, aldus de politie in 13Maracane. 

Voor het Eris-proces is nu van belang dat in dit proces ook de voorbereiding (c.q. uitvoering) 
van de aanslagen op Jason L., Riff W. en Ichomar Balentien (onder meer) aan Jermaine B. ten 
laste worden gelegd. Alleen met één verschil: zij zouden hiermee bezig zijn geweest in 2017. 

In stukken die Crimesite uit het Eris-dossier heeft ingezien beschrijft de politie onder meer 
het volgende gesprek (over een aanslag op ‘Ingio’ Balentien) tussen twee pgp-aliassen, die 
volgens de politie Delano R. en Jermaine B. (The Wizzard) zouden zijn. 

CB1D45: ohhh wil je ingio? 
(…) 
The Wizzard: ja graag (…) als je hem dit weekend nog of maandag geef ik je 80 snel zonder 
gezeik!!! 

Deze chat is gevoerd in februari 2017. 

Weski wijst erop dat de dodenlijsten die in 13Maracane staan beschreven in periode 2014-
2015 door de politie zijn aangetroffen. Volgens haar is niet uit te sluiten dat één van die 
groepen in 2017 hebben geprobeerd Balentien of één van de anderen van het leven te beroven. 
Weski: ‘ik sluit niet uit dat op dit moment de lijsten nog steeds ‘geldig’ zijn.’ 

Jermaine B. ontkent achter de alias The Wizzard schuil te gaan. Zijn advocaat zegt dat nu 
blijkt dat heel anderen kennelijk volgens de politie met de voorbereidingen tegen Balentien, 
Riff W. en Jason L. bezig zijn geweest. 

In stukken uit Eris die Crimesite heeft ingezien stelt de recherche echter dat The Wizzard wel 
degelijk Jermaine B. moet zijn omdat uit de chats, in een bespreking over (Surinaamse) 
familierelaties, B. zou kunnen worden geïdentificeerd. Advocaat Weski wijst deze identificatie 
af omdat er nog vele andere namen als familie zouden zijn besproken, die dan in werkelijkheid 
kennelijk niet familie van B. zijn. Er zijn volgens haar ook aanwijzingen te vinden dat The 
Wizzard juist niet haar cliënt zou zijn. 

Aan de andere kant blijkt ook uit die chats duidelijk dat Gwenette Martha vriend van de twee 
aliassen was, en ene ‘Hoessein’ hun beider vijand is. In dat verband: de recherche denkt dat 
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er nog een andere groep in het spel was. Dat was een groep van wie The Wizzard opdrachten 
kreeg, en die via een tussenpersoon, opdrachten aannam van Ridouan Taghi, althans van 
iemand die in chats door de politie als Taghi wordt aangewezen. The Wizzard zou dan andere 
Eris-verdachten als Delano R. van Caloh Wagoh MC hebben ingeschakeld. Weski wijst er op, 
dat het dossier tegen haar cliënt in feite slechts op chats is gebaseerd. 

Jermaine B. heeft alle beschuldigingen ontkend. Tegen hem zijn geen belastende verklaringen 
afgelegd. Jason L. heeft als getuige gezegd dat hij geen problemen met B. had. L. heeft ook 
verklaard te weten dat hij met de dood bedreigd werd. 

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen week gezegd dat het onderzoek 13Maracane 
handelt over onderzoeksgegevens uit de jaren 2014 en 2015 en dat er dus geen relatie kan 
zijn met de in onderzoek Eris ten laste gelegde feiten, die in 2017 spelen. De gegevens uit dat 
onderzoek hebben dan ook geen betrekking op onderzoek Eris, aldus het OM. 

Advocaat Weski bestrijdt dat. Volgens haar staat in 13Maracane dat de politie in ieder geval 
tot in 2016 doende is geweest met onderzoek naar de twee groepen en dat in ieder geval niet 
blijkt, dat die lijsten van de baan zijn. Weski: ‘in feite zouden de verdachten in dat onderzoek 
13Maracane net zo goed zich kunnen afvragen waarom in hun dossier niets staat over het 
Eris onderzoek van de politie naar de zogenaamde met hun onderzoek overlappende 
dodenlijsten.’ 

Weski vraagt nu aan de rechtbank om alle gegevens over de dodenlijsten aan het Eris-dossier 
toe te voegen. Daarnaast wil ze weten waarom het Openbaar Ministerie dat tot nu toe niet uit 
zichzelf heeft gedaan. Weski: ‘met dit soort informatie achterhouden uit samenhangende 
dossiers lijkt het Openbaar Ministerie een soort verdeel- en heerspolitiek te bedrijven.’ Bron: 
crimesite politie, 17 januari 2022. 
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The Voice is doofpot vol ellende, reputatie is naar de knoppen 

Anouk stopt als coach The Voice of Holland na berichten seksueel grensoverschrijdend gedrag, T-
Mobile en Lidl staken sponsoring. 

Na T-Mobile en Lidl stoppen ook isla pastilles en Renault als sponsor van The Voice of 
Holland vanwege de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Er is aangifte gedaan tegen Ali B, coach van de RTL-talentenshow The Voice of Holland. Hij zou 
zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een andere 
prominente medewerker, bandleider Jeroen Rietbergen, erkende eerder zaterdag over de schreef 
te zijn gegaan. Al eerder werd aangifte gedaan tegen coach Marco Bossato wegens 
grensoverschrijdend gedrag. RTL heeft het programma voorlopig stopgezet. Ook zijn de The 
Voice Kids en The Voice Senior stopgezet. Bron’De Volkskrant, 17 januari 2022. 
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Sint Eustatius versoepelt geleidelijk zijn coronamaatregelen 

De overheid van Sint Eustatius versoepelt vanaf maandag de coronamaatregelen op het 
Caribische eiland. Het aantal coronabesmettingen neemt er de laatste dagen namelijk 
geleidelijk weer af. Sint Eustatius, met ruim 3000 inwoners, telde zaterdag nog 
honderddertien positieve gevallen. 

Het aantal besmettingen was in de twee weken daarvoor juist gestegen: van één infectie op 28 
december naar honderdtweeëndertig besmettingen op 14 januari. 

De beslissing betekent dat cafés, restaurants en het enige casino op het eiland hun deuren 
weer mogen openen. Al blijven er wel restricties bestaan met betrekking tot het aantal 
bezoekers. Zo mogen restaurants maximaal vijftien eters verwelkomen. 

Ook scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse organisaties gaan weer open. Ook daar 
geldt echter een maximum van vijftien studenten per klas. Supermarkten en andere essentiële 
winkels mogen maximaal tien personen tegelijk binnenlaten. Nagelstudio's, kapperszaken en 
kapsalons kunnen weer open, maar mogen maar één klant tegelijk helpen. 

De maatregelen worden niet alleen versoepeld omdat het aantal positieve COVID-19-gevallen 
afneemt. Ook zijn de recente infecties minder ernstig: de symptomen zijn over het algemeen 
mild. Tot nu toe moest minder dan twee procent van de mensen met een positieve test in het 
ziekenhuis worden opgenomen. 

Daarbij is ook het verzoek om onmiddellijke medische hulp van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingewilligd. Sint Eustatius kende vanwege zijn 
coronabesmettingen grote uitval onder medisch en verzorgend personeel. Dankzij hulp uit 
Nederland beschikt het eiland nu weer over voldoende huisartsen, artsen en 
verpleegkundigen, laat de overheid weten. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Aantal mensen met corona op Curaçao verdriedubbelt in twee weken 

Het aantal mensen op Curaçao dat besmet is met het coronavirus is binnen twee weken tijd 
meer dan drie keer zo groot geworden. Zondag telde het Caribische eiland 11.825 mensen met 
Covid-19. Ruim een week eerder betrof het nog 8326 mensen. En weer een week daarvoor 
3824. 

Zondag lagen 47 coronapatiënten in het ziekenhuis op Curaçao, van wie 13 op de intensive 
care. Op 8 januari betrof het nog 20 patiënten, van wie 6 personen op de ic. In acht dagen tijd 
zijn 13 patiënten aan corona overleden. Het dodental op het eiland komt daarmee sinds maart 
2020 op 206. 

Curaçao kondigde op 7 januari een time-out van tien dagen aan, om de snelle stijging van het 
aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Er werd onder meer een avondklok ingesteld, die 
om 22.00 uur inging, en de overheid kondigde striktere regels voor de horeca af. 
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Niettemin steeg het aantal mensen met een coronabesmetting flink. Al nam het aantal nieuwe 
besmettingen per dag wel af: van 966 op 8 januari naar 339 op 16 januari. Minister-president 
Gilmar ‘Pik’ Pisas zal maandag, nu de time-out van tien dagen afloopt, duidelijkheid geven 
over de maatregelen voor de komende tijd. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Onderwijsminister: Johnson dacht dat lockdownfeest zakelijk was 

De Britse onderwijsminister Nadhim Zahawi heeft het in gesprek met Sky News opgenomen 
voor premier Boris Johnson vanwege het schandaal rondom illegale borrels van de regering 
tijdens coronalockdowns. Zahawi herhaalde Johnsons claim dat de premier dacht dat een 
tuinfeest in zijn ambtswoning tijdens de eerste coronalockdown een werkbijeenkomst was. 

Zahawi zegt dat de premier veel spijt heeft van de feesten en snapt dat het Britse volk boos is. 
Wel vraagt de minister mensen om te wachten op het resultaat van een intern onderzoek van 
de regering. ‘Je kan een man niet veroordelen zonder een grondig onderzoek.’ Johnson is zelf 
ook ondervraagd hiervoor. 

De premier ligt onder vuur door verhalen over verschillende illegale bijeenkomsten, veelal in 
de ambtswoning op Downing Street 10. Zo zouden er onder meer ook op de avond voor de 
uitvaart van prins Philip twee feesten hebben plaatsgevonden. Het kantoor van Johnson bood 
koningin Elizabeth hier vrijdag excuses voor aan. Ook vonden tijdens de coronalockdowns 
wekelijks borrels plaats voor personeel van Downing Street 10. Johnson zou hier zelf 
regelmatig getuige van zijn geweest. Hij zou zijn staf hebben aangemoedigd ‘stoom af te 
blazen’. 

De oppositie eist het vertrek van Johnson. Steeds meer van zijn partijgenoten uiten ook 
openlijk kritiek op de premier. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Musea gaan 'gymles' geven uit protest 

Verschillende musea gaan deze week een soort gymles geven als protest tegen het 
kabinetsbesluit dat zij voorlopig nog gesloten moeten blijven. Sporten mag wel weer, dus 
komen musea met ludieke gymlessen voor het brein in hun gebouwen, met name komende 
woensdag. Mentale fitheid is immers net zo belangrijk, vinden ze. 

Zo komt het Groninger Museum woensdag met een workshop graffiti als hersengymnastiek. 
Kunstmuseum Den Haag en het aanpalende Fotomuseum bieden vrijdag ook ‘gym for your 
mind’ aan. Kunstmuseum in Den Haag had al een ‘mindfulness-toer’. Met oortjes op, en 
daardoor afgesloten van anderen, kan de bezoeker door het museum dwalen en willekeurig 
kunstwerken of de onderdelen van het door architect H.P. Berlage ontworpen museumgebouw 
uitkiezen en bekijken. 

Ook het Van Gogh Museum, het Chabot Museum Rotterdam en Slot Loevestein zijn onder de 
deelnemers aan de actie van de Museumvereniging. Die noemt het ‘onverklaarbaar’ dat musea 
wel dicht moeten blijven. ‘Het ondermijnt het gelijkheidsbeginsel, het gevoel van redelijkheid 
en solidariteit.’ 

‘Waarom mogen commerciële doorstroomlocaties als Bijenkorf en IKEA wél open en culturele 
doorstroomlocaties (musea) niet? De opening van musea zou te veel reisbewegingen opleveren. 
Een rekensom haalt dit argument snel onderuit. Hoe succesvol ook: 450 musea staan qua 
verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke 
winkels in Nederland’, aldus de museumclub. De organisatie wijst bovendien op de speciale 
coronaprotocollen waarmee de musea eerder en volgens eigen zeggen veilig opengingen. 

De vereniging heeft de actie maandagmorgen uit de grond gestampt, al was er eerder al hier 
en daar al een enkele kleine actie. Zo deed het Drents Museum de winkel open en liet daar 
musici optreden, maar het publiek moest wel eerst door de tentoonstellingsruimte. De 
organisatie denkt dat er zeker tientallen musea mee zullen doen. Ook activiteiten als yoga en 
een wandeling door een beeldentuin staan bijvoorbeeld al op de planning. 



247 
 

Op museum.nl verschijnt in aanloop naar woensdag een overzicht met de beschikbare 
activiteiten onder de noemer Museum Gym. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Burgemeesters bespreken eerste weekend met versoepelingen 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond met elkaar hoe het 
eerste weekend met versoepelingen van de coronamaatregelen is verlopen. De illegale 
heropening van horecazaken afgelopen zaterdag komt zeker aan de orde, evenals de voor 
komende woensdag aangekondigde actie Kapsalon Theater. Theaters worden dan 
‘omgebouwd’ tot kapsalon en bezoekers worden onder andere door artiesten geknipt. Dit 
omdat de kappers sinds zaterdag weer open mogen en de cultuursector niet, aldus bedenkers 
Diederik Ebbinge en Sanne Wallis De Vries. 

