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Eerste woorden 

Wat doen landen na Omikron: wordt corona als griep beschouwd? 

Nederland komt nog deze maand met een langetermijnstrategie voor corona. Wordt alles echt 
anders na de Omikrongolf, die veel mensen besmet, maar hen ook minder ziek maakt? Na 
bijna twee jaar pandemie kijken landen op verschillende manieren naar de toekomst met 
corona. 

Landen gaan heel verschillend om met de uiterst besmettelijk Omikron-variant. Van strenge 
lockdowns zoals in Nederland, tot een bijna open samenleving zoals in het Verenigd 
Koninkrijk. Spanje loopt zich ondertussen warm om na de Omikrongolf met corona om te 
gaan zoals met de griep. 

Over de plannen voor ná Omikron is dat niet anders. Waar iedereen het wel over eens lijkt: 
corona gaat niet meer weg, dus moet een manier worden gevonden om met het virus te leven 
zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. 

In Duitsland heerst absoluut nog geen sfeer alsof het einde van de pandemie in zicht is, vertelt 
correspondent Jeroen Akkermans. Woensdag werd daar nog een record gebroken met 100.000 
nieuwe besmettingen. Hoewel het aandeel van de patiënten met Covid op de ic meevalt, loopt 
de druk op de ziekenhuizen op. ‘De komende tijd wordt nog een forse toename verwacht. De 
Duitsers zijn voorzichtig’, ziet Akkermans. 

Een panklaar maatregelenpakket voor na Omikron ligt er nog niet. Sterker nog, 
gezondheidsminister Lauterbach waarschuwt voor een mogelijke nieuwe golf in de herfst. 
‘Toch wordt hier door experts, net als in Spanje, ook gekeken naar de overgang van pandemie 
naar endemie in de loop van dit jaar, als corona voor de meesten een zware griep zou 
betekenen in plaats van ziekenhuisopname’, zegt Akkermans. Duitsland is wel 
terughoudender dan Spanje, omdat de dubbele vaccinatiegraad met drieënzeventig procent – 
de helft daarvan heeft een booster – een stuk lager ligt dan in Spanje. 

De prikken in combinatie met een FPP2-masker zijn nu in Duitsland de sleutel tot bijna alles, 
vertelt Akkermans. ‘Je komt bijna nergens meer in zonder een QR-code. Voor 
ongevaccineerden is het heel lastig geworden.’ En in het voorjaar wordt zorgpersoneel mogelijk 
verplicht gevaccineerd. Akkermans: ‘Wat de Duitsers in ieder geval niet meer willen, zijn 
lockdowns.’ 

Vanwege de hoge besmettelijkheid van Omikron zouden veel mensen mogelijk immuun 
kunnen worden voor het virus. In Frankrijk houdt de minister voor Gezondheid, Verán, er 
daarom rekening mee dat Omikron de laatste coronagolf is, vertelt correspondent Eveline 
Bijlsma. 

‘Over de vraag of het virus endemisch wordt, zijn ze voorzichtig. Dat hangt ook af van de 
wereldwijde vaccinatiegraad. In Europa gaat het de goede kant op met bijna zeventig procent, 
maar in Afrika ligt dat cijfer veel lager. En misschien komen er varianten waar het vaccin niet 
tegen beschermt, is de gedachte’, zegt Bijlsma. 

Ze denkt dat de terughoudendheid ook te maken heeft met de presidentsverkiezingen in april. 
‘Emmanuel Macron heeft zich nog niet kandidaat gesteld, maar gaat dat zeker doen. Hij heeft 
geen zin om doemscenario's te schetsen. De frustratie in Frankrijk is minder dan in andere 
landen, omdat er geen lockdown is. Ook dat heeft met de verkiezingen te maken: Macron heeft 
geen zin daarop afgerekend te worden.’ 

Omdat alles in principe open is en er sinds april geen lockdown was, zit Frankrijk volgens 
Bijlsma nu niet zo in een 'hoe-nu-verder-modus'. Wel gelden er maxima voor het aantal 
personen in winkels of cafés en moet iedereen binnen een mondkapje op, ook op het werk. 
Binnenkort wordt ook 2G ingevoerd. ‘Frankrijk was ook een van de eerste landen in Europa 
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die de coronapas invoerden. Daarop volgden steeds meer restricties voor niet-gevaccineerden. 
Dat is het beleid van Macron: inzetten op inenten.’ 

In Italië zijn de coronamaatregelen de afgelopen weken alleen maar opgeschroefd, ziet 
correspondent Anouk Boone: verplichte FFP2-mondkapjes in het openbaar vervoer en in 
theaters, bioscopen en musea; 2G-maatregelen op sommige plekken. ‘Italië blijft dat doen 
vanwege het hoge aantal besmettingen, met de afgelopen dagen gemiddeld zelfs meer dan 
200.000 nieuwe besmettingen per dag en zo’n vierhonderd doden’, vertelt Boone. 

Vanaf vandaag is ook 3G verplicht bij kappers, schoonheidssalons en kiosken. Ook wordt 
erover gesproken om vanaf 1 februari de coronapas verplicht te stellen bij het binnengaan van 
winkels, postkantoren en andere openbare kantoren en commerciële activiteiten, behalve bij 
supermarkten of apotheken. 

‘Ook al is tachtig procent van de bevolking gevaccineerd en heeft de helft een booster gehad, 
de visie blijft voorlopig in lijn met het eerdere vaccinatiebeleid: intensiveren’, zegt Boone. 
Viroloog Andrea Cristanti vat het sentiment volgens Boone deze week goed samen op de 
Italiaanse tv: ‘Premier Draghi heeft goed gehandeld en heeft geluk met de Omikron-variant, 
die geen grote problemen oplevert voor gevaccineerden. Maar je kunt niet zeggen dat 200.000 
besmettingen normaal zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 20 januari 2022. 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 31.426 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 31.426 positieve coronatests geregistreerd. 
Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal 
was dus hoger.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 242.961 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 34.709 nieuwe gevallen per dag. 
Ondanks de storing is dat een nieuw record. Het gemiddelde stijgt voor de 21e dag op rij. 

Amsterdam telde 2526 positieve tests, het hoogste aantal van heel Nederland. Daarna volgen 
Rotterdam (1734), Utrecht (965), Den Haag (881) en Tilburg (710). Op Vlieland, Ameland en 
Schiermonnikoog testte niemand positief. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Het initiatief Kapsalon Theater is een succes  

Het initiatief Kapsalon Theater blijkt een succes te zijn. In totaal hebben tweehonderd 
mensen een kaartje bemachtigd voor woensdag in de Kleine Komedie in Amsterdam. Daar 
treden Jochem Myjer, Claudia De Breij, Brigitte Kaandorp, Youp van 't Hek, Sanne Wallis De 
Vries, Henry van Loon en Freek de Jonge op, terwijl hun gasten geknipt worden.  

Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector die dag de grote onvrede kenbaar maken 
over het coronabeleid van het kabinet. Tientallen theaters in Nederland worden omgebouwd 
tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. 

Het initiatief wordt niet overal toegestaan. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen geeft 
geen toestemming voor het Kapsalon Theater in culturele instellingen in zijn stad. Alle 
instellingen die van plan waren iets te organiseren zijn dinsdag door de gemeente 
gewaarschuwd dat er gehandhaafd gaat worden als zij de deuren openen terwijl dat volgens 
de coronaregels nog niet mag.  

Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waarbij tweeëntwintig gemeenten 
zijn aangesloten, heeft gewaarschuwd. Bron: AD, 18 januari 2022.  
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Ondanks geslaagde experimenten zijn de theaters en bioscopen dicht, is 
dat niet gek? 

Tientallen theaters en musea openden vandaag uit protest tegen de coronasluiting de deuren. 
Ondanks allerlei geslaagde experimenten zit de culturele sector nog potdicht, en dat steekt. 
OMT-lid Andreas Voss begrijpt de onvrede. ,Ik denk dat ze niet lang meer hoeven te wachten.’ 

De pijn in de cultuursector zit diep. De schouwburgen, bioscopen en musea zijn - net als de 
stadions - nog steeds op slot voor bezoekers, en alle winkels, kapsalons en nagelstudio's open. 
Is cultuur dan zó onbelangrijk? ‘En dat terwijl er maar weinig sectoren zijn die de regels en 
maatregelen de laatste twee jaar zo goed hebben opgevolgd als wij’, verwoordde een 
woordvoerder van het Concertgebouw het gevoel. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Operatiecapaciteit is verder opgeschaald 

Er is vooruitgang te melden over het aantal operatiekamers dat in gebruik is en de planbare 
zorg. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat ze hun operatiecapaciteit opnieuw verder hebben 
opgeschaald. Vorige week waren nog 34 procent minder operatiekamers in gebruik dan 
normaal. Deze week is dat 24 procent minder dan normaal.  

Ook daalt het aantal ziekenhuizen dat aangeeft niet alle kritiek planbare zorg binnen zes 
weken te kunnen leveren. Vorige week waren dat er 19 van de 73. Deze week daalt dat aantal 
naar 16. Ook geven fors meer ziekenhuizen aan weer deels planbare zorg te leveren. 

De planbare zorg wordt in meer ziekenhuizen deels of volledig geleverd. Er zijn deze week nog 
9 ziekenhuizen die aangeven geen planbare zorg te leveren, vorige week waren dit er 28. Bron: 
AD, 18 januari 2022.  