De digitale bijeenkomst van het beraad maandagavond is vrijdag afgesproken als 
‘bijpraatmoment’, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad. Justitieminister Dilan 
Yesilgöz neemt deel aan de bijeenkomst. 

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio stelden donderdag dat ze 
zouden gaan handhaven als winkels en horeca zaterdag de hele dag als gewoonlijk geopend 
zouden zijn. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat de winkels vanaf zaterdag de deuren weer 
mochten openen, maar de horeca niet. In een aantal steden zijn café's en restaurants toch 
open geweest. Niet overal is gehandhaafd. In onder andere Utrecht gebeurde dat wel. Enkele 
gemeenten moeten nog besluiten of ze horeca-uitbaters die de deuren openden een 
bestuurlijke boete zullen opleggen. 

Het Veiligheidsberaad heeft grote zorgen over hoe het gaat in de samenleving, zei vorige week 
voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad wil dat het kabinet heel snel 
laat weten hoe de planning qua heropeningen op de korte termijn eruitziet. Bron: De Telegraaf, 
17 januari 2022. 

Kaag meldt Brussel komst herstelplan voor de zomer 

Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) gemeld 
dat Nederland voor de zomer het langverwachte herstelplan zal indienen. Tijdens een 
kennismakingsgesprek met Gentiloni heeft ze de Italiaan verzekerd dat het werk gevorderd is. 
Het plan, waarmee voor Nederland bijna zes miljard euro aan subsidies is gemoeid, zal worden 
ingediend zodra het formeel, en in overleg met de Tweede Kamer, is afgerond, zei de minister 
bij aankomst voor haar eerste vergadering met de Europese collega's in Brussel. 

Nederland is de enige van de 27 EU-lidstaten die nog geen aanvraag voor geld uit het Europese 
coronaherstelfonds naar Brussel heeft gestuurd. Het omvangrijke steunprogramma moet de 
landen helpen met het opvangen van de economische en sociale schade door de coronacrisis, 
en is gekoppeld aan economische hervormingen die de landen weerbaarder tegen crises 
moeten maken. 

Er is in totaal bijna 700 miljard euro aan subsidies en gunstige leningen beschikbaar, die via 
een bepaalde sleutel worden verdeeld. Afgesproken is dat ten minste zevenendertig procent 
van het geld aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en twintig procent aan digitalisering. 

De Europese Commissie heeft inmiddels de eerste miljarden naar lidstaten gestuurd om 
projecten voor te financieren. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Spoedtestlocatie voor coronacheck opent in Vaals 

Het bedrijf SpoedtestCorona opent woensdag een tijdelijke locatie voor een snelle coronacheck 
in het centrum van Vaals. 

De testlocatie is gevestigd aan de Maastrichterlaan 78, de ingang is aan de zijkant. De 
openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. In de locatie worden 
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op afspraak testen voor Testen voor Toegang (afspraak via testenvoortoegang.nl) en 
commerciële antigeen en PCR testen met reiscertificaat (afspraak te maken via 
spoedtestcorona.nl) afgenomen. SpoedtestCorona heeft al veel vestigingen in Nederland, zoals 
in Landgraaf, Maastricht en Weert. 

Vaals had begin vorig jaar ook al een tijdje een testlocatie aan de Beemderlaan van een andere 
aanbieder, op verzoek vanuit de politiek vanwege de grensligging. Deze is in juni weer 
opgedoekt. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Waarnemend voorzitter LCPS: spannend hoe besmetting zich voortzet 

Het is ‘heel spannend’ wat er de komende tijd gaat gebeuren met de ziekenhuisopnames na 
het loslaten van de coronamaatregelen, zegt Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ). Zij hield maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Ernst 
Kuipers, die nu zorgminister is, deed dit tot nu toe. 

‘Op de korte termijn verwachten we meer besmettingen, met name in de groep van 40- tot 60-
jarigen. En dat kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. Maar we zien dat de omicronvariant 
van het coronavirus minder ziekmakend is en waarschijnlijk minder ziekenhuisopnames gaat 
geven’, aldus Kuper vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle, waar ze bestuurslid is. 

Zij ziet momenteel vooral gunstige ontwikkelingen op de ic's. ‘En dat is heel fijn. We 
verwachten dat de instroom op de ic's de komende twee weken ongeveer gelijk gaat blijven en 
dat de druk op deze zorg mee zal vallen en behapbaar blijft’, zegt de waarnemend voorzitter. 
Verpleegafdelingen, verzorgingshuizen en huisartsen krijgen het volgens haar de komende tijd 
mogelijk wel wat drukker met coronapatiënten. 

De ziekenhuizen gaan zich de komende weken zo veel mogelijk concentreren op het inhalen 
van achtergebleven zorg. ‘Daarna moeten we verder kijken, er is veel onzekerheid op dit 
moment.’ Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Gewonden bij Duitse maandagavondcoronaprotesten 

Bij de inmiddels gebruikelijke Duitse maandagavondprotesten tegen de coronamaatregelen 
zijn gewonden gevallen. In het West-Duitse Braunschweig bespoten betogers omstanders met 
pepperspray. Daarbij raakte ook een agente gewond, meldt de politie. 

Niet alleen in Braunschweig kwam het tot ongeregeldheden. Ook in de Oost-Duitse steden 
Rostock en Cottbus waren confrontaties met de politie. In Cottbus zette de oproerpolitie 
traangas in toen demonstranten aanwijzingen niet wilden opvolgen. En in Rostock nam de 
politie meerdere betogers vast nadat een mars was beëindigd omdat deelnemers zich niet aan 
de coronamaatregelen hielden, zoals het dragen van een mondkapje. Relschoppers begonnen 
vuurwerk en flessen naar agenten en de pers te gooien. 

De betogingen op maandag tegen de coronabeperkingen ontstonden geleidelijk tijdens 
coronapandemie. Ze stammen af van de traditie in de nadagen van de DDR om maandagavond 
tegen de communistische dictatuur te protesteren. Bron: De Telegraaf, 17 januari 2022. 

Ook Youp en Freek doen mee aan actie Kapsalon Theater 

Steeds meer cabaretiers en theaters sluiten zich aan bij Kapsalon Theater. De cultuursector 
wil met de actie op woensdag de grote onvrede kenbaar maken over het coronabeleid van het 
kabinet. Alle sectoren zijn inmiddels weer open behalve de horeca en de theaters, bioscopen 
en musea. 

Ook grote namen als Youp van 't Hek, Jochem Myjer en Freek de Jonge doen mee aan de 
actie. Zij zullen woensdag in elk geval in Theater De Kleine Komedie in Amsterdam staan. Ook 
Yentl & De Boer, Henry van Loon en Brigitte Kaandorp doen mee. 
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Tientallen theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een kapsalon, 
massagestudio of een schoonheidssalon. Bezoekers kunnen hun haar laten knippen en 
tijdens die knipbeurt treden de cabaretiers op. Volgens de cultuursector hebben theaters 
bewezen veilig open te kunnen, omdat bezoekers afstand kunnen houden, mondkapjes dragen 
en met een QR-code worden binnengelaten. 

Theater Kapsalon is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries om 
artiesten toch te laten optreden nu de theaters nog niet open mogen. Bron: De Telegraaf, 17 
januari 2022. 

Australië heeft te maken met de ergste corona-uitbraak sinds begin van  
coronacrisis 

Australië heeft te maken met de ergste corona-uitbraak sinds het begin van de coronacrisis. 
De regering registreerde dinsdag in totaal 74 sterfgevallen, het hoogste aantal dagelijkse doden 
ooit. Het vorige record stond op 57 overlijdensgevallen. 

Sinds de uitbraak van het virus raakten ongeveer 1,6 miljoen mensen in Australië besmet. 
Het overgrote deel, zo'n 1,3 miljoen, vond in de afgelopen twee weken plaats. 

Aangewakkerd door de besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus stegen de 
dagelijkse besmettingen de afgelopen dagen tot recordhoogten en is het aantal mensen dat in 
het ziekenhuis en op de intensive care belandt, groter dan ooit. Inmiddels nemen de dagelijkse 
besmettingen weer iets af. 

‘Vandaag is een zeer moeilijke dag voor onze staat’, zei premier Dominic Perrottet van de staat 
New South Wales, die zesendertig doden had te betreuren, tijdens een mediabriefing. Volgens 
de premier kunnen de ziekenhuizen het stijgende aantal patiënten nog wel aan. ‘We staan 
voor enorme uitdagingen, maar die zijn niet uniek voor de rest van de wereld’, zei hij. 

De staat Victoria riep dinsdag ’code bruin’ uit, die ziekenhuizen de bevoegdheid geven om 
personeelsverlof te annuleren en niet-dringende gezondheidszorg uit te stellen. 

Volgens de autoriteiten vormen ongevaccineerde jongeren een ‘aanzienlijk deel’ van het aantal 
ziekenhuisopnames in het land. Bron: AD, 18 januari 2022. 

 
Een coronateststraat in Sydney.  @ ANP 
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Dodelijkste dag in Australië sinds begin pandemie 

In Australië zijn vandaag 74 coronadoden gemeld en dat is het hoogste aantal doden sinds 
het begin van de pandemie. Het land kampt met een uitbraak met de omikronvariant van het 
coronavirus. 

Van de 1,6 miljoen besmettingen die in totaal zijn vastgesteld in Australië, zijn er 1,3 miljoen 
in de afgelopen twee weken geregistreerd. Als gevolg van de uitbraak neemt ook het aantal 
ziekenhuisopnames en overlijdens toe. Onder de coronapatiënten is volgens de autoriteiten 
een groot aantal ongevaccineerde jongeren. 

In deelstaat Victoria, waar ook miljoenenstad Melbourne deel van uitmaakt, is 'code bruin' 
afgekondigd voor de ziekenhuizen. Door een groot aantal besmette personeelsleden komt de 
zorg onder druk te staan. De maatregel maakt het mogelijk om niet-spoedeisende 
behandelingen af te zeggen en werknemers te verbieden een vrije dag op te nemen. Bron: AD, 
18 januari 2022. 

Bijna 1.3 miljoen kinderen kunnen vaccinatie krijgen 

Ouders van jonge kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen vanaf vandaag een brief verwachten 
met een uitnodiging voor een coronavaccinatie voor hun kind. Afspraken kunnen telefonisch 
worden gemaakt. 

Het is de bedoeling dat volgende week de eerste prikken worden gezet. Kinderen krijgen een 
'kinderdosis' van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Kinderen uit hetzelfde gezin 
kunnen samen worden gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen. Ouders 
moeten dan wel voor elk kind een aparte afspraak maken. 

In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen een coronaprik krijgen. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Regering van Curaçao heeft coronamaatregelen met tien dagen verlengd 

De regering van Curaçao heeft de coronamaatregelen die op 7 januari voor een periode 
van tien dagen waren ingevoerd, met eenzelfde periode verlengd. Dat is het gevolg van het 
stijgende aantal besmettingen. 

Curaçao telde maandag 11.965 actieve besmettingen. Er liggen 53 coronapatiënten in het 
ziekenhuis, van wie er 13 op de intensive care liggen. In de afgelopen 10 dagen zijn 14 
coronapatiënten overleden. 

Vanwege de stijgende cijfers wordt de avondklok tot 28 januari verlengd. Alle winkels en 
uitgaansgelegenheden moeten uiterlijk om 21.00 uur dicht. Vergunningen voor evenementen 
zijn in deze periode ingetrokken. 

De overheid vraagt mensen zoveel mogelijk thuis te blijven en groepen te vermijden. De 
scholen op Curaçao zijn maandag na vier weken wel weer open gegaan. Volgens de overheid 
hebben sommige leerlingen door alle coronamaatregelen al veel achterstand opgelopen en is 
het niet verantwoord de onderwijsinstellingen nog langer dicht te houden. Bron: AD, 18 
januari 2022. 

Chinese postdienst heeft werknemers opgedragen om buitenlandse 
pakketjes en brieven te desinfecteren 

De Chinese postdienst heeft zijn werknemers opgedragen om pakketjes en brieven uit het 
buitenland te desinfecteren. Volgens de autoriteiten zou de post mogelijk de bron zijn van de 
recente corona-uitbraken in het land. De inwoners worden daarom verzocht minder spullen 
uit het buitenland te bestellen. 
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De postdienst publiceerde maandag een verklaring waarin het zijn werknemers opdroeg om 
de buitenkant van alle internationale post 'zo snel mogelijk' te desinfecteren. Medewerkers die 
zich met de internationale pakketjes en brieven bezighouden moeten een boosterprik hebben 
gehad. Verder moeten binnenlandse en internationale post in gescheiden ruimtes verwerkt 
worden. 

China, waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd ontdekt, hanteert een zero-Covid-
beleid, wat neerkomt op strenge maatregelen die uitbraken in de kiem moeten smoren. Het 
land heeft momenteel echter te maken met meerdere kleine uitbraken, waaronder een in de 
hoofdstad Beijing, waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden. 