Piek van boostervaccinaties is achter de rug 

De piek van de boostervaccinaties tegen het coronavirus is achter de rug. Vorige week hebben 
iets meer dan 1,1 miljoen mensen een oppepprik gekregen. Een week eerder haalden bijna 
1,9 miljoen mensen zo'n inenting, en de week daarvoor ruim 1,6 miljoen. Dat meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn wekelijkse overzicht.  

Ongeveer 90 procent van de 60-plussers heeft een boosterprik gehaald, meldt het RIVM. De 
opkomst in de overige leeftijdsgroepen is niet bekend. 

In totaal hebben nu ongeveer 7,6 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat komt neer 
op ongeveer 53 procent van alle volwassen Nederlanders. Bron: AD, 18 januari 2022.  

Met mediacampagne hoopt het ministerie van Volksgezondheid meer 
mensen aan te zetten om een booster te halen 

Het ministerie van Volksgezondheid hoopt met een grotere mediacampagne meer mensen aan 
te zetten om een booster te halen. De komende tijd worden posters opgehangen op 
bijvoorbeeld treinstations en in winkels, en er is een nieuwe televisiespot in de maak, laat het 
ministerie weten. Dit om de vaart erin te houden nu het aantal nieuwe boosterafspraken bij 
de GGD'en over de piek heen is, maar bijna de helft van de gevaccineerde 18-plussers nog 
geen booster heeft gehad. . Bron: AD, 18 januari 2022.  

Vanaf vrijdag wordt het nachtelijke uitgaansverbod in Barcelona en de 
rest van Catalonië afgeschaft 

Vanaf vrijdag wordt het nachtelijke uitgaansverbod (01.00-06.00) in Barcelona en de rest 
van Catalonië geschrapt, ondanks het hoge aantal besmettingen. Dus mogen mensen zich 
weer 's nachts op straat begeven. 
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Clubs en disco's in de Spaanse regio blijven 's nachts wel dicht. Bars en restaurants mogen 
net als nu de helft van het normale aantal klanten blijven ontvangen. Zij moeten wel een 
gezondheidspas tonen. Bijeenkomsten binnen van meer dan tien mensen blijven verboden. 
Bron: AD, 18 januari 2022. 

Nu is het even raak in Helmond en Valkenswaard: corona zorgt voor 
wisselende brandhaarden op scholen 

In Helmond zitten een paar honderd leerlingen in thuisquarantaine, op andere scholen in de 
regio is amper iets aan de hand.  

Covid-19 zorgt voor wisselende brandhaarden op scholen voor voortgezet onderwijs. Op 
scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard gingen eergisteren zeven klassen in 
thuisquarantaine. Ook in Helmond is het momenteel goed raak. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Man overleden na reanimatie op vaccinatielocatie Leiderdorp 

Vanochtend is een 77-jarige man overleden op de vaccinatielocatie in Leiderdorp. De man 
werd kort na zijn boosterprik onwel. 

Dit schrijft de lokale nieuwssite Sleutelstad. Hierop begonnen een EHBO’er en een arts meteen 
met reanimeren, waarna de man naar Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werd 
vervoerd. In de vroege middag werd duidelijk dat de man is overleden. 

Het is niet bevestigd dat het overlijden met de boosterprik te maken heeft. Het LUMC gaat 
onderzoek doen naar de precieze oorzaak van het overlijden. Het overlijden is gemeld bij 
bijwerkingencentrum Lareb.   

‘Wij wensen de familie heel veel sterkte bij dit verlies’, reageert Sjaak de Gouw, directeur 
publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden. ‘De gebeurtenissen van vanochtend hebben 
enorme impact op hen. Wij willen hen graag steunen in deze moeilijke tijd.’ Bron: AD, 18 
januari 2022. 

Burgemeester Halsema gaat handhaven bij protesten culturele sector 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat de op woensdag geplande acties in theaters 
en musea niet toe. In een verklaring waarschuwt ze dat er zal worden gehandhaafd. 

De culturele sector heeft besloten om te demonstreren voor heropening, op plekken die volgens 
de overheidsregels gesloten moeten blijven. 

‘Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad. Nu dat 
fundament is weggevallen, begrijpen wij de teleurstelling en financiële noodzaak voor 
perspectief,’ schrijft Femke Halsema in de brief. ‘Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in 
een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen. Die heeft het college te handhaven.’ 

De culturele sector heeft besloten om te demonstreren voor heropening, op publieke plekken 
die volgens de geldende coronamaatregelen voorlopig gesloten moeten blijven. Ook een 
kapperszaak mag niet in deze gebrouwen volgens de huidige regels. Hierdoor wordt de 
demonstratie woensdag niet goedgekeurd, wanneer deze demonstraties wel doorgaan zal de 
gemeente handhaven. Als de protesten zich verplaatsen naar de openbare ruimte, zullen ze 
wel gefaciliteerd worden. 

In Amsterdam doen meerdere theaters en musea mee aan de landelijke actiedag van de 
cultuursector tegen het coronabeleid van het kabinet. Ze worden voor een dag omgebouwd tot 
kap-, massage-, en schoonheidssalons. Zo staan er op het podium van De Kleine Komedie al 
twee vintage kappersstoelen klaar en waren de tweehonderd afspraken hiervoor binnen een 
minuut uitverkocht. 
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Cabaretiers als Youp Van ‘t Hek, Brigitte Kaandorp, Claudia De Breij, Henry Van Loon, Ton 
Kas en Yentl en De Boer maken woensdag hun opwachting in de tijdelijke kapperszaak. 
Jochem Myjer en Bert Visscher verzorgen de kaartcontroles bij de zaal. Bron: Het Parool, 18 
januari 2022. 

Ook bioscoopbranche gaat woensdag actievoeren tegen coronabeleid van  
kabinet 

Ook de bioscoopbranche gaat woensdag actievoeren tegen het coronabeleid van het kabinet. 
De Amsterdamse bioscoop Tuschinski sluit zich aan bij protestactie Kapsalon Theater en 
opent net als veel andere theaters en concertzalen een tijdelijke kapsalon. ‘ De kapper knipt 
in de zaal en op het scherm worden trailers getoond van de films die vertoond zullen worden 
wanneer de bioscopen hun deuren mogen openen’, meldt de Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). 

‘De NVBF slaat de handen ineen om gezamenlijk aan te tonen dat een bezoek aan de bioscoop 
een leuk, maar vooral veilig uitje is’, aldus de vereniging. De kapsalon in Tuschinski is tussen 
11.30 uur en 12.30 uur geopend.  

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft dinsdagavond aangekondigd de 
geplande acties in theaters en musea woensdag niet toe te staan. Ze waarschuwt dat er zal 
worden gehandhaafd, aldus de burgemeester in een verklaring.  

Halsema stelt begrip te hebben voor de onvrede en financiële zorgen die binnen de sector 
leven. ‘Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad’, aldus 
de burgemeester, die ook aangeeft dat Amsterdam 'onophoudelijk aandacht' vraagt in Den 
Haag voor de situatie.  

‘Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke 
coronamaatregelen’, zegt Halsema. ‘Die heeft het college te handhaven.’ De burgemeester geeft 
aan dat een protestactie in de openbare ruimte wel nog mogelijk is. Eerder gaf 
de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls al aan geen toestemming te geven voor het initiatief 
in zijn gemeente.  

Onder meer Utrecht, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Venlo zeggen dat zij 
cultuurinstellingen die woensdag opengaan aan gaan spreken en waar nodig de coronaregels 
zullen handhaven. 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zegt via zijn woordvoerder de onvrede te 
begrijpen, maar geeft ook aan dat zijn gemeente de coronamaatregelen volgt. Dat betekent dat 
de Maasstad 'actievoerende instellingen aanspreekt en waar nodig handhaaft op de publieke 
openstelling'. 

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen geeft aan dat waar nodig 
'gehandhaafd wordt zoals altijd'. ‘We treden op bij excessen en handhaven meldingsgericht’, 
licht de zegsman toe. ‘Eerst spreken we mensen aan, dan waarschuwen we en later gaan we 
pas over tot beboeten.’ Bron: AD, 18 januari 2022. 

Vooral de vrijwilligers zijn blij dat het Stedelijk Museum Coevorden weer open 
is 

‘Wij verloren met de sluiting ook onze functie als sociale ontmoetingsplek’, zegt directeur Rik 
Klaucke. 
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Het Stedelijk Museum Coevorden is uit protest tegen de coronamaatregelen geopend. Diverse 
media waren aanwezig om de eerste bezoekers te ontvangen. Foto Harry Cock / de Volkskrant 
 
Het loopt nog geen storm bij het Stedelijk Museum in Coevorden. De oudste stad van Drenthe 
ontwaakt maar langzaam op deze mistige dinsdagochtend: meer dan een handjevol mensen 
loopt er niet op straat. Ook voor het museum staat geen rij, en dat terwijl de instelling toch 
een maand dicht is geweest. ‘Hoeveel bezoekers er vandaag komen’, zegt directeur Rik 
Klaucke, ‘doet er in feite niet heel veel toe. Het gaat om het statement dat we afgeven door 
open te zijn’. 
 