De autoriteiten hebben de afgelopen dagen meermaals gesuggereerd dat sommige mensen 
mogelijk besmet zijn geraakt door pakketjes uit het buitenland. Zo testte een vrouw uit Beijing 
positief op het coronavirus, terwijl ze niet in contact was geweest met andere besmette 
mensen. Bovendien was de vrouw besmet met een variant die lijkt op een variant die in Noord-
Amerika is aangetroffen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft eerder gezegd dat de kans om besmet te raken 
door virusdeeltjes die zich op een oppervlakte bevinden erg klein is en naarmate de tijd 
verstrekt verder afneemt. Desondanks zou China met het oog op de Spelen geen enkel 
risico willen nemen. Bron: AD, 18 januari 2022. 

 

Een medewerker desinfecteert internationale post in China. @: ANP 

Klassen massaal naar huis gestuurd vanwege corona: ‘We krijgen signalen 
van scholen dat er veel onrust is’ 

Een week na de heropening van de scholen neemt het aantal klassen dat in quarantaine moet 
razendsnel toe. De GGD in de regio Gelderland-Midden (Arnhem, Ede en Betuwe) telde vrijdag 
nog dertig klassen die thuis zaten vanwege een corona-uitbraak, gisteren waren dat er al 68. 
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De andere GGD’s hebben (nog) geen aantallen, maar herkennen wel het beeld van de snelle 
stijging. Zo heeft de middelbare school OBC in Huissen 11 van de 48 klassen naar huis 
gestuurd vanwege een corona-uitbraak onder het personeel en de leerlingen. 

Om hoeveel besmetting het gaat kan een woordvoerder van OBC niet zeggen. Van basisschool 
De Ruyter in Weurt zitten momenteel vijf van de zeven groepen thuis. Bron: DG, 18 januari 
2022. 

Corona-uitbraak op OBC in Huissen, elf klassen thuis in quarantaine 

Het OBC in Huissen heeft te maken met een corona-uitbraak onder personeel en leerlingen. 
Momenteel zitten elf van de achtenveertig klassen thuis in quarantaine.  

Om hoeveel gevallen het precies gaat, kan woordvoerder Helen de Bruin van de school niet 
aangeven. Wel geeft De Bruin namens het schoolbestuur aan dat er elf klassen thuis moeten 
blijven en online onderwijs volgen. Bron: DG, 17 januari 2022. 

Steeds meer leerlingen weer thuis door corona: ‘Situatie werd 
onbeheersbaar’ 

Het coronavirus slaat opnieuw om zich heen in het onderwijs, nu de scholen weer open zijn. 
Vooral leerlingen lijken massaal de klos door quarantaineregels of omdat ze zelf besmet zijn 
geraakt.  

Bij deze site stromen de boodschappen van ouders binnen die hun kinderen alweer thuis 
hebben of bericht van school hebben gehad dat een of meerdere klassen in quarantaine zitten. 
Soms zijn zelfs complete scholen overgeschakeld op online onderwijs, al zijn dat er naar 
verluidt maar heel weinig.  

Onder meer het Anna van Rijn College in Nieuwegein met 1200 leerlingen is zwaar getroffen, 
bevestigt woordvoerder Bram Donkers van Nuovo Scholen, de stichting waar de school onder 
valt. ,,Wij verzorgen momenteel alleen online onderwijs”, vertelt hij. Die stap was noodzakelijk 
omdat vele tientallen leerlingen in quarantaine zaten. ,,De situatie werd dusdanig 
onbeheersbaar, dat we dit besluit in ieder geval voor de rest van de week moesten 
nemen. Daarna bekijken we de situatie van dag tot dag.”  

 
Het gebouw van het Anna van Rijn College in Nieuwegein is dicht voor leerlingen, er wordt 
alleen online lesgegeven. © Anna van Rijn College  
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Soms is er ineens een piek op de ene plek, maar is er elders niets aan de hand, aldus een 
woordvoerder VO-raad.  

Volgens een woordvoerder van koepel VO-raad nemen op veel scholen de coronabesmettingen 
zeker toe momenteel, soms zelfs fors. ,,Dat is ook voorspeld, met deze besmettelijke variant. 
Overigens zie je dat de uitbraken onbegrijpelijk lokaal zijn. Soms is er ineens een piek op de 
ene plek, maar is er elders niets aan de hand.” Volgens hem ligt het aantal besmettingen 
onder leraren lager en zitten er vooral leerlingen thuis. 

De regel is nu: als er binnen een groep of klas, drie of meer coronabesmettingen (zowel 
kinderen als medewerkers) zijn binnen zeven dagen, dan gaat de hele groep of klas in 
quarantaine. Voor leraren geldt echter dat zij, als ze hun booster binnen hebben of recent 
corona hebben gehad, niet in quarantaine hoeven. 

Een zegsman van de PO-Raad bevestigt dat het op de basisscholen momenteel gaat om ‘aardig 
wat klassen’. ,,Het is redelijk onrustig, alhoewel de stijging van het aantal besmettingen best 
logisch is, met omikron.” De koepel noemt de huidige quarantaineregels ‘onduidelijk', wat niet 
zou helpen bij de aanpak op scholen. 

,,We zien dat er nu van alles speelt”, constateert de woordvoerder van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders. ,,En u moet weten: als een schoolleider een klas naar huis stuurt, is bijna alles 
al geprobeerd op een school.” Hij hoort de geluiden over het wegsturen van klassen alweer 
vanaf de heropening begin vorige week. 

De cijfers bevestigen dat: vorige week moesten op zeventien procent van de scholen één of 
meerdere klassen thuisblijven, vrijwel in alle gevallen doordat een leraar afwezig was door 
corona of vanwege een andere reden. Verder was bijna tien procent van zowel de leraren als 
leerlingen niet op school. ,,Het is moeilijk om exact te voorspellen hoe het komende tijd zal 
gaan, maar wij verwachten dat tot half april de aanwezigheidscijfers zullen teruglopen.”     

Schoolleiders willen overigens liefst geen landelijke sluiting meer, omdat de verschillen 
regionaal zo groot zijn. Ook de Rijksoverheid heeft vanzelfsprekend de scholen het liefst 
voortaan continu open. 

De enige landelijke cijfers over scholensluitingen, die scholen zelf melden bij de 
Onderwijsinspectie, komen binnen via het ministerie van Onderwijs. De volgende brief 
hierover zal ergens begin februari verschijnen.  Bron: AD, 18 januari 2022. 

Het aantal politiek gemotiveerde misdaden in Duitsland is vorig jaar 
tot recordhoogte gestegen 

Het aantal politiek gemotiveerde misdaden in Duitsland is vorig jaar tot recordhoogte 
gestegen, meldt het Duitse Bundeskriminalamt. Het aantal zaken is met 6 procent gestegen 
tot 47.303. De oorzaak van de stijging ligt volgens de recherche bij misdaden die niet kunnen 
worden aangeduid als links of rechts. 

De gespannen situatie rond de coronapandemie zou een belangrijke rol spelen. In Duitsland 
lopen demonstraties tegen de coronamaatregelen regelmatig uit de hand. Zo vielen 
maandagavond nog gewonden bij meerdere protesten, onder meer door het gebruik van 
pepperspray door actievoerders. 

Het aantal politiek gemotiveerde misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt is juist met 6 
procent gedaald ten opzichte van 2020. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Ook Concertgebouw in Amsterdam verandert morgen in een kapsalon 

Ook Concertgebouw in Amsterdam verandert morgen in een kapsalon, zegt directeur Simon 
Reinink. het Concertgebouw en het Concertgebouworkest sluiten zich aan bij de 
actie Kapsalon Theater om hun onvrede te uiten over het coronabeleid van het kabinet. 
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Tientallen theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een 
kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. Bezoekers kunnen hun haar laten 
knippen en tijdens die knipbeurt treden onder anderen ook cabaretiers op.  

Reinink en het orkest willen, net als andere artiesten en theaters, aandacht vragen voor 
de ongelijke behandeling van de cultuursector in het coronabeleid. ‘Wij pleiten samen met alle 
cultuurinstellingen die meedoen voor een eerlijk perspectief’, zegt hij. 

Volgens de sector hebben theaters bewezen veilig open te kunnen, omdat 
bezoekers afstand kunnen houden, mondkapjes dragen en om een QR-code worden 
gevraagd. Kapsalon Theater is een initiatief van Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge. 
Bron: AD, 18 januari 2022. 

Rusland meldt na dalende coronacijfers weer toename dagelijk positieve 
testen 

Na wekenlang dalende cijfers te hebben gemeld, ontkomt ook Rusland niet aan een toename 
in dagelijkse coronacijfers. De afgelopen 24 uur werden 31.252 positieve tests afgenomen, 
meldt het ministerie van Volksgezondheid. Gisteren ging het om 30.726 nieuwe 
coronagevallen. Er werden 688 overlijdens door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Gisteren 
werden er 670 sterfgevallen gemeld. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Tsjechië rapporteert vandaag 20.270 nieuwe coronabesmettingen 

Tsjechië rapporteert vandaag 20.270 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste dagcijfer sinds 
1 december. Vorige week dinsdag ging het om 7342 nieuwe 
gevallen. De omikronvariant drijft de infectieaantallen op. De regering heeft de isolatieperiode 
verkort en heeft testen op werkplekken verplicht gesteld. Het aantal ziekenhuisopnames is 
beduidend lager dan in december. Toen kwam de piek aan opgenomen coronapatiënten boven 
de 7000 uit. Nu liggen er 1660 mensen met Covid-19 in de Tsjechische ziekenhuizen. Bron: 
AD, 18 januari 2022. 

Moderna werkt aan gecombineerde prik die beschermt tegen griep en 
corona 

Moderna-topman Stéphane Bancel zegt dat het farmaceutische bedrijf binnen twee 
jaar een gecombineerde prik wil lanceren, die beschermt tegen de griep en corona. Dat 
combivaccin zou klaar moeten zijn vóór aanvang van het winterseizoen in 2023. ‘Ons doel is 
om één enkele jaarlijkse booster te hebben, zodat we geen problemen krijgen met de 
therapietrouw wanneer mensen geen twee tot drie injecties per winter willen krijgen’, zegt 
Bancel tegen de Britse krant The Guardian. Bron: AD, 18 januari 2022. 

De Britse vicepremier Dominic Raab zegt dat premier Johnson niet 
loog over de lockdownborrels 

De Britse vicepremier Dominic Raab zegt dat premier Johnson niet loog over de 
lockdownborrels in zijn ambtswoning op Downing Street nummer 10. Johnson dacht dat 
het werkbesprekingen waren, zoals hij zelf al eerder aangaf. ‘De suggestie dat de 
premier gelogen heeft is nonsens. Hij is erg duidelijk geweest toen hij zei dat het een 
werkbespreking was’, aldus Raab. 

De borrels werden wekelijks gehouden op Downing Street, ook toen dat niet mocht volgens de 
Britse coronaregels en daar werd volgens meerdere bronnen veel alcohol bij gedronken. Raab 
wil niet ingaan op de vraag of Johnson moet opstappen als hij gelogen heeft. ‘Dat is allemaal 
speculatie.’ De druk op Johnson vanuit de oppositie en zijn eigen partij om op te stappen 
wordt steeds groter vanwege 'partygate'. Bron: AD, 18 januari 2022. 
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RIVM-expert Susan van den Hof over ‘superingewikkelde’ keuze: moet ik 
mijn kind laten vaccineren? 

Vanaf vandaag ploft bij de ouders van 1,3 miljoen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een brief 
op de mat over de coronavaccinatie. Zij mogen zelf beslissen of zij hun kinderen laten 
vaccineren. Experts over de voors en tegens.   

Helemaal in het begin van de pandemie zei burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, die ook 
voorzitter is van de club van veiligheidsregio’s, het al eens schertsend: ‘We polderen wat af. 
Eigenlijk hebben we sinds de virusuitbraak  17 miljoen virologen in dienst.’ Hij doelde 
daarmee op alle Nederlanders die meepraten over de pandemie. Voor de ouders van 5 tot en 
met 11-jarige kinderen is die uitspraak nu werkelijkheid. Zij mogen namelijk zélf beslissen of 
ze hun kind laten vaccineren of niet. Plotseling zitten zij op de stoel van de viroloog.  

‘Het is voor ouders superingewikkeld’, weet kinderarts-infectioloog/immunoloog Lieke 
Sanders van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Samen met Susan van 
den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten geeft 
zij een toelichting om de keuze te vergemakkelijken. 

‘Kinderen hoeven zelden in het ziekenhuis te worden opgenomen met corona’, verklaart Van 
den Hof. Van alle bijna 80.000 ziekenhuisopnames in 2021 ging het maar om 143, oftewel 0,2 
procent, kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 1,3 miljoen kinderen in die leeftijd is dat dus 
echt heel zeldzaam.  

En hoe ziek word je eigenlijk van de nieuwe dominante variant omikron? ‘Het risico van een 
ernstig ziektebeeld is waarschijnlijk kleiner voor kinderen die besmet zijn met omikron, dan 
bij de deltavariant’, vervolgt het hoofd epidemiologie. ‘Het aantal opnames is ongeveer twee 
derde lager bij Omikron.’ 

Tot zover het goede nieuws. ‘Want het aantal ziekenhuisopnames neemt met omikron wel toe’, 
waarschuwt Van den Hof. ‘Dat komt doordat omikron zich zo goed kan verspreiden doordat 
het de immuniteit omzeilt.’ In de staat New York is het aantal opnames vanwege of met corona 
groter voor kinderen, dan voor de hele bevolking. ‘Daar zijn vooral ongevaccineerde kinderen 
in het ziekenhuis gekomen’, weet zij.  

In Nederland lijkt geen stijging gaande. Onlangs nog liet kinderlongarts Suzanne Terheggen-
Lagro van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, weten dat daar 
nog geen forse toename te zien was van het aantal opgenomen kinderen door covid. 

En dan is er nog een ander belangrijk punt voor ouders om rekening mee te houden, 
waarschuwden de experts: de ernstige ontstekingsziekte genaamd: MIS-C. Dat staat voor 
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. De Nederlandse Ginny Delgado Muti is een 
van de Nederlandse kinderen die dat kreeg en volgens haar zou daar meer aandacht voor 
moeten zijn. Want weken na een coronabesmetting kan ineens hoge koorts ontstaan, vaak 
ook buikklachten, zoals braken en diarree. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat 
zij op de intensive care belanden. De Gezondheidsraad schat dat MIS-C bij zo’n 150 kinderen 
van 0 tot 19 jaar voorkomt. Dit heeft vooralsnog in Nederland niet geleid tot de dood van 
kinderen, maar is wel zeer ernstig. ’Uit de eerste onderzoeken lijkt het erop dat vaccinatie 
MIS-C kan voorkomen’, verklaart Sanders.  

En hoe zit het met de bijwerkingen? Die zijn volgens de experts mild, ‘dat gaat vooral om pijn 
op de prikplaats’, aldus Sanders. ‘Waar we ons de meeste zorgen om maken is myocarditis’, 
een ontsteking van de hartspier. De eerste resultaten op basis van 8,6 miljoen prikken die 
zijn gezet bij Amerikaanse kinderen van 5 tot 11 jaar, wijzen erop dat dit bij kleine kinderen 
minder vaak voorkomt dan bij tieners. Per miljoen kinderen kregen gemiddeld twee meisjes 
daar last van en 4,3 jongetjes. Sanders: ‘En de myocarditis die is gemeld was mild en ging 
snel over.’ 
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Een ander argument dat de deskundigen aanvoeren vóór vaccinatie, is het beschermen van 
anderen. ‘Als je in je gezin hele kwetsbare mensen hebt, zal het helpen omdat de kans dat je 
het virus overdraagt op dat kwetsbare gezinslid kleiner zal zijn’, vervolgt Van den Hof. ‘De 
kans op besmetting ligt in de eerste maanden na vaccinaties ongeveer twee derde lager, dus 
dat is behoorlijk wat. Je doet het dus misschien ook om opa of oma te beschermen.’ Bron: 
AD, 18 januari 2022. 

Hongkong waarschuwt de eigenaren van hamsters om hun huisdieren 
niet te kussen 

Hongkong waarschuwt de eigenaren van hamsters om hun huisdieren niet te kussen en heeft 
opdracht gegeven om 2000 van de knaagdieren een spuitje te geven. Reden voor de 
opmerkelijke actie is een nieuwe reeks besmettingen die terug te voeren zijn naar een 
dierenwinkel in de stad. 

Een uitbraak van de deltavariant, die werd gelinkt aan een medewerker van de winkel, was 
aanleiding om ook de hamsters te testen. elf dieren in de winkel bleken besmet met het virus. 
Gezondheidsminister Sophia Chan maakt duidelijk dat er geen bewijs is dat de huisdieren het 
virus kunnen overbrengen op hun baasjes, maar ze legt wel de import en handel in de 
knagers aan banden. 

Wie een hamster thuis heeft, wordt gewezen op een goede hygiëne, zoals handen wassen na 
het aaien van de dieren en het beetpakken van hun speeltjes en voedsel. Ook moet het kussen 
van diertjes worden voorkomen, zegt Chan. Voor bezorgde dierenvrienden is een speciale 
hamsterhotline in het leven geroepen. ’Wie hamsters heeft, moet ze thuishouden’, klinkt het 
verder. ‘Neem ze niet mee naar buiten.’ 

Bij vierendertig dierenwinkels werden ook honderden andere dieren 
getest, waaronder konijnen en chinchilla's. Die bleken geen van allen besmet. Uit voorzorg 
krijgen de tweeduizend hamsters in de winkels nu een voortijdig einde. Humaan, 
welteverstaan. Mensen die na 22 december een hamster hebben aangeschaft, worden 
gevraagd afstand te doen van hun huisdier. Overdragen aan de autoriteiten is het devies. Niet 
loslaten op straat. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Israël houdt vast aan het verstrekken van een vierde coronaprik 

Israël houdt vast aan het verstrekken van een vierde coronaprik, ondanks aanwijzingen dat 
het omikronbesmettingen niet voldoende kan voorkomen. Het land begon vorige maand met 
het toedienen van de vierde vaccinatie bij groepen met een verhoogd risico op ernstige 
coronaklachten. De aanvullende vaccinatie zou ernstige klachten, de kans op 
ziekenhuisopname en overlijden na een besmetting verkleinen. 

Voorlopig onderzoek door het Sheba Medical Center wijst uit dat de tweede booster voor meer 
antilichamen tegen corona zorgt dan de derde prik, maar waarschijnlijk nog steeds te 
weinig om omikron het hoofd te bieden. Gezondheidsminister Nachman Ash noemt die 
resultaten 'tot op zekere hoogte weinig verrassend', omdat er al besmettingen waren 
vastgesteld bij mensen die hun vierde injectie hadden gehaald. 

Ash zegt echter dat ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid nog steeds gebaat zijn 
bij de prik. Hij roept mensen op om hun inenting nog steeds te komen halen. De verwachting 
is dat het aantal omikronbesmettingen binnen een week zal dalen. ‘Over een week zullen we 
een daling in de cijfers zien’, zegt de minister. ‘Maar, we hebben nog twee a drie moeilijke 
weken voor de boeg.’ Bron: AD, 18 januari 2022. 
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Roemenië meldt vandaag een verdubbeling van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen 

Roemenië meldt vandaag een verdubbeling van het aantal nieuwe coronabesmetting ten 
opzichte van vorige week dinsdag. 16.760 Roemenen testten het afgelopen etmaal positief op 
het virus. Het gaat om de grootste toename aan infecties sinds oktober in het land dat de op 
één na laagste vaccinatiegraad van Europa telt. 

Amper 41 procent van de bevolking is volledig ingeënt. De afgelopen 24 werden 65 aan Covid-
19 gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Op die piek van de besmettingsgolf in oktober 
stond Roemenië bovenaan de lijst met meeste coronadoden per miljoen inwoners. Het virus 
heeft officieel bijna 60.000 dodelijke slachtoffers gemaakt in het land dat 20 miljoen inwoners 
telt. Bron: AD, 18 januari 2022. 

De Japanse regering overweegt de coronamaatregelen uit te breiden  

De Japanse regering overweegt de coronamaatregelen uit te breiden om de omikronvariant 
binnen de perken te houden, maar wordt vandaag al geconfronteerd met een recordaantal 
nieuwe coronagevallen. Het afgelopen etmaal werden er ruim 27.000 nieuwe 
besmettingen vastgesteld. De kans dat omikron de ziekenhuizen overspoelt, is groot en dwingt 
tot het afkondigen van een semi-noodtoestand. 

De westelijke regio's Osaka en Tokio, met respectievelijk 5396 en 5185 nieuwe gevallen, 
vragen daarom om nieuwe maatregelen, zoals het beperken van de reisbewegingen en kortere 
openingstijden voor de horeca. Volgens de krant Yomiuri zouden de restricties morgen al 
ingevoerd kunnen worden. 

Eerder werden soortgelijke maatregelen al getroffen op plaatsen waar Amerikaanse 
legerbases zijn gevestigd. Infecties zouden zich vanuit de bases verspreiden onder de lokale 
bevolking. De bezettingsgraad van Covid-patiënten in de ziekenhuizen in Tokio steeg vandaag 
naar 23,4 procent. Als het percentage van door coronapatiënten bezette bedden naar 50 
procent stijgt, zou dat reden geven tot het afroepen van de noodtoestand. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Nu de besmettingsgraad in Thailand daalt verlaagt de regering het 
huidige alarmniveau 

Nu de besmettingsgraad in Thailand daalt, verlaagt de regering het huidige alarmniveau - van 
vier naar drie - en overweegt men een aantal  maatregelen te versoepelen om de economie op 
te peppen, zegt gezondheidsminister Anutin Charnvirakul. 

Een van de opties die wordt overwogen is het instellen van zogenaamde 'zandbak'-gebieden 
voor toeristen. Wie binnen zeven dagen binnen zo'n gebied blijft en zich twee keer laat testen, 
hoeft niet meer in quarantaine.  

De toeristische zandbakken zijn reeds te vinden in Phuket, Phang Nga, Krabi en Koh Samui, 
maar worden uitgebreid naar de provincies Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen en Samut 
Prakan. Nachtclubs en bars blijven vooralsnog gesloten. 

In Thailand zijn sinds het uitbreken van de pandemie 2,3 miljoen personen 
besmet geraakt. Bijna 22.000 van hen kwamen te overlijden. Zo'n twee derde van de bijna 70 
miljoen inwoners is volledig ingeënt. 13,4 procent heeft een booster ontvangen. Bron: AD, 18 
januari 2022. 
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Voor de derde keer corona! Hoe dan? Waarom de één nooit besmet raakt 
en de ander steeds weer positief test 

Drie keer positief testen op corona, hoe kan dat? We vroegen een viroloog waarom sommige 
mensen meerdere infecties krijgen, terwijl anderen de dans steeds lijken te ontspringen. 

'De uitslag van de test is positief. Dit betekent dat u corona heeft.' Ik klik de pagina dicht en 
open deze opnieuw. Heb ik voor de derde keer corona? Kan dat überhaupt? Voor zover ik weet 
ken ik niemand die drie keer besmet raakte met het coronavirus. Vrienden en collega's ook 
niet. 

Ik zou mezelf niet willen omschrijven als 'ontzettend voorzichtig'. Ik heb onlangs Kerst gevierd 
met net iets meer familieleden dan werd geadviseerd. En een verjaardag of etentje bij vrienden 
sla ik niet graag over. Maar als ik mijn tijdlijnen op social media mag geloven doen vrij weinig 
mensen dat. 

Anderzijds (zelf)test ik me een ongeluk; als ik een afspraak heb met iemand buiten mijn 
huishouden, gaat er doorgaans een staafje mijn neus in. Daarnaast houd ik - als het even 
kan - anderhalve meter afstand van anderen en bezoek ik geen illegale feestjes onder een 
viaduct. Al met al gedraag ik me niet overdreven onverstandig, volgens mij. 

Hoe kan het dan dat ik toch wéér besmet ben, wéér zo'n zeurende hoofdpijn heb en wéér 
amper mijn ogen open kan houden? De klachten zijn weliswaar minder heftig dan tijdens mijn 
tweede besmetting, in augustus, maar ze zijn wel degelijk aanwezig. 

Om uit te vinden of het inderdaad zo bijzonder is dat ik nu voor de derde keer corona heb, 
zoek ik contact met arts-viroloog Janke Schinkel van het Amsterdam UMC. 

Om te begrijpen wat er gebeurt als je in aanraking komt met een virus zoals corona - en 
waarom iedereen er anders op reageert - is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe het 
afweersysteem werkt, zegt Schinkel. In elk geval in grote lijnen. 

De viroloog onderscheidt drie 'verdedigingslinies'. Ten eerste is er de aangeboren afweer, waar 
ieder mens over beschikt. ‘Dat geeft signalen af als een virus je cellen binnen wil dringen, zie 
het als een inbraakalarm waarmee je je huis kunt beveiligen. Het gaat snel aan het werk bij 
een bedreiging, maar herkent niet specifiek welke ziekteverwekker er aan zet is.’ 

Die aangeboren afweer verschilt per persoon, waardoor de een beter in staat is een 
virusinfectie te bevechten dan de ander, weet Schinkel. 

‘En dan zijn er nog aangeboren ziekten waar sommigen aan lijden, veroorzaakt door gen-
mutaties. Daarbij werkt een specifiek deel van het afweersysteem niet goed. Dat kan invloed 
hebben op alle drie de verdedigingslinies.’ 

De tweede verdedigingslinie bestaat uit antistoffen, die worden aangemaakt bij een infectie 
met bijvoorbeeld COVID-19 en na vaccinatie. ‘Antistoffen binden aan de oppervlakte-eiwitten 
van het virus. Zo belemmeren ze dat het virus je cellen infecteert. Deze antistoffen worden 
geproduceerd door B-cellen die specifiek tegen een bepaald onderdeel van het virus zijn 
gericht. Na vaccinatie heb je dus als het ware je afweersysteem 'getraind' tegen het virus. Deze 
informatie blijft opgeslagen in specifieke afweercellen.’ 