De gezichten van de vrijwilligers van het museum spreken in ieder geval boekdelen. Ze zijn 
blij dat hun museum vandaag de deuren heeft geopend. ‘Geweldig’, noemt Marinus Oost (75) 
het, die hier normaal gesproken wekelijks te vinden is. De rol die het museum voor de 
vrijwilligers vervult is vooral die van het ‘onder de mensen zijn’. ‘Wij verloren met de sluiting 
ook onze functie als sociale ontmoetingsplek’, zegt directeur Klaucke. 
 
De laatste persconferentie, waarin premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers 
aankondigden dat winkels hun deuren weer mochten openen, in tegenstelling tot culturele 
instellingen, was voor Klaucke de druppel. ‘Het voelt teleurstellend en onterecht’, schreef de 
directeur op de website van het museum. ‘Wij zien geen verschil tussen een commerciële 
doorstroomlocatie als een Bijenkorf en een culturele doorstroomlocatie als een museum.’ 
 
Klaucke kon het toen naar eigen zeggen ‘niet meer aan zichzelf verkopen’ dat ze dicht waren. 
‘We kunnen namelijk gewoon veilig open.’ Vandaag mogen er daarom per keer maximaal tien 
bezoekers naar binnen bij de tentoonstelling over de geschiedenis van Coevorden, Zuidoost-
Drenthe, Nordhorn en Graafschap Bentheim. Uiteraard met mondkapjes en voldoende 
afstand. 
 
‘Ik wil het geen muiten noemen’, zegt directeur Klaucke, ‘maar burgerlijke ongehoorzaamheid.’ 
Vooralsnog schitteren de handhavers deze ochtend door afwezigheid. Wel wordt er, vanaf de 
overkant waar het gemeentehuis zit, een oogje in het zeil gehouden. ‘Mocht het escaleren, dan 
grijpen we in’, zegt Liesbeth Mennink, woordvoerder van de burgemeester. ‘Maar zoals het er 
nu naar uitziet gaan we niet actief handhaven. We hebben begrip voor het statement. We 
verwachten dat ze morgen weer gewoon dicht zijn.’ 
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Kwam er lange tijd relatief weinig protest uit de hoek van de musea, sinds de laatste 
persconferentie lijkt er iets veranderd. Dat ziet ook Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce 
cultuursector. ‘We begrijpen het gewoon echt niet meer. Er is qua risico geen verschil tussen 
een museum en een winkel.’ 
 
De openstelling in Coevorden komt een dag voor de grote actiedag van de culturele sector. 
Bezoekers kunnen die dag ‘op ludieke wijze’ sporten in onder andere het Van Gogh Museum, 
het Chabot Museum Rotterdam, het Groninger Museum en Slot Loevestein. Tegelijk is de actie 
‘het Kapsalon Theater’, waarbij meer dan veertig theaters door het hele land in een kapsalon 
worden omgetoverd. 
 
Vanuit epidemiologisch oogpunt is er weinig verschil tussen honderd mensen die door het 
Rijksmuseum schuifelen en honderd mensen die in een winkel rondneuzen. ‘Het zijn allemaal 
vergelijkbare contactmomenten’, zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en OMT-lid. ‘Het gaat 
erom dat niet alles tegelijkertijd opengaat. Wat de hoogste prioriteit heeft is het onderwijs, dat 
is nu open. Het kabinet heeft daar zelf de winkels aan toegevoegd.’ 
 
Veel culturele instellingen beriepen zich afgelopen week op de fieldlabs uit het voorjaar van 
2021, waarbij in hun ogen, werd aangetoond dat ze veilig open konden. Bonten: ‘We hebben 
nu een andere variant dan destijds. Ook blijkt de transmissie tussen gevaccineerden en 
ongevaccineerden veranderd, waardoor een QR-code minder goed werkt.’ 
 
Het kabinet zal dus, los van eerdere cijfers, een eigen afweging moeten maken welke sector 
straks meer ruimte krijgt, en waar voor hen de prioriteit ligt. Het valt Bonten in ieder geval 
wel op dat vrijwel elke sector van zichzelf zegt dat die ‘veilig is om te openen’. ‘Maar als dat zo 
was, dan hadden we natuurlijk geen pandemie.’ Bron: De Volkskrant, 18 januari 2022. 

De protestactie Kapsalon Theater gaat door ondanks dat er in meerdere 
steden op gehandhaafd zal worden  

De protestactie Kapsalon Theater gaat door, ondanks dat er in meerdere steden op 
gehandhaafd zal worden. Initiatiefnemer Diederik Ebbinge zei dinsdagavond in talkshow M 
dat de cultuursector als 'het braafste jongetje van de klas' besloten heeft om 'dat dan maar 
niet meer te zijn'. Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector een landelijk 
protestgeluid afgeven. 

Ebbinge zei dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, hem zelf belde over de 
handhavingsplannen. ’Dan zakt je broek op meerdere fronten af’, aldus Ebbinge. 

Toch legt de acteur zich niet neer bij deze boodschap. ‘Wij zijn altijd het braafste jongetje van 
de klas geweest. En ik ben helemaal geen actievoerder, maar dit voelde voor mij als het 
moment waarop het misschien wel goed is om te besluiten dat we niet meer het braafste 
jongetje van de klas zijn. Dit is de nerd op zijn bek timmeren.’ Bron: AD, 18 januari 2022. 

Geen bewijs dat gezonde kinderen en tieners booster nodig hebben 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er momenteel geen bewijs dat gezonde 
kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig hebben. 

Meer onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen wie baat heeft bij een boosterdosis, aldus 
WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Israël biedt tieners vanaf 12 jaar al een 
extra prik aan om het immuunsysteem te versterken, vooral nu de besmettelijkere Omikron-
variant blijft oprukken. Ook in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Hongarije is het 
goedgekeurd. 

De WHO vindt dat boosters vooral bedoeld moeten zijn voor de kwetsbaarste personen, zoals 
ouderen, mensen met een verzwakte afweer en personeel in de zorg. De organisatie 
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bekritiseerde eerder al het algemeen toedienen van een booster in rijkere landen, terwijl in 
veel arme landen de bevolking nog niet eens een eerste prik heeft gekregen. 

De minister van Volksgezondheid in Nederland heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd 
over het nut en de noodzaak van een boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit 
advies wordt op korte termijn verwacht. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Bijna 4 op de 10 ouders laten kinderen zeker niet prikken tegen corona  

Bijna 4 op de 10 ouders laten kinderen van 5 tot en met 11 jaar zeker niet prikken tegen 
corona en 13 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 16 procent te doen en 19 procent waarschijnlijk wel. Ouders en 
verzorgers van de nieuwe doelgroep kunnen vanaf dinsdag een brief verwachten met 
informatie over het prikken van de 12-minners.  

Van alle Nederlanders vindt 37 procent dat ook kinderen moeten worden geprikt, terwijl dat 
vorige maand de helft was. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Volgens de WHO is er momenteel geen bewijs dat gezonde kinderen en 
adolescenten een booster nodig hebben 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er momenteel geen bewijs dat gezonde 
kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig hebben. 

Meer onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen wie baat heeft bij een boosterdosis, aldus 
WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Israël biedt tieners vanaf 12 jaar al een 
extra prik aan om het immuunsysteem te versterken, vooral nu de besmettelijkere Omikron-
variant blijft oprukken. Ook in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Hongarije is het 
goedgekeurd. 

De WHO vindt dat boosters vooral bedoeld moeten zijn voor de kwetsbaarste personen, zoals 
ouderen, mensen met een verzwakte afweer en personeel in de zorg. De organisatie 
bekritiseerde eerder al het algemeen toedienen van een booster in rijkere landen, terwijl in 
veel arme landen de bevolking nog niet eens een eerste prik heeft gekregen. 

De minister van Volksgezondheid in Nederland heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd 
over het nut en de noodzaak van een boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit 
advies wordt op korte termijn verwacht. Bron: AD, 18 januari 2022. 

De overlast op straat is tijdens de coronapandemie fors toegenomen. 

De overlast op straat is tijdens de coronapandemie de afgelopen twee jaar fors toegenomen. 
De politie is het afgelopen jaar 536.747 keer uitgerukt voor overlast onder jongeren, verwarde 
personen en dak- en thuislozen, geluidshinder en openbare dronkenschap. In 2019 was dit 
nog 366.809 keer. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Politie, schrijft NRC. 

De overlast op straat neemt al tien jaar toe, meestal met zo'n 4 tot 5 procent, maar sinds de 
coronapandemie nam het aantal incidenten met bijna de helft toe. De sterkste toename is 
onder jongeren. Uit de politiecijfers blijkt niet wat de overlast is. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Parlementariërs en medewerkers Nationale Assemblee testen positief, 
vergaderingen van het Surinaamse parlement gaan niet door 

De vergaderingen van het Surinaamse parlement zijn dinsdag niet doorgegaan nadat was 
gebleken dat zeker tien parlementariërs en medewerkers van de Nationale Assemblee positief 
waren getest op corona.  
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Maandagavond stond de teller van het aantal positief geteste personen in Suriname op 
het recordaantal van 1404, ruim de helft van het aantal uitgevoerde testen bleek positief. In 
Suriname zijn tot nu toe 1216 mensen gestorven aan de ziekte. 

De Nederlandse arts en epidemioloog Marc Sprenger is op dit moment in Suriname om te 
helpen bij de reorganisatie van de zorg. De vaccinatiegraad is er met 48% betrekkelijk laag. 
‘We zien dat het aantal ziekenhuisopnames in Suriname aan het stijgen is, maar in Nederland 
niet. Dit verschil heeft alles te maken met de hoge vaccinatiegraad van rond de 86 procent in 
Nederland.’ 

Suriname neemt geen nieuwe maatregelen om de ziekte in te dammen. De quarantaineperiode 
voor positief geteste personen is sinds vorige week van tien naar vijf dagen teruggebracht. Wel 
is eind december het uitgaansverbod van 23.00 naar 21.00 uur teruggebracht.  

Het land heeft zijn inreisbeleid sinds enkele dagen aangepast, waardoor alleen dubbel 
gevaccineerde mensen het land binnen mogen komen. Voorwaarde is wel dat de risicostatus 
van het herkomstland van de reizigers dat toelaat. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Frankrijk meldt bijna een half miljoen geregistreerde nieuwe 
besmettingen over het afgelopen etmaal 

Frankrijk meldt bijna een half miljoen geregistreerde nieuwe besmettingen over het afgelopen 
etmaal. De 464.769 nieuwe coronagevallen vormen een nieuw dagrecord sinds de start van 
de pandemie. Op de intensive cares ging het aantal coronapatienten daarentegen lichtjes 
omlaag. Het zijn er nu 3.881, dat zijn er 32 minder dan een dag eerder. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Er wordt dit jaar weer geen WK voor paralympische 
atleten georganiseerd. 

Er wordt dit jaar weer geen WK voor paralympische atleten georganiseerd. Het evenement voor 
stond van 26 augustus tot 4 september op de planning in het Japanse Kobe, maar volgens 
een verklaring van de organisatie World Para Athletics is na overleg met lokale partijen 
besloten om het nogmaals uit te stellen. Aanleiding zijn de aanhoudende coronacrisis en 
bijbehorende reisbeperkingen. 

Het evenement had eigenlijk in 2021 plaats moeten vinden, maar zou toen samenvallen met 
de Paralyimpisch Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Daarom werd het doorgeschoven 
naar dit jaar. 

De organisatoren buigen zich nu over de mogelijkheid van een volgende editie in 2024 in 
aanloop naar de Paralympics in Parijs. Bron: AD, 19 januari 2022. 

De eerste commerciële vlucht heeft de eilandrepubliek 
Kiribati opgezadeld met 36 coronabesmettingen 

De eerste commerciële vlucht in bijna twee jaar tijd heeft de eilandrepubliek 
Kiribati opgezadeld met 36 coronabesmettingen, meldt de plaatselijke regering. Op de vlucht 
uit Fiji bleken 36 van de 54 passagiers besmet te zijn. Alle passagiers waren voor vertrek 
getest en tevens gevaccineerd. 

Het luchtruim was sinds 2020 gesloten voor commerciële vluchten om het virus zo veel 
mogelijk buiten de deur te houden. De grenzen gingen op 10 januari weer open. 

Tot nog toe had Kiribati in totaal nog maar twee coronagevallen vastgesteld, beiden op een 
vissersboot in mei 2021. De twee mensen gingen in quarantaine op het schip en herstelden. 

Door de nieuwe gevallen kondigde de regering een avondklok af op het eiland, dat 119.000 
inwoners telt. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht. Bron: AD, 19 januari 2022. 
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Brazilië heeft 137.103 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 

Brazilië heeft dinsdag 137.103 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers 
van het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om het hoogste aantal sinds het begin van 
de coronapandemie. 

Brazilië is wereldwijd het tweede zwaarst getroffen land na de Verenigde Staten. Het Zuid-
Amerikaanse land registreerde in totaal reeds 23,2 miljoen besmettingen en 621.517 doden. 
Experts mensen dat het totale aantal coronagevallen en -doden in het land in werkelijkheid 
nog hoger ligt. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die zelf al besmet is geweest met het 
coronavirus, is niet gevaccineerd en staat erom bekend het virus te bagetalliseren. Bron: AD, 
19 januari 2022.  

De Verenigde Naties bereiden zich voor om op afstand hulpoperaties voor 
Tonga uit te voeren 

De Verenigde Naties bereiden zich voor om op afstand hulpoperaties voor Tonga uit te voeren 
om een Covid-19-uitbraak op het eiland in de Stille Oceaan te voorkomen, zei VN-
hulpcoördinator Jonathan Veitch woensdag. Tonga kampt na de vulkaanuitbarsting en 
tsunami van afgelopen weekend met aanzienlijke schade. 

Tonga is als een van de weinige landen ter wereld coronavrij en een uitbraak zou er 'rampzalig' 
zijn, zei hij. ’Ze zijn erg voorzichtig geweest met het openen van hun grenzen, zoals veel 
eilanden in de Stille Oceaan, en dat komt door de geschiedenis van ziekte-uitbraken in de 
Stille Oceaan die hier hele samenlevingen hebben uitgeroeid.’ 

De VN hebben 23 mensen in de regio. Ook andere internationale ngo's staan klaar om te 
helpen bij de hulpverlening. Ook zij zullen geen personeel naar het eiland sturen, benadrukte 
Veitch. 

Op meerdere eilanden in Tonga is de schade na de vulkaanuitbarsting van afgelopen weekend 
enorm. Op het eiland Mango zijn volgens de regering alle huizen verwoest, op Fonoifua staan 
er nog twee overeind en ook op Nomuka is de schade aanzienlijk. De eilanden Atata, Mango 
en Fonoifua worden volledig ontruimd, meldde de regering van Tonga dinsdag. 

Dat was voor het eerst sinds de vulkaanuitbarsting dat de regering van de eilandenstaat van 
zich liet horen. De communicatie tussen Tonga en de rest van de wereld verloopt nog niet 
goed, doordat een onderzeese kabel flink is beschadigd door de uitbarsting. Het repareren van 
de kabel gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het naburige Nieuw-Zeeland 
nog minstens een maand duren. 

Het dodental na de natuurramp staat op vijf. Drie mensen kwamen om door de 
vulkaanuitbarsting en twee door de daaropvolgende tsunami. Het dodental kan nog oplopen. 
Bron: AD, 19 januari 2022. 

Onduidelijkheid over aantal patiënten in ziekenhuis met corona, maar 
niet dóór corona 

Een deel van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen 
ligt in het ziekenhuis mét corona, maar niet dóór corona. Er wordt echter niet landelijk 
bijgehouden om hoeveel mensen het gaat. In Groningen zou het om een derde van het aantal 
patiënten gaan. 

Iedere patiënt die in een Nederlands ziekenhuis positief wordt getest op corona, telt mee in de 
cijfers voor de ziekenhuisbezetting die dagelijks worden gepubliceerd door het LCPS, het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Nu de Omikron-variant van het 
coronavirus minder ziek lijkt te maken, is de kans groter dat onder die patiënten ook mensen 
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zitten die wel positief testen op corona, maar niet om die reden naar het ziekenhuis zijn 
gekomen. Zoals patiënten met een gebroken heup of hartklachten. 

De stichting NICE, die de ziekenhuisbezetting bijhoudt, bevestigt dat alle positief geteste 
personen meetellen. Volgens een woordvoerder ligt 90 tot 95 procent van de patiënten met 
een coronabesmetting op de ic daar ook daadwerkelijk vanwege coronaklachten. ‘Voor de 
gewone verpleegafdelingen beschikken we niet over dergelijke aanvullende informatie’, aldus 
een woordvoerder. 

Deze patiënten zijn asymptomatisch. We komen erachter dat ze zijn besmet, doordat we heel 
laagdrempelig testen, aldus de woordvoerder UMC Groningen. 

Ziekenhuizen houden die informatie over verpleegafdelingen zelf niet bij. Het UMCG 
Groningen schat in dat ongeveer een derde van de daar positief geteste patiënten vanwege een 
andere oorzaak was opgenomen. ‘Deze patiënten zijn asymptomatisch. We komen erachter 
dat ze zijn besmet, doordat we heel laagdrempelig testen’, stelt een woordvoerder. UMC 
Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen schatten dat het bij hen om kleine aantallen gaat. 
Het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houden de 
gegevens niet apart bij.  

Ook in Duitsland en Engeland berichtten media eerder al dat op verpleegafdelingen soms bij 
30 procent van de patiënten de coronabesmetting niet de reden van opname was. 

Het onderscheid maakt voor de ziekenhuizen niet zoveel uit, stellen ze, omdat iedere patiënt 
bij wie corona wordt vastgesteld toch op de speciale corona-afdelingen verpleegd moet worden 
vanwege besmettingsgevaar.  

De ziekenhuisbezetting is al twee jaar lang een van de cijfers waarop het coronabeleid wordt 
vastgesteld. Arts en hoogleraar Geneeskunde Marcel Levi stelde deze week dat het een 
vertekend beeld geeft om ook patiënten die geen coronaklachten hebben in de coronaopnames 
mee te tellen. Aangezien Omikron lichtere symptomen geeft, zal bij relatief meer patiënten 
‘toevallig’ een coronabesmetting worden vastgesteld. 

Dinsdag lagen er 1185 patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 302 op 
de ic's en 883 op de verpleegafdelingen. Die aantallen dalen al enkele weken. Bron: AD, 19 
januari 2022.  

Onderzoek in opdracht ministerie: 2G-beleid heeft door Omikron 
nauwelijks effect 

De invoering van een 2G-beleid voor coronatoegangsbewijzen heeft op dit moment geen zin. 
Dat concluderen onderzoekers die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid 
verschillende scenario’s onder de loep hebben genomen. De besmettingen zouden er niet sterk 
genoeg door worden afgeremd, denken ze. 