Daar zit wel meteen een moeilijkheid: de antistoffen moeten precies passen bij het virus dat 
de cellen wil infecteren. ‘Als het virus steeds een beetje verandert, wat je ziet met de 
verschillende varianten van COVID-19, wordt het voor de antistoffen moeilijker de cellen nog 
volledig te beschermen. Uiteindelijk zal het virus winnen, al is dat niet full blown, zoals tijdens 
de eerste golf, toen niemand nog antistoffen had aangemaakt’, legt Schinkel uit. 
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En dan is er nog een derde linie, die virussen buiten de deur probeert te houden: de zogeheten 
'cellulaire immuniteit', die wordt gevormd door T-cellen. 

‘Die cellen kunnen zich infecties uit het verleden 'herinneren' en ziekteverwekkers aanpakken 
als ze weer opduiken. Het mooie daarvan is dat ze iets minder afhankelijk zijn van de 
verandering van het virus.’ 

Naar die drie niveaus gekeken: ik ben - voor zover ik weet - gezond. Mijn aangeboren afweer 
zou dus prima moeten werken. Afgelopen maart raakte ik voor de eerste keer besmet met 
COVID-19, vermoedelijk met de alfa-variant. In augustus voor de tweede keer, met de delta-
variant en begin januari voor de derde keer, hoogstwaarschijnlijk met Omikron. 

In november heb ik mijn tweede vaccinatie gehaald. Aan antistoffen geen gebrek, zou je 
denken. Is er iets mis met mijn verdedigingslinies? En hoe zit het met mijn vriend, met wie ik 
samenwoon, een bed deel? Hoe kan het dat hij wel een negatieve testuitslag heeft? Hij is in 
totaal één keer positief getest op het coronavirus. 

‘Het afweersysteem ziet er bij ieder mens een klein beetje anders uit’, verduidelijkt Schinkel. 
Het verschil zit hem in je genen: ‘Het ene afweersysteem is van nature beter in staat om de 
voor dit coronavirus relevante verdedigingslinies snel in stelling te brengen dan het andere. 
Dat is maar goed ook, want als iedereen hetzelfde zou zijn, zouden we allemaal dezelfde 
zwaktes hebben. Evolutie-technisch is dat allesbehalve handig.’ 

Het kan dus zijn dat ik van nature bijvoorbeeld minder antistoffen aanmaak dan, bijvoorbeeld, 
mijn vriend. Waardoor ik kortweg minder goed beschermd ben tegen dit coronavirus. Daarbij 
komt dat ikzelf de indruk heb dat ik me redelijk aan de maatregelen houd, maar het virus kan 
daar natuurlijk anders over denken. En dan is er ook nog zoiets als botte pech; op het 
verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. 

Of het erg is om meerdere keren geïnfecteerd te raken met COVID-19? Als je er niet doodziek 
van wordt niet, denkt Schinkel. ‘Grote kans dat het ons allemaal gaat gebeuren, bij de een 
drie keer binnen 2 jaar en bij de ander duurt het nog 10 jaar.’ 

Uiteindelijk - maar dat is nu nog niet het geval, benadrukt de viroloog, gaan we sowieso toe 
naar een tijdperk waarin het virus circuleert, maar voor de meeste mensen niet schadelijk is, 
met van tijd tot tijd een verheffing. ‘Bij iedereen die dan geïnfecteerd raakt is het 
afweersysteem als het ware weer up-to-date.’ 

‘Ik ben overigens wel nieuwsgierig naar jouw antilichamenniveaus’, zegt Schinkel, wanneer ik 
haar na het schrijven van dit stuk nogmaals spreek. ‘Niet dat ik denk dat je een probleem 
hebt hoor, maar je bent wel flink geboost.’ Bron: EenVandaag, 16 januari 2022. 

Bruls moedeloos van haatmails: 'Kruipt onder de huid' 

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad wordt weleens moedeloos van alle 
haatmails die hij krijgt. Dat zei Bruls in een interview met Mischa Blok dat afgelopen nacht 
werd uitgezonden op NPO Radio 1. 

‘Ik heb inmiddels alle nazi's wel langs zien komen’, aldus Bruls. ‘Ik zit heel bewust niet op 
sociale media en gelukkig heeft de mailbox een deleteknop. Maar de optelsom van die mails, 
daar word ik inmiddels toch moedeloos van. Het gaat de hele dag door, soms honderd per dag. 
Die hoeveelheid kruipt je uiteindelijk toch onder de huid.’ Bron: RTL Nieuws, 18 januari 2022. 

Demonstratie op komst? Clubs in Keuken Kampioen Divisie bereiden 
opening voetbalstadions voor 

Clubs uit het betaalde voetbal zijn voorbereidingen aan het treffen om hun stadions weer open 
te stellen voor supporters. Hoewel bij alle sportwedstrijden al sinds november geen publiek is 
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toegestaan vanwege de coronamaatregelen, willen de clubs hun stadions toch gaan openen. 
Het lijkt geen loos dreigement, want diverse ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie praten 
daar deze week over met de burgemeester van hun stad. 

Kort voor de persconferentie van het kabinet van afgelopen vrijdag kwamen de clubs uit de 
eredivisie en Keuken Kampioen Divisie met een gezamenlijk statement. ‘Wij kunnen niet 
langer zonder publiek spelen’, was de boodschap. In het statement kondigen ze aan 
‘demonstratief’ hun stadions te openen als het kabinet op de volgende persconferentie, op 25 
januari, vasthoudt aan het verbod op publiek bij sportwedstrijden. 

In het weekeinde na die persconferentie ligt de eredivisie stil vanwege WK-
kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika en Azië. In de Keuken Kampioen Divisie staan wel 
zes wedstrijden op het programma. De thuisspelende clubs zijn zich allemaal aan het 
voorbereiden op het ontvangen van publiek. 

‘De inzet is om tegen FC Dordrecht met publiek te spelen’, zegt een woordvoerder van VVV-
Venlo. De clubleiding van TOP Oss heeft woensdag een gesprek met de veiligheidsdriehoek 
over de thuiswedstrijd op 28 januari tegen FC Den Bosch. ‘We willen die derby heel graag 
gewoon weer met publiek en sponsoren in een vol ‘Kuipje’ spelen’, aldus een woordvoerster, 
doelend op de bijnaam van het Frans Heesen-stadion in Oss. 

We willen die derby heel graag gewoon weer met publiek en sponsoren in een vol ‘Kuipje’ 
spelen, aldus de woordvoerster TOP Oss. 

ADO Den Haag ontvangt op 30 januari De Graafschap. ‘De gesprekken met de gemeente Den 
Haag lopen al’, aldus een woordvoerder. ‘We willen weer met publiek spelen, omdat het voetbal 
heeft laten zien dat dit op een veilige manier kan. We gaan er nog steeds vanuit dat het tegen 
die tijd ook gewoon weer mag. Maar als het kabinet vasthoudt aan het verbod op publiek, dan 
willen we demonstratief de deuren openen. Vergelijk het maar met de horeca en winkels vorige 
week in Valkenburg. We hebben daar echter wel toestemming en medewerking van de 
gemeente voor nodig. Alle clubs proberen dat nu lokaal te regelen.’ 

FC Eindhoven, Excelsior en Almere City FC zijn ook voorbereidingen aan het treffen om 
publiek te ontvangen in de thuiswedstrijden tegen respectievelijk MVV, FC Emmen en Telstar. 
Almere City heeft sinds kort te maken met Ank Bijleveld als waarnemend burgemeester in de 
stad. Als minister van Defensie in het vorige kabinet was zij betrokken bij de aanpak van de 
coronacrisis. De CDA-politica werd onlangs in Almere aangesteld als opvolger van Franc 
Weerwind, die minister voor Rechtsbescherming is geworden in het kabinet-Rutte IV. Bron: 
AD, 18 januari 2022. 

Kinderen kunnen weer dansen en dat is keihard nodig: ‘Jonge mensen 
zeiden: ik zie het niet meer zitten’ 

Als voorman van ‘Dansondernemers Nederland’, een collectief dat meer dan 2300 
ondernemers verenigde in coronatijd, ging Gudo Cools voorop in de strijd. Nu kunnen de 
heupen eindelijk weer los. 

Waarom mogen slijterijen wel open blijven om alcohol te verkopen, maar mag er niet op 
anderhalve meter, in een kleine groep, gedanst worden om het hoofd leeg te maken en gezond 
te blijven. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Wat als je als gevaccineerde twijfelt over boosteren? 

Dit is geen verhaal over de vraag of je jezelf wél of niet moet laten vaccineren. Dit gaat over de 
‘boostertwijfelaar’: mensen die na hun eerste twee vaccinaties flink ziek werden. Dan ben je 
best huiverig voor die boostershot. En nu? Dokters leggen het uit. 
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We prikken er weer massaal op los. Naar schatting heeft nu 49,6 procent van alle 18-plussers 
een booster ontvangen. Maar toch bedanken sommige mensen voor de derde prik. Omdat je 
een week koortsig in bed lag, of maandenlang met een opgezwollen lymfeklier in je oksel of 
hockeypuck  op je arm rondliep. Of zwanger bent, en je jezelf afvraagt wat je het best kunt 
doen. Bron: BD, 18 januari 2022. 

Indonesië meldt vandaag 1362 nieuwe coronabesmettingen 

Indonesië meldt vandaag 1362 nieuwe coronabesmettingen. Het hoogste aantal sinds 8 
oktober. Officieel zijn er tot op heden 4,27 miljoen Indonesiërs besmet geraakt. Bron: AD, 18 
januari 2022. 

Burgemeester van de Italiaanse stad Messina is in hongerstaking 
gegaan uit protest tegen coronabeperkingen 

De burgemeester van de Italiaanse stad Messina, Cateno De Luca, is in hongerstaking 
gegaan uit protest tegen de coronabeperkingen die de stad en het eiland Sicilië worden 
opgelegd. Hij heeft zich teruggetrokken in een tent in de haven van de Siciliaanse stad en 
gezegd vanaf volgende maand geen burgemeester meer te zijn. 

Hij heeft de haven uitgekozen als 'protestplek', omdat hij stelt dat de Italiaanse regering de 
zeestraat daar, de Straat van Messina, misbruikt om Sicilië gevangen te houden. Onder de 
strenge coronaregels in Italië zijn bepalingen dat uitsluitend gevaccineerden of van corona 
genezen mensen per boot of vliegtuig het eiland op of af mogen. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Boris Johnsons gok pakt goed uit: alles is open in Engeland en het werkt 

De strategie van premier Boris Johnson om Engeland open te houden in coronatijd lijkt te 
werken. Ziekenhuizen piepen en kraken, maar de besmettingscijfers dalen snel. Engeland gaat 
als het aan de regering ligt nooit meer op slot. Op 26 januari verdwijnen vrijwel zeker de 
laatste restricties. ‘Leren leven met het virus’, wordt het beleid.  

Een Zuid-Afrikaans echtpaar poseert om beurten voor het bronzen standbeeld van Mahatma 
Gandhi op Parliament Square. Tijdens hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk willen ze op 
de foto met het afgietsel van de Indiase vrijheidsstrijder, die een flink deel van zijn leven 
doorbracht in hun woonplaats Durban. Glunderend bekijken ze het resultaat op hun telefoon. 
Hun vakantie in Londen kan al niet meer stuk. 

‘Ons land zat lang in lockdown,’ geven ze aan. ‘Het duurde een eeuwigheid voordat we onze 
visums kregen.’ Met de Big Ben en het paleis van Westminster op de achtergrond krijgen ze 
een glimlach niet van hun gezicht geveegd. Alleen het weinig open karakter van de Engelsen 
kan hen moeilijk bekoren. ‘Niemand maakt een praatje met je. Maar verder voelt dit als het 
paradijs. Alles kan.’ 

De dertigers, nazaten van Indiase immigranten, plukken de vruchten van een gok van premier 
Boris Johnson. Wijzend op cijfers van wetenschappers uit Zuid-Afrika, waar de uiterst 
besmettelijke Omikron-variant in november als eerste de kop op stak, besloot hij de epidemie 
zonder rigoureuze maatregelen ‘uit te zingen’. De mutatie mocht zich razendsnel verspreiden, 
het relatief milde ziektebeeld ervan gaf reden tot optimisme. 

Johnson was meer pragmatisch dan dapper. Zijn aanzien binnen de regeringspartij bereikte 
na een opeenstapeling van schandalen een dieptepunt. Tegenstanders van lockdowns in zijn 
fractie waarschuwden hem: als het land op slot zou gaan, kon hij zijn koffers pakken. Terwijl 
Wales, Schotland en Noord-Ierland – net als Nederland – het openbare leven (deels) stillegden, 
konden de Engelsen feestvierend het nieuwe jaar begroeten. 

Critici beschuldigden Johnson van populisme, maar de cijfers geven hem inmiddels gelijk. Na 
een verontrustende piek in het aantal besmettingen, nemen de positieve gevallen in hoog 
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tempo af. Vorige week lagen die op 824.602, een daling van 32,8 procent in vergelijking met 
de zeven dagen ervoor. Op 13 januari verbleven 19539 mensen in het ziekenhuis met corona. 
777 patiënten lagen aan de beademing. 

Gezondheidsdienst NHS sprak van een zorgelijke situatie, maar weigerde het woord ‘crisis’ in 
de mond te nemen, ook al steeg het aantal sterfgevallen (1843) in de tweede week van januari 
flink (+45 procent). De kroegen bleven open, stadions hoefden niemand te weren, in winkels 
veranderde niets en zelfs evenementen als het WK Darts, gezien als een brandhaard, gingen 
gewoon door. 