Toen de Deltavariant van het virus dominant was, had 2G-beleid wel beter gewerkt dan het 
huidige 3G-beleid, schrijven de onderzoekers. Nu de Omikron-variant het meest voorkomt 
niet meer, omdat de huidige vaccins niet goed beschermen tegen nieuwe besmettingen. 

Het controleren van bewijzen op basis van vaccinatie, genezing of een test (3G) werkt wel, 
maar het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd of aantoonbaar hersteld zijn (2G), zou 
nauwelijks effect hebben, zo berekenden de onderzoekers. Iedereen testen, ook wel 1G 
genoemd, zou veel beter werken. Maar daar kleven allerlei praktische bezwaren aan. 

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft de bevindingen van de onderzoekers naar 
de Tweede Kamer gestuurd. In een begeleidende brief zegt hij niet of dit betekent dat het 
kabinet definitief afziet van 2G. Hij stuurt het alleen door ‘zodat u de uitkomsten mee kunt 
nemen’, is in die brief aan het parlement te lezen. 
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Het onderzoek werd uitgevoerd door TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Erasmus MC. Kuipers heeft eerder gezegd dat de bevindingen belangrijk zouden 
worden voor de afweging die uiteindelijk door de Tweede Kamer gemaakt moet worden. Het 
kabinet en de Kamer zullen ‘op basis daarvan het gesprek voeren’, zei hij vrijdag bij de 
persconferentie. 

De invoering van 2G is politiek omstreden. Mensen die niet gevaccineerd zijn en ook niet 
recent aantoonbaar hersteld zijn van een coronabesmetting hebben volgens de huidige regels 
nog de mogelijkheid om een coronatest te doen. Die mogelijkheid zou met 2G komen te 
vervallen. Zo wordt de druk om een vaccin te nemen te hoog opgevoerd, vindt een groot deel 
van de Tweede Kamer. Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge besloot het voorstel bij gebrek aan 
steun vorig jaar niet aan de Kamer te sturen. 

In de discussie hierover speelt coalitiepartij ChristenUnie een belangrijke rol. De partij was al 
voor dit onderzoek tegen 2G-beleid. Tweede Kamerlid Mirjam Bikker, die namens de 
ChristenUnie het woord voert over corona, noemt dit onderzoek een ‘kantelpunt’. Ze zou liever 
een 1G-beleid zien. ‘Het buitenland bewijst dat veel meer testen kan én werkt. Na vandaag is 
het tijd dat ook Nederland hier snel werk van maakt.’ Bron: AD, 18 januari 2022. 

Aanval tegen Johnson vanuit eigen partij krijgt vorm 

Steeds meer leden van Boris Johnsons eigen partij keren zich tegen de premier. Britse media 
melden dat minstens twintig conservatieve parlementariërs woensdag een verzoek indienen 
voor een motie van wantrouwen. Bij 54 verzoeken volgt een stemming. 

Johnson is in opspraak gekomen vanwege een affaire die de naam partygate heeft gekregen. 
Dit schandaal draait om meerdere feestjes die Johnson en zijn medewerkers hielden tijdens 
coronalockdowns. Het gaat onder meer om een tuinfeest bij de ambtswoning Downing Street 
10 in mei 2020, tijdens de eerste lockdown. 

De premier beweert dat hij niet wist dat het tuinfeest de toen geldende maatregelen overtrad. 
Zijn voormalig adviseur Dominic Cummings beweert dat dit een leugen is. Johnson heeft zich 
dinsdag nog verdedigd en houdt vol dat hij dacht dat het een werkbijeenkomst was. Meerdere 
partijgenoten vinden dat de premier moet opstappen als blijkt dat hij wel heeft gelogen. 

Op de avond voor de begrafenis van prins Philip vorig jaar werden er ook nog twee feestjes 
gehouden in Downing Street 10. Johnson excuseerde zich hiervoor. ‘Ik heb de uitnodiging 
voor het feestje pas gezien toen dit vorige week in de media kwam. Maar ik ben wel de 
verantwoordelijke.’ 

Een hoge ambtenaar onderzoekt de feesten. In dit onderzoek is Johnson zelf ook ondervraagd. 
Meerdere ministers, zoals Nadhim Zahawi van Onderwijs en Rishi Sunak van Financiën, 
benadrukken dat mensen moeten wachten op de uitkomst van dit onderzoek. Bron: De 
Telegraaf, 18 januari 2022. 

Johnson: niemand vertelde mij dat borrel tegen regels was 

Volgens de Britse premier Boris Johnson had niemand hem verteld dat de borrel in zijn 
ambtswoning Downing Street 10 op 20 mei 2020 tegen de coronaregels was. ‘Achteraf gezien 
had ik mensen moeten zeggen weer naar binnen te gaan en weer te gaan werken.’ 

Johnson herhaalde dat hij niet gelogen heeft over de borrel. Meerdere partijgenoten, 
waaronder vicepremier Dominic Raab, hebben gezegd dat de premier moet opstappen als blijkt 
dat hij wel heeft gelogen. ‘Zo staat het in de ministeriële code.’ Een voormalige topadviseur 
van Johnson Dominic Cummings zei dat Johnson wel had gelogen, omdat hij wel degelijk van 
de borrel wist. 

De premier vindt dat hij zich had moeten realiseren dat het tegen de coronaregels was. ‘Maar 
ik kon me niet voorstellen waarom het door was gegaan als het geen werkbespreking was en 
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tegen de regels inging.’ Johnson zei dat hij ongeveer 25 minuten in de tuin was bij de borrel. 
‘Ik heb buiten met stafleden gesproken en wat mensen bedankt. Daarna ben ik weer naar 
binnengaan om te werken.’ 

De premier zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt. ‘Maar niemand heeft mij 
verteld dat dit tegen de regels was.’ 

Op de avond voor de begrafenis van prins Philip vorig jaar werden er ook nog twee feestjes 
gehouden in Downing Street 10. Johnson excuseerde zich hier voor. ‘Ik heb de uitnodiging 
voor het feestje pas gezien toen dit vorige week in de media kwam. Maar ik ben wel de 
verantwoordelijke.’ Bron: De Telegraaf, 18 januari 2022. 

De Balie gaat open als geloofsgenootschap, omzeilt coronaregels 

De Balie in Amsterdam richt het Levensbeschouwelijke Genootschap de Gemeenschap der 
Rede op. Op die manier wil het debatcentrum de coronamaatregelen omzeilen en vanaf 
woensdag de deuren openen. Directeur Yoeri Albrecht is dinsdagmiddag bij de Kamer van 
Koophandel geweest om het genootschap op te richten dat zijn bijeenkomsten in De Balie zal 
houden, laat hij weten. 

‘De Gemeenschap der Rede is laagdrempelig, pragmatisch en inclusief; de toegang is voor 
iedereen gratis’, aldus De Balie in een verklaring. ‘Op deze manier kunnen wij ook de 
podiumkunstenaars en zzp’ers die nu van hulp verstoken zijn weer aan het werk krijgen. 
Artiesten of kunstenaars worden opgeroepen zich te melden. ‘Vanzelfsprekend bieden wij hen 
een honorarium.’ 

De eerste gast woensdag is Mohamedou Ould Slahi. De Mauritaniër zat veertien jaar gevangen 
zonder officieel aangeklaagd te zijn in de Amerikaanse gevangenis op Cuba, waar hij werd 
gemarteld en vernederd. Hij zou al eind oktober een lezing geven in De Balie, maar moest 
verstek laten gaan omdat zijn aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning niet rondkwam. 
Dat werd in november alsnog geregeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Albrecht maakte afgelopen weekend al zijn plannen bekend. ‘Ik begrijp niet waarom je op de 
Veluwe wel samen mag komen om een boek van 2000 jaar oud te bespreken, maar in hartje 
Amsterdam niet samen mag komen om een boek van een maand geleden te bespreken’, zei 
hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag. 

Bezoekers worden bij binnenkomst gecontroleerd op hun QR-code en in de zaal zit iedereen 
op anderhalve meter afstand van elkaar. 

De gemeente zoekt momenteel uit of deze constructie juridisch is toegestaan, laat een 
woordvoerster van burgemeester Femke Halsema desgevraagd weten. Bron: De Telegraaf, 18 
januari 2022. 

Geen hogere kans op hartaandoeningen bij mRNA-vaccins 

Personen onder de 75 jaar die een mRNA-vaccin kregen, lopen geen groter risico op 
cardiovasculaire problemen, zoals een hartaanval, een beroerte of een longembolie. Dat blijkt 
dinsdag uit een studie van het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM. 

De Franse studie onderzocht personen tussen 18 en 74 jaar, al dan niet gevaccineerd, die 
tussen 27 december 2020 en 20 juli 2021 in het ziekenhuis werden opgenomen voor een 
hartinfarct, een herseninfarct of -bloeding of een longembolie. 

Uit de resultaten blijkt dat personen die een mRNA-vaccin (Pfizer en Moderna) kregen, geen 
verhoogd risico liepen op cardiovasculaire aandoeningen die tijdens de eerste drie weken na 
vaccinatie kunnen voorkomen. 