Johnson probeerde het gevaar voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken door in 
december boosters voor vrijwel iedereen beschikbaar te stellen. De derde dosis van het vaccin 
moest voldoende bescherming geven om de pandemie onder controle te houden. Het publiek 
werd dringend verzocht verantwoordelijkheid te nemen. Wie aan wilde schuiven bij zijn familie 
tijdens de kerst, moest zich vooraf laten testen. 

Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. De postzakken van de Royal Mail puilen uit 
met de gratis verstrekte dozen met sneltesten. Apothekers raken hun voorraad vaak binnen 
een uur kwijt. Wie positief test, moet een week in quarantaine. Aan deze aanpak kleeft een 
keerzijde. De Omikron-variant verspreidt zich zo vlug, dat talloze sectoren kampen met grote 
personeelstekorten. 

Deze klap komt bij ziekenhuizen snoeihard aan. Recepties nemen de telefoon nauwelijks op. 
Zieken staan soms urenlang op een stretcher in de gang geparkeerd, voordat ze een dokter 
zien. Mensen met hartklachten en vermeende herseninfarcten wordt gevraagd zich per taxi 
naar de eerste hulp te laten brengen. De overgebleven chauffeurs van de ambulances kunnen 
in hun eentje de drukte niet aan. 

De coulante houding lijkt invloed te hebben op het gedrag van de Engelsen. Op Boxing Day 
zat het London Stadium tot verbazing van velen lang niet vol. Geen uitval van het openbaar 
vervoer, maar voorzichtigheid speelde hierbij een hoofdrol. Voetbalfans wilden het risico niet 
nemen om besmet te raken in de metro of op de tribunes. En dat terwijl ruim 82 procent van 
de bevolking tweemaal is ingeënt. 36,3 miljoen Britten zijn geboosterd. 

Het geslaagde waagstuk van Johnson krijgt een vervolg. Op 26 januari verdwijnen vrijwel 
zeker de laatste restricties. De verplichting van het dragen van mondkapjes verdwijnt. Testen 
bij terugkeer uit het buitenland hoeft niet meer, mits je drie keer bent geprikt. Engeland gaat 
als het aan de regering ligt nooit meer op slot. ‘Leren leven met het virus’, zoals het kabinet 
aangeeft, wordt beleid.  

Toeristen als het echtpaar uit de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal wrijven in de ogen 
van verbazing. De aanblik van uitpuilende pubs rond Westminster, volgepakte dubbeldekkers, 
kinderen in uniform op weg naar school en zingende sportliefhebbers in het metrostation voelt 
voor hen als een droom. Dat Johnson, in het nauw gedreven, gokte, deert hen niet. ‘Dit gelooft 
niemand thuis.’ Bron: Het Parool, 18 januari 2022. 

Bruls: kabinet moet horeca deze week helderheid bieden 

Het kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten weten hoe hun nabije 
toekomst eruitziet. Het kabinet moet voor deze sectoren concreter maken wat het vooruitzicht 
is. Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari 
opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen. 

Dat stellen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Zij kwamen vanavond digitaal 
bijeen met justitieminister Dilan Yesilgöz. Yesilgöz heeft toegezegd dat ze de boodschap 
overbrengt aan het kabinet, zegt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
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Yesilgöz brengt ook over dat het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet morgen nog eens heel 
duidelijk maakt dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden. ‘Dat is nodig, omdat er 
alweer nieuwe acties zoals zaterdag in de horeca op stapel staan’, zegt Bruls. 

Woensdag willen theaters zichzelf 'omdopen' tot kapsalon, aangezien kappers wel weer open 
mogen en theaters niet. Theaterbezoekers krijgen dan een knipbeurt en een voorstelling. 
Musea willen om dezelfde reden deze week gymlessen gaan geven. 

‘Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel. Maar heropenen alsof er geen 
regel is die dat verbiedt, is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn’, vindt 
Bruls. 

Het verdiende volgens hem 'geen schoonheidsprijs' dat sommige veiligheidsregio's en 
burgemeesters illegale heropening van de horeca zaterdag aanmoedigden en ondersteunden. 
Hoewel elke gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, gaat het Veiligheidsberaad er nu 
van uit dat alle bestuurders gaan handhaven zodra bepaalde sectoren de deuren openen alsof 
er niets aan de hand is. Bron: RTL Nieuws, 18 januari 2022. 

Lareb: 7 meldingen van ontstekingen ruggenmerg na vaccinatie 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe zeven meldingen ontvangen van ontstekingen van 
het ruggenmerg na coronavaccinatie. Bij deze aandoening, genaamd myelitis transversa, 
ontstaan klachten die passen bij een dwarslaesie. 

Het gaat om vijf meldingen na een vaccinatie met AstraZeneca en twee na een prik met het 
Janssen-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft besloten om een 
waarschuwing van de aandoening op te nemen in de bijsluiters van deze vaccins. Aanleiding 
waren meldingen wereldwijd en wetenschappelijke onderzoek hierover. Bron: RTL Nieuws, 18 
januari 2022. 
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Koninklijke Horeca Nederland wil tijdens coronadebat heropening horeca 
afdwingen 

Als het kabinet deze week nog geen duidelijkheid geeft over mogelijke heropening van de 
horeca, wil branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland proberen om donderdag tijdens 
het coronadebat in de Tweede Kamer via moties en directe stemmingen een heropening af te 
dwingen. 

KHN verwijst naar een eerder aangenomen motie die bepaalt dat sectoren bij versoepelingen 
gelijk op moeten gaan. ‘Die heeft het nieuwe kabinet bij de afgelopen persconferentie naast 
zich neergelegd. Dat is kwalijk’, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts in reactie op de oproep 
van Veiligheidsberaadvoorzitter Hubert. 

Die vraagt het kabinet om deze week al meer duidelijkheid te geven aan de horeca en 
cultuursector over mogelijke heropening. Volgens KHN zijn er veel Kamerleden die de horeca 
een warm hart toedragen. De branchevereniging hoopt dat een heropening afdwingen via de 
Kamer, mocht het kabinet voet bij stuk houden, niet nodig is. 

Op 25 januari staat een nieuwe persconferentie gepland. Dan zouden de horeca, cultuur- en 
evenementensector prioriteit krijgen. ‘ Wat helemaal onacceptabel is, is als blijkt dat de 
heropening verder de toekomst in geduwd wordt, omdat we zoveel voorbereidingstijd 
nodig zouden hebben. Dat argument gaat niet op, daarom willen we het deze week nog weten’, 
zegt Beljaarts. 

Donderdag biedt KHN Tweede Kamerleden ook een ruim 30.000 keer ondertekende 
petitie voor de heropening van de horeca aan. Ook komt KHN met een vernieuwde routekaart. 
Daarin wil de branchevereniging zeker geen sluitingstijd om 17.00 uur, maar om 22.00 uur. 
Horecaondernemers verdienen meer in de avonduren dan overdag, zo beredeneert KHN. 

Als het aan de horecabrancheorganisatie ligt, gaat Nederland vanaf april weer terug naar 
normaal. ‘Want we moeten niet steeds in een situatie van beperkingen komen.’ Beljaarts 
verwijst naar het Britse en Spaanse overheidsbeleid om het coronavirus als endemisch te 
beschouwen, wat betekent dat de samenleving ermee moet leren leven. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Nieuw onderzoek: 2G is door Omikron nauwelijks effectiever dan 3G 

Nieuw onderzoek wijst uit dat 2G-beleid momenteel nauwelijks effectiever is in de strijd tegen 
het coronavirus dan het 3G-beleid. Alleen als iedereen regelmatig een test moet doen (1G-
beleid) voor een coronatoegangsbewijs kan het aantal besmettingen fors worden 
teruggebracht, maar ook dan blijft het R-getal nog boven de 1. 

Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Erasmus MC onder ruim 3000 Nederlanders, van wie een deel (783 mensen) 
ongevaccineerd is. De resultaten van het onderzoek worden door de Tweede Kamer gebruikt 
om een beslissing te maken over het 2G-beleid. 

Het kabinet overweegt al sinds eind vorig jaar om het huidige 3G-beleid (een 
coronatoegangsbewijs krijg je als je negatief test, genezen bent van corona of gevaccineerd 
bent) te vervangen door 2G-beleid. Dat laatste betekent dat alleen mensen die genezen of 
gevaccineerd zijn een coronatoegangsbewijs krijgen. 

Marieke Van de Zilver, politiek verslaggever van RTL Nieuws, vraagt zich na het lezen van het 
onderzoek af hoe levensvatbaar het wetsvoorstel nog is om 2G in te voeren. ‘De onderzoekers 
zeggen natuurlijk dat de effectiviteit van de verschillende varianten (1G, 2G of 3G) sterk 
afhankelijk is van allerlei factoren, maar al met al schetst het geen heel sterk beeld voor 2G-
beleid’, legt zij uit. 
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Hoe zit dat? De onderzoekers stellen op basis van twee modelstudies en een gedragsonderzoek 
dat het 'effect van een coronatoegangsbewijs een stuk lager is door de intrede van de Omikron-
variant'. Vóór de gedeeltelijke lockdown, in november vorig jaar, kon de verspreiding van het 
virus nog worden afgeremd met 3G-beleid. R, het reproductiegetal, werd destijds door gebruik 
van een coronatoegangsbewijs nog onder de 1 gebracht. Inmiddels lukt dat niet meer, omdat 
Omikron veel besmettelijker is dan de deltavariant. 

Omdat vaccinatie minder goed beschermt tegen een besmetting met Omikron, werkt 2G- en 
3G-beleid minder goed om het virus in de samenleving af te remmen. In de 'optimale situatie' 
kan 2G er momenteel volgens de onderzoekers voor zorgen dat het R-getal met 16 procent 
wordt verlaagd. Bij 3G is dit 15,3 procent, een minimaal verschil. 

Dan moet het beleid wel op alle andere locaties dan school en thuis worden ingevoerd. Dat 
betekent dat ook alle werknemers verplicht gevaccineerd of van het coronavirus genezen 
moeten zijn. En zelfs dan blijft het R-getal boven de 1, waardoor het virus zich blijft 
verspreiden en het aantal besmettingen oploopt. 

In de praktijk komt van deze 'optimale situatie' weinig terecht, vrezen de onderzoekers. Uit 
het gedragsonderzoek blijkt namelijk dat 'een grote groep ongevaccineerden' voor 'alternatieve 
activiteiten' zal kiezen als zij door invoering van 2G-beleid niet meer naar werk, de horeca of 
andere uitgaansgelegenheden mogen. ‘Daardoor vervangen zij contacten met een hoog 
besmettingsrisico voor andere contacten met een hoog besmettingsrisico’, schrijven de 
onderzoekers. 

In november 2021 hebben volgens de onderzoekers zo'n 650.000 ongevaccineerde 
Nederlanders een locatie bezocht waar een coronatoegangsbewijs voor nodig was. Ruim 
300.000 van hen deden dat door een negatieve test te overleggen. Als deze groep geen toegang 
meer krijgt door invoering van 2G-beleid, kiest waarschijnlijk 40 procent voor alternatieve 
activiteiten. ‘Zij komen dan bijvoorbeeld thuis bij elkaar in plaats van dat zij afspreken in een 
café.’  

1G-beleid zou effectiever zijn. Het R-getal zou daardoor met 44,9 procent worden verlaagd. 
Maar dat betekent dus dat behalve thuis en op school, iedereen regelmatig een negatieve test 
moet overleggen. Die plicht geldt dan ook voor gevaccineerden. Zelfs met invoering van die 
maatregel blijft het R-getal boven de 1. 

Van de Zilver zegt dat het kabinet nog niet inhoudelijk reageert op het onderzoek. Er is 
gisteravond door minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) al wel een Kamerbrief verstuurd 
met de uitkomsten. 

‘Dit onderzoek wordt betrokken bij een schriftelijke vragenronde’, legt zij uit. Daar kan de 
Kamer nog vragen stellen aan het kabinet over het wetsvoorstel en het voorgenomen beleid. 
Volgende week beantwoordt het kabinet de vragen en daarna wordt dan over het wetsvoorstel 
gedebatteerd. 

De conclusie van het onderzoek ligt 'gevoelig' voor het kabinet, vindt Van de Zilver. ‘Dat komt 
omdat 2G-beleid toch een deel van de mensen uitsluit. Als het dan ook nog weinig 
epidemiologisch effect lijkt te hebben, zullen de twijfelende partijen met dit onderzoek bepaald 
niet meer zin krijgen zulk beleid in te voeren’, zegt zij. 

‘Daar komt nog eens bij dat coalitiepartij ChristenUnie zich al een tijdje achter 1G-beleid 
geschaard heeft. Die zien zich met dit onderzoek natuurlijk in hun eigen gelijk bevestigd en 
zullen ook niet snel voor 2G-beleid gaan stemmen’, denkt Van de Zilver. 

Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie schrijft in een reactie op Twitter dat het 
onderzoek inderdaad 'een kantelpunt in de discussie' is over hoe we met corona omgaan. ‘Ons 
pleidooi voor zoveel mogelijk testen is nu wetenschappelijk getoetst en blijkt het meest 
effectief’, vindt Bikker. ‘Het kabinet moet aan de slag met vaker en laagdrempelig testen.’ 
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Voor Van de Zilver roept de reactie van de coalitiepartij vragen op over de haalbaarheid van 
het voorgestelde 2G-beleid. ‘Het wordt de komende dagen dus afwachten hoe levensvatbaar 
het wetsvoorstel nog blijkt.’ Bron: RTL Nieuws, 18 januari 2022. 

Ongevaccineerde Jo en Kenny woest om Nieuw-Zeelandse 
'vaccinatieplicht' 
 

 

Kenny en Jo Snell voor hun huis in Christchurch. 

Bijna anderhalf jaar lang werd het coronavirus succesvol geëlimineerd in Nieuw-Zeeland. Het 
land stapt nu over op een andere aanpak: op veel (werk)plekken geldt een vaccinatieplicht. 
Ruim 90 procent van de Nieuw-Zeelanders is volledig gevaccineerd, maar wie geen prik heeft 
gehad, kan bijna nergens meer terecht. ‘Wij zijn onze keuzevrijheid kwijt. Dat zou niet mogen 
in een democratie.’ 

Omdat heel weinig Nieuw-Zeelanders het coronavirus onder de leden hebben gehad, is er in 
het land weinig natuurlijke immuniteit tegen de ziekte, legt epidemioloog Michael Baker uit. 
‘Daarom zijn we erg afhankelijk van de immuniteit die vaccins bieden’, vertelt hij aan RTL 
Nieuws. Het liefst zou hij zien dat 100 procent van de bevolking die in aanmerking komt voor 
een prik, zich ook daadwerkelijk laat vaccineren.  

Het in Nieuw-Zeeland beschikbare vaccin van Pfizer en BioNTech is begin dit jaar veilig 
verklaard door de lokale gezondheidsautoriteiten. De autoriteiten melden op basis van 
onderzoek dat het vaccin 95 procent bescherming biedt tegen symptomen die bij het 
coronavirus horen.  

Ook volgens het Nederlandse RIVM biedt het vaccin goede bescherming tegen ziekenhuis- en 
ic-opname en is het gebruik ervan veilig. De bescherming tegen ziekenhuisopname is 95 
procent, de kans op een ic-opname wordt met 98 procent verkleind voor volledig 
gevaccineerden, stelt het RIVM.  

Sinds Nieuw-Zeeland vorige week nieuw beleid invoerde om het coronavirus te beteugelen, 
raakten Jo en Kenny Snell veel vrijheden kwijt. Het echtpaar, dat in Christchurch op het 
Zuidereiland woont, wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze maken zich zorgen 
over de betrouwbaarheid van het vaccin van Pfizer. 
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Door zich niet te laten vaccineren staat ook Kenny zijn baan bij de Nieuw-Zeelandse 
Belastingdienst op de tocht. 

Jo koos er heel bewust voor zich niet te laten inenten tegen het coronavirus. ‘Wie gevaccineerd 
is, kan het virus óók verspreiden’, zegt ze. ‘Daarnaast heb ik mijn twijfels bij de werking van 
de MRNA-vaccins.’ 

Ook haar echtgenoot Kenny besloot zich niet te laten prikken. Het besluit heeft grote gevolgen 
voor hun dagelijkse leven. ‘Er wordt momenteel bij de Belastingdienst, waar ik werk, 
onderhandeld over het lot van ongevaccineerden’, zegt Kenny. ‘In eerste instantie mag ik 
vanuit thuis door blijven werken, maar als ik begin volgend jaar nog niet gevaccineerd ben, 
riskeer ik mijn baan kwijt te raken.’ 

De twee vinden het 'zuur' dat zij niet meer welkom zijn bij concerten en theatervoorstellingen. 
Ze overwogen daarom ergens een valse QR-code te proberen te bemachtigen, maar dat blijkt 
in de praktijk niet nodig. ‘Er is een heel netwerk ontstaan van cafeetjes en barretjes in de stad 
die stiekem ook ongevaccineerden binnenlaten’, zegt Jo. ‘Wij noemen dat ondergrondse 
netwerk 'het verzet.' 

De twee zouden het best oké vinden als ze de mogelijkheid krijgen om zich regelmatig te laten 
testen op het coronavirus. ‘Maar door deze vaccinatieplicht zijn wij onze keuzevrijheid kwijt. 
Dat zou niet mogen in een democratie’, is de menig van Jo. 

Ze loopt daarom regelmatig mee met protesten tegen het coronabeleid en vindt daar 
gelijkgestemden. ‘Daar lopen piloten, oudere stellen, jonge moeders. Mensen van alle rangen 
en standen verzetten zich tegen deze regels’, zegt de Nieuw-Zeelandse. 

Het lijkt er echter niet op dat de autoriteiten de regels voor ongevaccineerden zullen 
versoepelen. ‘De collectieve bescherming die we hadden door het virus aan de grens tegen te 
houden is nu veranderd in een individuele bescherming door je te laten vaccineren’, zei 
premier Jacinda Ardern er de afgelopen maanden regelmatig over. Ze heeft daarom maar één 
boodschap aan Nieuw-Zeelanders: laat je vaccineren. 

 

Een domonstratie tegen de coronamaatregelen in Christchurch. 

Sinds het begin van de pandemie was Nieuw-Zeeland regelmatig in het nieuws vanwege het 
coronabeleid. Door de vroege en harde aanpak van premier Ardern werd het virus succesvol 
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geëlimeniineerd, de gesloten landsgrenzen hielden corona vervolgens bijna anderhalf jaar lang 
buiten de deur. 

Een reiziger die het virus vanuit Australië overbracht naar de Nieuw-Zeelandse stad Auckland, 
zorgde vier maanden geleden voor  een uitbraak met de Deltavariant. Auckland werd door de 
regering afgesloten van de rest van het land. 

Inwoners van de miljoenenstad mogen sinds deze week, na meer dan honderd dagen in 
lockdown, voor het eerst de stad weer uit. Een groot deel van Nieuw-Zeeland wordt nu voor 
het eerst sinds de pandemie geconfronteerd met het coronavirus. 

Om ervoor te zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames beheersbaar blijft als het virus zich 
in het land verspreidt, zette premier Ardern vol in op vaccinaties. Daardoor heeft inmiddels 
meer dan 94 procent van de bevolking één vaccinatie gehaald, ruim 90 procent is volledig 
gevaccineerd. In sommige steden, zoals Auckland, is de vaccinatiegraad zelfs meer dan 97 
procent. 

Vorige week voerde Nieuw-Zeeland na de maandenlange vaccinatiecampagne een 2G-beleid 
in. Op heel veel plekken mogen momenteel alleen mensen komen die volledig gevaccineerd 
zijn. 

Het gaat onder meer om alle restaurants en cafés, waar je bij binnenkomst een QR-code moet 
laten zien. Ook in veel publieke ruimtes zoals zwembaden en bibliotheken geldt een 
vaccinatieplicht. Daarnaast moeten leerkrachten, horecamedewerkers, zorgpersoneel en 
ambtenaren zich verplicht laten vaccineren. Wie geen prik haalt, verliest zijn of haar baan. 

In Nederland ligt 2G-beleid zeer gevoelig. Er is een nieuwe wet voor nodig, waar de Tweede 
Kamer zich begin deze maand over zou buigen. Dat wordt echter pas volgend jaar, besloot het 
kabinet. 

Omdat de besmettingscijfers momenteel hoog zijn, dacht de regering namelijk niet dat 2G er 
momenteel voor zou kunnen zorgen dat sectoren snel geopend kunnen worden. Daarnaast 
geeft uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel het kabinet tijd om meer steun te 
verzamelen voor het plan.  

Je laten testen op het coronavirus is geen optie. Ook een coronaherstelbewijs geldt niet. 
Omdat Nieuw-Zeeland het virus lang buiten de deur hield, zijn er überhaupt slechts zo'n 
12.000 inwoners hersteld van het virus. 

De Nieuw-Zeelandse epidemioloog Michael Baker was in eerste instantie teleurgesteld dat 
Nieuw-Zeeland er niet in slaagde het coronavirus opnieuw te elimineren. ‘Het was mogelijk 
geweest, maar de offers die daarvoor gebracht moesten worden, waren voor de regering 
simpelweg te groot’, legt hij uit. ‘Omdat Australië besloot het virus niet langer te elimineren, 
werd het voor ons ook lastiger aan dat doel vast te houden.’ 

Hij verwacht dat de besmettingen de komende tijd op zullen lopen, nu inwoners van Auckland 
door het land kunnen reizen. Omdat er landelijk zoveel mensen gevaccineerd zijn, hoopt hij 
dat de druk op de zorg meevalt. 

Daarnaast 'werkt het in ons voordeel dat het momenteel zomer is', legt Baker uit. Wel maakt 
hij zich zorgen dat het virus kwetsbare gemeenschappen bereikt. ‘Arme regio's, afgelegen 
gebieden of wijken met veel ongevaccineerden vormen een risico’, vertelt hij aan RTL Nieuws. 

Half januari moet Nieuw-Zeeland beslissen of het de grenzen opent voor buitenlanders, 
zoals het vorige maand al aankondigde. ‘Dat wordt een lastige beslissing voor de regering’, 
denkt Baker. ‘De druk op Nieuw-Zeeland om te heropenen is enorm, maar buiten onze 
landsgrenzen vormt de Omikron-variant een risico waar wij momenteel niet mee te maken 
hebben.’ Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
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Vakantie in eigen land populair, vliegen op zijn retour 

Bijna de helft van de Nederlanders die dit jaar op vakantie gaan, blijft daarvoor in eigen land. 
Dat blijkt uit representatief onderzoek van de ANWB onder 2000 Nederlanders van 18 tot 80 
jaar. Drieënveertig  procent van de vakantiegangers is niet van plan om Nederland te verlaten. 

 

De populairste binnenlandse reisbestemmingen zijn Limburg, Gelderland, Drenthe, en 
Zeeland. Verre bestemmingen zijn minder in trek. Na Nederland is Duitsland het populairste 
vakantieland, gevolgd door Frankrijk, Spanje en België. Bijna één op de vier vakantiegangers 
is van plan om minstens een keer te gaan kamperen. Vooral kleinschalige campings zijn 
populair, meldt de ANWB.  

Zo'n 8 op de 10 Nederlanders is van plan om dit jaar op vakantie te gaan. Niet geheel 
verrassend is de animo daarvoor het grootst onder jongeren (92 procent) en het laagst onder 
ouderen (72 procent). 

Corona speelt ook dit jaar een belangrijke rol bij het nemen van een beslissing over de 
reisbestemming. Daarvoor kijken Nederlanders naar de plaatselijke coronamaatregelen, het 
aantal besmettingen in het beoogde vakantieland en de mogelijkheid om een reis te annuleren 
of verzetten. Verder zijn vakantiegangers als altijd op zoek naar goede deals, meldt de ANWB. 

De duurzame trein is met 17 procent duidelijk in opkomst als reismethode. Enkele jaren 
geleden bedroeg dat percentage nog maar 2,5 procent. Vliegen (40 procent) is sinds de 
coronapandemie juist minder in trek onder vakantiegangers. In 2019 was het vliegtuig nog de 
meest gekozen vervoersmethode, nu is dat de auto (64 procent). Bron: RTL Nieuws, 17 januari 
2022. 

De gebruikelijke maandagavond-demonstraties in Duitsland liepen 
gisteren uit de hand 

Tijdens de gebruikelijke maandagavond-demonstraties in Duitsland tegen de 
coronamaatregelen liep het gisteren uit de hand. De demonstratie in Rostock werd beëindigd 
nadat demonstranten zich niet aan de maatregelen hielden. Al snel begonnen relschoppers 
met vuurwerk te gooien naar agenten. Ook op andere plekken in Duitsland was het onrustig. 
Bron: AD, 18 januari 2022. 
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Burgemeester Venlo wil invoering 2G om ongevaccineerde Duitsers 

Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo pleit voor het invoeren van 2G ook in ons 
land. Dat wil hij omdat hij vreest voor een grote toeloop van ongevaccineerden uit Duitsland. 
Die kunnen in eigen land niet meer terecht omdat daar 2G geldt in de winkels. Een 
woordvoerder van de burgemeester bevestigde berichtgeving hierover in De Limburger. 

Alleen gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona mogen in de aan Limburg 
grenzende deelstaat de winkels in. Scholten wil dat deze maatregel ook in Nederland gaat 
gelden. Hij vreest dat ongevaccineerde Duitsers naar Nederland komen om te winkelen zolang 
Nederland geen 2G eist. 

In het Duitse grensgebied geldt overigens in de horeca 2G+. Dat wil zeggen dat mensen er 
gevaccineerd of genezen moeten zijn van corona, plus nog een recente negatieve test moeten 
tonen. 

Scholten is naast burgemeester van Venlo ook voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg 
Noord. In die hoedanigheid heeft hij ook zitting in twee adviesorganen van de regering. In de 
Tweede Kamer is echter veel weerstand tegen de invoering van 2G. Scholten hoopt dat de 
problemen die de grensgemeenten hebben door het uitblijven van de 2G desondanks in Den 
Haag ter sprake komen. 

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid kwam vandaag naar 
voren dat de invoering van een 2G-beleid op dit moment geen zin heeft. Minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft eerder gezegd dat de bevindingen belangrijk zouden 
worden voor de afweging die uiteindelijk door de Tweede Kamer gemaakt moet worden. De 
Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State toonden zich ook al kritisch over de invoering 
van 2G. Bron: AD, 18 januari 2022.  

Na bijna twee jaar van demonstraties vol agressie is het nu tijd voor De 
Zwijgende Meerderheid 
 
Ze willen een hart onder de riem steken van zorgmedewerkers, hulpverleners en politici die 
zich al bijna twee jaar inzetten om Nederland door de coronapandemie te loodsen. De beweging 
De Zwijgende Meerderheid zal zich zondag laten zien op de stationspleinen in Utrecht en 
Nijmegen. „Dat betekent niet automatisch dat wij altijd blij zijn met de coronamaatregelen.’ 
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Protesten tegen de coronamaatregelen zijn aan de orde van de dag; bijna wekelijks komen 
demonstranten samen in Nederlandse en buitenlandse steden omdat ze het oneens zijn met 
de maatregelen die het virus tegen moeten houden. De beweging De Zwijgende Meerderheid 
wil een ander geluid laten horen, maar niet tegenover de tegenstanders van het coronabeleid 
geplaatst worden. Bron: AD, 18 januari 2022.  
 

 

Hugo Schel hangt wat teksten op bij de ingang van het vaccinatieterrein. © Ed Van Alem 
 
Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is dinsdag gedaald tot minder 
dan 1200 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gedaald tot minder 
dan 1200, het laagste aantal sinds eind oktober. In totaal liggen er nu nog 1185 patiënten 
met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 54 minder dan maandag, zo valt op te maken 
uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 40 tot 
883, het laagste aantal in maanden. 
 
In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze instroomcijfers 
zijn in maanden niet meer zo laag geweest. 

Hoewel het aantal mensen dat positief is getest op corona nog nooit zo hoog is geweest als in 
de afgelopen weken, is hier vooralsnog niets van terug te zien in de ziekenhuizen. Ina Kuper, 
waarnemend voorzitter van het LCPS, wees er maandag op dat de omikronvariant van het 
coronavirus minder ziekmakend is. Het LCPS verwacht wel dat de ziekenhuisopnames deze 
maand nog gaan stijgen.  
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Mogelijk komen er ook door de zeer besmettelijke Omikron-variant van het virus meer mensen 
in het ziekenhuis terecht die het virus bij zich dragen, maar niet om die reden zijn opgenomen. 
Zij tellen wel mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers als coronapatiënt. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Twee naaste medewerkers van paus Franciscus zijn positief getest 

Twee naaste medewerkers van paus Franciscus zijn positief getest op het coronavirus, laat 
het Vaticaan vandaag weten. Kardinaal Pietro Parolin, de Buitenlandminister van 
Vaticaanstad, heeft milde coronaklachten. 

Zijn viceminister, Edgar Pena Parra, vertoont geen symptomen. Woordvoerder Matteo Bruni 
zegt dat de 67-jarige Parolin en 61-jarige Parra binnen de muren van de Heilige Stoel 
in zelfisolatie zijn gegaan. 

Het ministersduo komt regelmatig in contact met de paus, maar niet zeker is wanneer 
hun laatste samenzijn met de bejaarde kerkvader was. Het Vaticaan stelt vaccinatie verplicht 
voor medewerkers. In het omringende Italië werden gisteren 83.403 nieuwe besmettingen met 
het virus gemeld. Een dag eerder ging het om 149.512 infecties. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Ex-coronapatiënt Ernst hield fors litteken over aan ic-opname en hij is 
niet de enige 

Tijdens ic-opname worden coronapatiënten vaak op de buik gelegd, waarbij de kans bestaat 
dat doorligwonden ontstaan. Ex-patiënten kampen als mogelijk gevolg daarvan ook met 
littekens in het gezicht. 

Patiënten met corona kunnen last krijgen van een plotselinge ontstekingsreactie in de longen. 
Daarvoor moeten zij soms kunstmatig worden beademd en regelmatig op hun buik worden 
gelegd. Als gevolg van die buikligging kan een patiënt snel doorligwonden ontwikkelen. De 
huid is bij ziekte eenmaal zwakker dan normaal. In het gezicht zijn plekken op de kin langs 
het kaakbeen en de jukbeenderen extra gevoelig. Deze doorligwonden kunnen resulteren in 
littekens in het gezicht. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Elk halfjaar een boosterprik? ‘Onwenselijk’, zegt deze viroloog: ‘Alleen 
vaccineren als het écht nodig is’ 

Vroeg of laat krijgt iedereen corona: er is geen ontkomen aan met omikron. En die vierde of 
vijfde prik dan? Voorlopig niet doen, zegt arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk. 

We raken allemaal besmet, bouwen massaal immuniteit op en op den duur wordt corona een 
verkoudheidsvirus. Dat voorziet Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
(ETZ) in Tilburg. Het is niet de vraag óf je corona krijgt, maar wanneer, zegt hij. En dat werpt 
de vraag op: is die vierde of vijfde prik nu wel echt nodig? Bron: AD, 18 januari 2022. 

Bijna vier op de tien ouders laten kinderen zeker niet prikken tegen 
corona 

Bijna vier op de tien ouders laten kinderen van 5 tot en met 11 zeker niet prikken tegen corona 
en dertien procent laat dit waarschijnlijk niet doen. 14 procent van de moeders en vaders 
twijfelt nog. Dat stelt I&O Research na onderzoek onder 2230 Nederlanders van 18 jaar en 
ouder in opdracht van de NOS. 

Zeker wel laten inenten zegt zestien procent te doen en negentien procent waarschijnlijk 
wel. Ouders en verzorgers van de nieuwe doelgroep kunnen vanaf heden een brief verwachten 
met informatie over het prikken van de 12-minners. 



273 
 

Van alle Nederlanders vindt zevenendertig procent dat ook kinderen moeten worden geprikt, 
terwijl dat vorige maand de helft was. Bron: AD, 18 januari 2022. 
 
Afgelopen week bijna 243.000 positieve tests, maar aantal 
ziekenhuisopnames blijft dalen 
 
 Een nieuwe piek voor de corona-epidemie in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn 
242.961 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weekcijfer ooit, in de honderdste week 
van de coronacrisis. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde twintig procent meer 
positieve tests dan in de week ervoor. Toen waren er zo'n 201.000 bevestigde besmettingen. 
Dat was de eerste keer dat het weekcijfer de grens van 200.000 passeerde. 
 
Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalt verder. In de afgelopen week waren de 
klachten van 647 coronapatiënten zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, van wie er 94 
op een intensive care kwamen te liggen. Het RIVM registreerde 63 sterfgevallen. Bron: De 
Telegraaf, 18 januari 2022. 
 
 
Het aantal besmettingen onder twintigers daalt 
 
Terwijl het aantal positieve coronatests in heel Nederland fors toeneemt, daalt het aantal 
gevallen onder twintigers juist. Een week eerder was bij die leeftijdsgroep juist de grootste 
stijging te zien. 

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 54.511 positieve tests onder mensen die 
20 tot en met 29 jaar oud zijn. Dat is 13 procent minder dan een week eerder. 

De daling nu kan een gevolg zijn van de snelle stijging van het aantal coronagevallen onder 
twintigers eerder. ,,Het virus is in de afgelopen weken op grote schaal rondgegaan in deze 
leeftijdsgroep. De groep die nu nog vatbaar is, is daardoor mogelijk kleiner geworden", is de 
eerste inschatting van Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

Bij jongere kinderen is juist wel een forse stijging te zien. Zo testten 19.498 kinderen van 
onder de 10 positief, tegen 8636 een week eerder. Dat is een stijging van 125 procent. Onder 
tieners nam het aantal coronagevallen met bijna 54 procent toe. Bron: AD, 18 januari 2022. 
 
 
Laatste woorden 

Novak Djokovic door aanhang als held onthaald na landing in Belgrado 

Nadat hij tevergeefs had geprobeerd om Australië binnen te komen, is Novak Djokovic vandaag 
teruggekeerd in zijn vaderland. De Servische nummer 1 van de wereld werd op de luchthaven 
van Belgrado door zijn aanhang als een held onthaald. 

De negenvoudig winnaar van de Australian Open kan zijn titel in Melbourne niet verdedigen. 
Of hij later dit jaar wel kan meedoen aan Roland Garros is bovendien nog maar zeer de 
vraag zolang hij tegen die tijd nog steeds niet is gevaccineerd tegen covid-19. 

Internationaal liep Djokovic flinke imagoschade op, maar in eigen land is hij nog altijd 
onomstreden. Honderden fans begroetten hem vandaag op de luchthaven van Belgrado. Veel 
Serviërs vinden dat hij slecht werd behandeld door Australië. 
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Novak Djokovic (r) stapt uit het vliegtuig in Belgrado, waar zijn aanhang hem opwacht. © 
AFP/AP 

Djokovic wacht in Servië een warm welkom. De Servische president Aleksander Vucic heeft 
de Australische regering beschuldigd van het ‘intimideren’ van de toptennisster en drong er 
bij hem op aan om naar huis terug te keren. 

‘God zegene je Novak’, stond op een van de spandoeken van de fans op het vliegveld te lezen 
toen hij door de paspoortcontrole en de douane werd gesleurd en vervolgens door zijn broer 
Djordje naar zijn appartement in Belgrado werd gereden. 

Het officiële persbureau Tanjug meldde dat de moeder van Djokovic, Dijana, zei dat haar zoon 
de komende dagen in Belgrado zal blijven en geen verklaringen zal afleggen voor de media. . 
Bron: AD, 17 januari 2022. 

In Australië geweigerde Novak Djokovic is in Rotterdam volgende maand van 
harte welkom 

Nu ook Roland Garros mogelijk met een vaccinatieplicht gaat werken, dreigt het tennisjaar 
van Novak Djokovic in duigen te vallen. Wimbledon en de US Open worden mogelijk ook een 
lastig verhaal. Maar in Rotterdam is hij volgende maand meer dan welkom. 

Nee, er is nog geen contact geweest tussen de organisatie van het ABN Amro-toernooi en 
Novak Djokovic. In Rotterdam weet men ook dat de nummer 1 van de wereld na deze bizarre 
weken in Australië even rust nodig heeft. Maar mocht hij volgende maand toch zin hebben 
zijn racket uit de tas te halen en aan het tennisjaar 2022 te beginnen, dan zal Ahoy hem met 
open armen ontvangen. 

Dat zegt een woordvoerder van het toernooi. ‘Djokovic weet dat hij altijd welkom is. Maar het 
zal zijn afweging worden hoe hij zijn seizoen invult. Normaal speelt hij in februari niet om bij 
te komen van de inspanningen en reis naar Australië. We kunnen ons voorstellen dat hij bij 
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dit gedwongen vertrek, dat ongetwijfeld heel veel impact op hem heeft, juist kiest om tot rust 
te komen en ook een tijdje niet te spelen.’ 

Maandag werd bekend dat na de Australian Open mogelijk ook Roland Garros dit voorjaar 
met een vaccinatieplicht gaat werken. Engeland hanteert op dit moment een tiendaagse 
quarantaine voor ongevaccineerden en in New York, waar de US Open wordt gespeeld, is 
voorlopig alleen buiten sporten toegestaan voor mensen die niet zijn ingeënt tegen het 
coronavirus. Daarmee kent het seizoen van Djokovic een hoop obstakels, ervan uitgaande dat 
hij bij zijn principes blijft en zich niet laat vaccineren. Bij alle vier de grand slams loopt hij 
minstens tegen extra restricties aan. 

Maar het ABN Amro-toernooi hanteert, geheel in lijn met de Nederlandse overheidsregels, geen 
strengere regels voor die groep. Djokovic deed drie keer mee in Rotterdam, maar de laatste 
keer was twaalf jaar geleden. In Ahoy wordt, net als vorig jaar, vanaf 7 februari gespeeld 
zonder publiek. Toernooidirecteur Richard Krajicek geeft woensdag een persconferentie 
voorafgaand aan het toernooi. Bron: AD, 17 januari 2022. 

Australische premier sluit nieuw visum Novak Djokovic voor 2023 niet uit 

Volgens de Australische premier Scott Morrison kan Novak Djokovic mogelijk volgend jaar 
‘gewoon’ terugkeren op de Australian Open. Na het innemen van zijn visum dreigt voor de 
nummer 1 van de wereld echter een verbanning voor drie jaar.  

‘Het gaat over een periode van drie jaar, maar er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste 
omstandigheden terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen’, zei Morrison 
op de Australische radio. ‘Maar ik ga niet vooruitlopen op zaken en uitspraken doen waardoor 
de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet gaan nemen.’ 

Volgens de immigratiewet in Australië kan Djokovic nu voor drie jaar geen nieuw visum 
krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er ‘dwingende of 
meelevende’ redenen zijn. 

Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic het land al verlaten. De 
Servische tennisser is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij op de foto ging met 
enkele belangstellenden, op weg naar Belgrado. Bron: AD, 17 januari 2022. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 18 januari 2022 

 