Maar bij vaccins gebaseerd op het adenovirus, zoals de vaccins van AstraZeneca en Janssen, 
wijzen de onderzoekers op ‘een licht verhoogde kans op een hartinfarct en een longembolie bij 



15 
 

volwassenen tijdens de twee weken na vaccinatie.’ Ook andere internationale studies kwamen 
eerder tot deze conclusie. 

Uit een andere Franse studie bij mensen tussen 12 en 50 jaar, bleek dat de vaccins van Pfizer 
en vooral Moderna het risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis 
(ontsteking van het hartzakje) verhoogden binnen zeven dagen na vaccinatie. Mannen jonger 
dan 30 jaar zouden een nog grotere kans lopen. Bron: De Telegraaf, 18 januari 2022. 

Avondklok in Barcelona en omstreken opgeheven 

Het nachtelijke uitgaansverbod in Barcelona en de rest van Catalonië wordt geschrapt, 
ondanks het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen. De avondklok geldt sinds 24 
december tussen 01.00 en 06.00 uur, maar vanaf vrijdag is het weer mogelijk om ’s nachts 
als vanouds door de straten te lopen, aldus een woordvoerder van de regioregering. 

Clubs en disco's in de Spaanse regio blijven ’s nachts wel dicht. Bars en restaurants mogen 
net als nu de helft van het normale aantal klanten blijven ontvangen. Zij moeten wel een 
gezondheidspas tonen. Bijeenkomsten binnen van meer dan tien mensen blijven verboden. 

De piek in het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames is weliswaar nog niet 
bereikt, maar de trend is dalende. Daarom worden de teugels alvast gevierd. In Catalonië ligt 
in bijna 45 procent van de ic-bedden een coronapatiënt, bijna het dubbele van de gemiddelde 
bezettingsgraad in het land. 

De avondklok is van kracht in Barcelona en andere steden met meer dan 10.000 inwoners in 
de toeristische regio met 7,7 miljoen inwoners. In Spanje is ruim 90 procent van de bevolking 
ouder dan 12 jaar gevaccineerd, waarmee het tot de top in Europa behoort. Bron: De Telegraaf, 
18 januari 2022. 
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De la Fuente was sinds 10 september 2021 de oudste man ter wereld volgens Guinness World 
Records. Hij was toen 112 jaar en 211 dagen oud. Even daarvoor was de Puerto Ricaan Emilio 
Flores, toen iets ouder, overleden. ’Een rustig leven... en niemand pijn doen’, beschreef De la 
Fuente tegenover de recordorganisatie zijn geheim voor een lang leven.  

De Spanjaard werd geboren tijdens het bewind van Alfonso XIII, hij beleefde de dictatuur van 
Primo de Rivera, leed onder de burgeroorlog en het regime van generaal Francisco Franco. 
Dat hij nooit werd opgeroepen voor het leger, had volgens De la Fuente zelf met zijn geringe 
lengte te maken. Hij mat slechts 1,50 meter. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Coronavrees in Hongkong: hamsters uit Nederland positief 

Uit vrees voor corona laat Hongkong knaagdieren afmaken omdat hamsters uit Nederland 
positief zijn getest. In totaal moeten zo'n 2000 huisdiertjes worden geruimd. De stad 
waarschuwt baasjes hun dieren niet te kussen. 

Het bevel van de autoriteiten volgt op een coronabesmetting bij de eigenaresse van een 
dierenwinkel in de Chinese metropool, die tot infecties van andere personen leidde. Ook de 
hamsters in de winkel bleken positief. Ze waren volgens Chinese media uit Nederland 
geïmporteerd. Inmiddels is aan winkels en houders van hamsters gevraagd hun dieren te laten 
inslapen. 

Het gaat om alle hamsters die na 22 december zijn gekocht. Uit voorzorg moeten ook andere 
kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood. Alle getroffen dieren worden getest op 
het coronavirus. Als de test positief is, moeten de eigenaar in quarantaine, net als de bezoekers 
van de betreffende winkel. Dat is inmiddels bij 150 mensen het geval. 

De autoriteiten erkennen dat er tot nu toe geen bewijs is dat huisdieren corona op mensen 
hebben overgedragen, maar ze willen voorzichtig zijn. Volgens wetenschappers is er geen 
bewijs dat dieren een belangrijke rol spelen bij de besmetting van mensen. 

Vorig jaar waren er in Hong Kong nauwelijks coronagevallen door de strenge inreisregels. 
Onlangs zijn er echter infecties met de Omikron-variant vastgesteld. 

Denemarken liet in 2020 miljoenen nertsen afmaken om de verspreiding van een nieuwe 
variant van het coronavirus te voorkomen. Bron: De Telegraaf, 18 januari 2022. 
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Honderden mensen in Hongkong hebben aangeboden ongewilde hamsters 
te willen adopteren 

Honderden mensen in Hongkong hebben aangeboden ongewilde hamsters te willen 
adopteren. De Chinese metropool maakt zo'n 2000 huisdiertjes af, omdat een aantal 
hamsters uit Nederland onlangs positief testte op het coronavirus. Dierenliefhebbers en -
welzijnsorganisaties vrezen dat mensen daardoor van hun knaagdiertje af willen. 

Het bevel van de autoriteiten volgde op een coronabesmetting bij de eigenaresse van een 
dierenwinkel in Hongkong, die tot infectie van andere personen leidde. Ook de hamsters in de 
winkel bleken positief. Ze waren volgens Chinese media uit Nederland geïmporteerd. 
Inmiddels is aan winkels en houders van hamsters gevraagd hun dieren te laten inslapen. Uit 
voorzorg moeten ook andere kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood, waaronder 
cavia's, konijnen en chinchilla's. 

Volgens wetenschappers is er geen bewijs dat dieren een belangrijke rol spelen bij de 
besmetting van mensen. De autoriteiten erkennen dat, maar geven aan voorzichtig te willen 
zijn. De miljoenenstad waarschuwt baasjes daarom onder meer hun dieren niet te kussen. 
Iedereen die na 22 december een knaagdiertje heeft gekocht, wordt opgeroepen die in te 
leveren voor ruiming. 

De lokale omroep RHTK meldde dat meerdere diereneigenaren daarop hun huisdier uit 
voorzorg hebben ingeleverd bij de overheid. Op sociale media zijn er initiatieven ontstaan om 
de huisdiertjes dat lot te besparen. Een Telegram-groep voor mensen die bereid zijn tijdelijk 
een hamster over te nemen, heeft inmiddels zo'n 3000 leden. ‘Veel dierenbezitters zijn niet 
bekend met de precieze risico's en doen hun hamsters daarom weg’, stelt een van de 
initiatiefnemers. 

Een dierenrechtenorganisatie die ook dierenklinieken runt in Hongkong zegt dat ‘talloze’ 
bezorgde baasjes hen benaderen voor advies. ‘We drukken diereneigenaren op het hart niet 
in paniek te raken of hun huisdieren in de steek laten’, stelt de organisatie in een verklaring.  
Bron: AD, 18 januari 2022. 

Bakker zonder brood? Corona gooit roet in het eten: ‘Onze broodbakkers 
zitten allemaal besmet thuis’ 

Veel personeel zit noodgedwongen thuis en dat heeft zijn weerslag. Zo heeft bakkerij Ten Have 
in Nijkerk woensdag de hele dag geen brood. Met drie besmette broodbakkers is het even niet 
anders. Scholen sturen intussen klassen naar huis. En de kliko wacht soms een dag langer 
op de vuilnisman. 

‘Wij mogen echt niet klagen hoor. Het is alleen even passen en meten’, zegt Colinda ten Have 
vrolijk vanachter de toonbank van bakkerij Ten Have in Nijkerk. Lekkernijen genoeg. Maar 
brood, dat hadden ze maandag niet. Ook woensdag blijft het broodschap leeg. De rest van de 
week is er wel brood. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Voor het eerst sinds uitbraak van coronapandemie zijn in Duitsland meer 
dan 100.000 nieuwe besmettingen in een dag geregistreerd 

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in Duitsland meer dan 100.000 
nieuwe besmettingen in een dag geregistreerd. Het waren er maar liefst 112.323 in de 
afgelopen 24 uur, meldt het Robert Koch Institut (RKI).  Een dag eerder lag het aantal nieuwe 
coronagevallen nog op 74.405, een week geleden 80.430.  Bron: AD, 19 januari 2022.  

Omzet supermarkten licht gestegen, grote groei onlineverkoop 

De Nederlandse supermarkten zagen het afgelopen jaar een kleine groei in hun totale omzet. 
De omzet was in 2021 met 44,6 miljard euro weliswaar iets lager dan het jaar ervoor, maar 
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2021 had één week minder. Gecorrigeerd voor deze extra week zou de groei 1,7 procent zijn 
geweest.  

Dat de omzet zo hoog bleef het afgelopen jaar, had onder meer te maken met de tweevoudige 
accijnsverhoging op tabak in januari en april. In combinatie met de tijdelijke sluiting van 
tabakszaken begin en eind 2021 leverde dit de supermarkten een omzetgroei van 158 miljoen 
euro op. Opvallende andere stijgingen - mede veroorzaakt door de coronacrisis - waren verder 
onder meer te zien in het aantal verkochte batterijen (+ 16 procent), kaarsen (+ 50 procent) 
en bier (circa 35 miljoen euro extra).  

Ook mede door de gevolgen van de pandemie stegen de onlineverkopen van supermarkten 
met maar liefst dertig procent ten opzichte van 2020. De top 3-supermarkten qua 
marktaandeel is ongewijzigd. Met ruim een derde marktaandeel blijft Albert Heijn de grootste 
van Nederland, gevolgd door Jumbo en Superunie (onder andere Plus, Dirk en Coop). Voor dit 
jaar wordt rekening gehouden met een inflatie van drie procent, wat de vraag oproept of 
consumenten evenveel blijven kopen. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Burgemeesters dwarsbomen cultuurprotest 

De meeste burgemeesters keren zich tegen de protesten van de culturele sector dat voor 
vandaag staat gepland. Het gedogen van ludieke acties op de theatervloer zit er niet in. ‘Dit is 
de nerd op zijn bek timmeren.’ 

‘We gaan handhaven zoals we dat in de rest van de coronacrisis en het afgelopen weekend 
ook hebben gedaan’, meldt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Vanuit Amsterdamse 
waarschuwt burgemeester Femke Halsema in soortgelijke bewoordingen. Ook burgemeester 
Ahmed Aboutaleb wil in Rotterdam de coronamaatregelen volgen en zal 'waar nodig 
handhaven op de publieke openstelling'.  

In veel plaatsen hebben theaters en musea een grote actiedag gepland tegen het coronabeleid 
van het kabinet; Theater Kapsalon. De actie is bedacht door cabaretiers Diederik Ebbinge en 
Sanne Wallis De Vries. Op het podium van de Amsterdamse Kleine Komedie zullen cabaretiers 
als Youp Van ‘t Hek, Brigitte Kaandorp, Claudia De Breij en Henry Van Loon hun opwachting 
maken in een tijdelijke kapperszaak. 
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De burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam, midden), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam, 
rechts), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden, achter), Jan Van Zanen (Den Haag, 
links). © ANP 

De 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben afgesproken ‘om één landelijke lijn te 
trekken’, aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. ’Het was de voorzitters al snel 
duidelijk dat ze dit niet kunnen gedogen en toestaan. Hoe zeer zij ook meevoelen met de 
cultuursector, het is in strijd met de coronaregels.’ 

Initiatiefnemers Wallis De Vries en Ebbinge geven aan gewoon door te gaan met hun actie. 
‘Nota bene Mark Rutte zei dat hij een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid wel begreep. Dat 
doen wij op de allertruttigste manier en dan gaan ze toch weer handhaven’, aldus Ebbinge. 
De cultuursector moet volgens hem ‘niet langer het braafste jongetje van de klas meer zijn. 
Dit is de nerd op zijn bek timmeren.’ 

Hoe streng de burgemeesters in hun eigen gemeente daadwerkelijk optreden is aan henzelf, 
in overleg met de plaatselijke driehoek van politie en Openbaar Ministerie. In Twente hebben 
de cultuurmakers alvast een list verzonnen. Daar gaat de kapsalon-actie gewoon door. De 
optredens vinden echter niet plaats in de theaters, maar op locatie in plaatselijke kapsalons 
in onder meer Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Regionale artiesten zoals pianist Terry 
Akins, acteur Laurens ten Den en theatermaakster Regine Hilhorst treden hier een uur lang 
op, om zich vervolgens ook te laten knippen. 

In de regio Noord- en Oost-Gelderland lijken de burgemeesters één lijn te trekken met hun 
weigering. In Tilburg is dat anders. Hier zal burgemeester Theo Weterings ‘handhaven met 
charme‘. Dit betekent volgens zijn woordvoerster dat handhaving ‘geen prioriteit heeft voor 
ons’. Ook in Eindhoven wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Daar 
ontvangen instellingen die open gaan een brief met een waarschuwing. Een waarschuwing is 
de eerste stap als het om handhaven gaat. Bron: AD, 19 januari 2022.  

Omikron houdt stevig huis in het onderwijs: zijn er nog wel leerlingen om 
les te geven? 

 

@ ANP 

Scholen zuchten onder de Omikrongolf. Het patroon is ongekend grillig, en dat maakt het ook 
ongekend moeilijk om een oplossing te vinden. 

Nooit meer scholen sluiten, dat is de oproep die de laatste weken van alle kanten te horen is. 
De argumenten zijn helder, en worden helderder met elk onderzoek naar de effecten van 
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schoolsluitingen dat binnenkomt. Leerlingen raken gedemotiveerd, ze missen sociale 
ontwikkeling, en ze missen lesstof. 

En dus moeten de scholen open. Of ze ook open zijn, hangt er volledig van af wie je het vraagt. 
Waar op de ene school iedereen les volgt, behoudens een paar ziekmeldingen, zit op de andere 
de helft van de klassen achter de laptop. Of iedereen: enkele scholen hebben deze week al het 
gebouw moeten sluiten wegens vele besmettingen. 

In eerdere fases van de pandemie knelde het vaak op de roosters. Leraren raakten besmet of 
moesten in quarantaine, vervangers waren niet te vinden en dus moesten klassen naar huis. 
Dat valt nu mee. Leraren zijn vaak geboosterd en daarmee profiteren hun scholen van de 
nieuwe quarantaineregels, die stellen dat iemand mag doorwerken, als er tenminste geen 
klachten zijn. 

Maar zijn er ook leerlingen om les te geven? Dat is nu de zwakste schakel. Bij drie of meer 
besmettingen moet een klas naar huis, en dat gebeurt geregeld. Cijfers zijn daar moeilijk op 
te plakken, maar scholenkoepels krijgen de signalen volop binnen. Het is ook volstrekt logisch, 
nu het aantal dagelijks positief geteste mensen boven de 40.000 ligt. 

Wat daarbij opvalt is een extreem grillig patroon. Waar in de ene school massaal klassen naar 
huis moeten, kan dat een kilometer verderop nul zijn. Ook binnen scholen is het ongelijkmatig 
verdeeld. De ene klas moet naar huis, de andere niet. Dat zal ongetwijfeld gelijkgetrokken 
worden als Omikron zich verder verspreidt, maar het probleem is dat niet iedere leerling 
dezelfde les mist. 

Dat stelt schoolleiders voor andere problemen dan we gewend zijn. Als een school dicht moet, 
dan mist iedere leerling dezelfde les, en is ook globaal duidelijk wat er te doen is. Nu lopen de 
verschillen tussen klassen en ook tussen individuele leerlingen de spuigaten uit. Dat geeft 
zorgen voor, zoals het in jargon heet, ‘de continuïteit van het onderwijs’. 

Dat wreekt zich vooral in het voortgezet onderwijs, waar bijvoorbeeld de driebesmettingenregel 
wordt toegepast op een basisklas. Maar leerlingen volgen genoeg vakken buiten die basisklas. 
Zo kan het gebeuren dat bij vakken die aan meerdere basisklassen worden gegeven de halve 
klas ontbreekt, of willekeurig welk deel. 

Bij toetsen geldt dat sommige klassen veel minder les hebben gekregen dan andere. Uitstel 
van de toets is verleidelijk, maar wat als straks de andere klas in quarantaine moet? Hier en 
daar zijn er voorbeelden van leerlingen die een toets en een inhaaltoets moeten missen. En de 
inhaaltoets van de inhaaltoets. 

Hoe dat straks doorwerkt in de eindexamens of in het besluit of een leerling naar de volgende 
klas kan doorstromen is nog niet te zeggen. Dat hangt er vooral vanaf hoe snel de huidige golf 
voorbijtrekt. Maar zorgen zijn er, want hoe meer de verschillen tussen leerlingen toenemen, 
hoe moeilijker het wordt om die met een generieke maatregel op het examen te repareren. 

Vraag het iemand uit het onderwijs en het antwoord is steevast: we zijn liever open dan dicht. 
Ondanks alle hordes kunnen nu meer dan twee miljoen leerlingen in het primair en voortgezet 
onderwijs dagelijks naar school. Maar wanneer en naar welke les, dat loopt steeds verder 
uiteen, met alle zorgen van dien. 

Het Outbreak Management Team gaat vrijdag de quarantaineregels voor scholen, waarbij de 
hele klas naar huis gestuurd wordt als er meer dan drie kinderen besmet zijn met corona, 
onder de loep nemen. Dat meldt de NOS dinsdagavond. Het aantal ‘quarantaineklassen’ zou 
verlaagd kunnen worden als een volledige klas pas bij meer besmettingen naar huis wordt 
gestuurd. Of dit voldoende veilig kan, wordt door het OMT onderzocht. Bron: Trouw, 19 
januari 2022.  

 



21 
 

Middelbare scholen: ‘Leerlingen halen het verplichte kennisniveau niet 
meer’ 

Nu het middelbaar onderwijs weer massaal thuis zit, wordt de roep om de quarantaineregels 
te versoepelen steeds luider. Helemaal nu duidelijk wordt dat het verplichte kennisniveau 
vaak niet meer gehaald wordt. ‘Dit is echt een onwerkbare situatie.’ 

Het middelbaar onderwijs staat onder druk. De besmettingen onder leerlingen en docenten 
lopen zo enorm op dat scholen grote moeite hebben om fysiek les te blijven geven. Het Mill 
Hill College in Goirle had zoveel personeel ziek thuis of in quarantaine dat de deuren dicht 
moesten, Durendael in Oisterwijk volgde en dinsdag besloot ook nog het Jacob 
Roelandslyceum in Boxtel te sluiten. Het Cambreur College in Dongen heeft vijf klassen naar 
huis gestuurd. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Prinses Margriet viert woensdag haar 79e verjaardag in kleine kring 

Prinses Margriet viert woensdag haar 79e verjaardag. Voor het tweede jaar op rij viert de 
jongere zus van prinses Beatrix haar geboortedag in coronatijd en dat betekent dat 
de festiviteiten vanwege de geldende coronamaatregelen opnieuw in kleine kring zullen 
moeten plaatsvinden. 

Afgelopen najaar blikte de prinses in een interview met weekblad Margriet, waar ze 
gasthoofdredacteur van was, al terug op het jaar dat achter haar lag. Ze noemde het een 
‘rustig jaar’ waarin ze veel thuis was en haar werkafspraken vooral telefonisch afhandelde. 
Liever niet per computer, want van videobellen moet de prinses niets hebben, verklapte ze. 
‘Dat zoomen vond ik echt helemaal niets, ik word afgeleid als ik mezelf steeds zie’, zei ze. 

De Rijksvoorlichtingsdienst wilde dinsdag geen uitspraken doen over hoe de echtgenote van 
Pieter van Vollenhoven de dag zal doorbrengen. Of er voor haar 80e verjaardag volgend jaar 
al grote plannen worden gemaakt, is nog niet bekend. Bron: AD, 19 januari 2022. 
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De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna veroorzaken geen problemen bij 
zwangere vrouwen en hun baby’s 

De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna veroorzaken geen problemen bij zwangere vrouwen 
en hun baby’s. Dat meldt het Europees medicijnagentschap EMA op basis van onderzoek 
onder ongeveer 65.000 zwangere mensen. De studies bevestigen dat de coronavaccins geen 
risico geven op miskramen, vroeggeboorten of andere problemen bij ongeboren baby’s. De 
zwangere vrouwen die deelnamen aan het onderzoek waren in het tweede of derde trimester 
van de zwangerschap. 

De onderzoeken toonden ook aan dat de coronavaccins bij zwangere mensen net zo 
effectief zijn tegen ziekenhuisopname en sterfgevallen als bij niet zwangere vrouwen. Ook de 
bijwerkingen zijn hetzelfde. 'Denk hierbij aan pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, 
roodheid en zwelling op de prikplek, spierpijn en koude rillingen. De bijwerkingen zijn meestal 
mild en gaan binnen een paar dagen over', citeert het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG).  

CBG-voorzitter Ton de Boer: ‘In eerdere dierstudies zagen we al dat de coronavaccins veilig 
gebruikt kunnen worden bij zwangere vrouwen. Vaccinatie verlaagt het risico op ernstige 
corona en verkleint de kans op een ziekenhuisopname. De nieuwe studies onder grote groepen 
zwangere  vrouwen bevestigen dat. Dit zijn hele mooie en geruststellende uitkomsten.’ Bron: 
AD, 18 januari 2022.  

 

Huygens Lyceum dicht vanwege corona: ‘Quarantaineregels maken het 
onhoudbaar’ 

Het Huygens Lyceum in Eindhoven heeft alle leerlingen naar huis gestuurd, op de 
eindexamenklassen na. Dinsdag waren er 130 positief geteste leerlingen, maar het zijn vooral 
de quarantaineregels die het onhoudbaar maken, zegt rector Loes Corbeij-Berman. 
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Er waren al zeven klassen naar huis gestuurd, waaronder de hele  jaarlaag vwo 4, voordat 
dinsdag besloten werd helemaal over te schakelen op thuisonderwijs. Met 130 positieve tests 
op 1215 leerlingen zat het Huygens Lyceum schoolbreed op een besmettingsgraad van meer 
dan 10 procent. De regel van de GGD is dat bij drie positief geteste leerlingen in een klas die 
hele klas naar huis gaat.  

‘In sommige klassen zaten nog zes of zeven leerlingen’, schetst rector Loes Corbeij-
Bergman. ‘De rest zit in thuisquarantaine en volgt van huis uit de les.’ 

Bij een griepgolf zijn soms ook veel leerlingen ziek, maar hoeft niet drie kwart van de klas in 
quarantaine, volgens Loes Corbeij-Bergman, Rector Huygens Lyceum in Eindhoven. 

Corbeij-Bergman vindt het nog steeds goed dat de scholen weer zijn opengegaan. ‘Absoluut. 
Maar ik denk wel dat de quarantaineregels aangepast moeten worden. Als de Omikron-variant 
veel besmettelijker is maar minder ziekmakend, is dit quarantaineadvies onhoudbaar. Bij een 
griepgolf zijn soms ook veel leerlingen ziek, maar hoeft niet drie kwart van de klas in 
quarantaine.’ 

De remedie is nu erger dan de kwaal. „Het lijkt me goed als het OMT (Outbreak Management 
Team) zich daarover buigt. Op zijn vroegst volgende week dinsdag komen onze leerlingen weer 
naar school, ik hoop dat er dan duidelijkheid komt.’ 

Corbeij-Bergman denkt niet dat deze ene week thuisonderwijs tot grote leerachterstanden 
leidt. ‘Helemaal overschakelen op online les is effectiever dan voor halve klassen de school 
openhouden. Je past de lesvorm erop aan en er is evenveel aandacht voor alle leerlingen.’ 

Onder medewerkers zijn volgens Corbeij een stuk of acht besmettingen geconstateerd. ‘Die 
houden wel 1,5 meter afstand, de leerlingen niet. Als er in de klas één geval was ontdekt, zag 
je de aantallen de dagen erna snel oplopen.’ Bron: DG, 18 januari 2022. 

 

@ AP  Testen in Argentinië 

Reisadviezen Australië, Argentinië en Canada aangescherpt 

Australië, Argentinië en Canada zijn wegens het toenemende aantal coronabesmettingen 
aangemerkt als zeerhoogrisicogebieden. Het reisadvies gaat van geel naar oranje en voor 
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reizigers geldt vanaf 20 januari bij terugkeer een verplichte quarantaine, meldt het ministerie 
van Buitenlandse Zaken woensdag. 

Reizigers die uit deze landen terugreizen naar Nederland moeten ook een negatieve 
coronatest kunnen overleggen. Een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet 
meer dan 24 uur. 

Reizigers uit een zeerhoogrisicogebied moeten tien dagen in quarantaine, ook als ze volledig 
gevaccineerd zijn of hersteld zijn van een besmetting. Wel mag deze quarantaine na vijf dagen 
beëindigd worden, na een negatieve coronatest bij de GGD. Bron: Het Parool, 18 januari 2022. 

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific biedt bonussen aan piloten die 
bereid zijn het strikte quarantaineregime van Hongkong te doorstaan  

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific biedt bonussen aan piloten die bereid zijn het strikte 
quarantaineregime van Hongkong te doorstaan in een poging om meer vliegtuigen in de lucht 
te houden. In de stad werden onlangs strengere coronaregels van kracht om de verspreiding 
van de Omikron-variant te voorkomen. 

Hoofdpiloten, die twee zogeheten closed loop-vluchten vliegen, krijgen een bonus van 22.000 
Hongkong dollar (2500 euro). Voor vier of meer van deze vluchten loopt de bonus op tot 29.000 
dollar. Copiloten krijgen 17.000 Hongkong dollar voor twee vluchten en 24.000 dollar voor 
vier of meer. 

Bij closed loop-vluchten voert de bemanning drie tot vier weken non-stop vluchten uit, waarbij 
ze in hotelisolatie blijven tussen de vluchten en vervolgens tot twee weken in 
quarantaine moeten doorbrengen voordat ze naar huis mogen. De zware omstandigheden en 
de lange afwezigheid van familie en vrienden hebben het voor Cathay Pacific moeilijk gemaakt 
om de vluchten voldoende te bemannen en uit te voeren. 

‘Door meer piloten aan te moedigen zich aan te melden voor deze roosters, kunnen we de 
vliegtaken over meer piloten spreiden en kunnen we Hongkong verbonden blijven houden met 
de wereld’, zei de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. 

Cathay Pacific heeft geen binnenlandse markt om op terug te vallen en Hongkong is door het 
strikte coronabeleid grotendeels geïsoleerd geraakt van de rest van de wereld. De 
passagierscapaciteit van de luchtvaartmaatschappij ligt op slechts twee procent van het 
niveau van voor de pandemie. Voor het vrachtvervoer is dat twintig procent. Dat is het laagste 
niveau sinds het begin van de pandemie. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Het in financiële problemen verkerende cruiseconcern Genting is failliet  

Het in financiële problemen verkerende cruiseconcern Genting heeft bij de rechter in 
Bermuda een aanvraag ingediend om het bedrijf te laten ontbinden. Het zwaar door de 
coronapandemie en reisrestricties getroffen bedrijf achter onder meer Crystal Cruises, Dream 
Cruises en Star Cruises lukt het naar eigen zeggen niet meer om financieel overeind te blijven. 

Gesprekken met schuldeisers hebben niets opgeleverd. Als er niemand meer opstaat die met 
een redelijk voorstel komt voor een financiële regeling, is het volgens het bedrijf einde verhaal. 
De rechter in Bermuda moet de zaak over de toekomst van de cruisemaatschappijen nog 
behandelen. Mogelijk lukt het nog om een doorstart in gang te zetten. 

Het gaat al langer niet goed met Genting, dat net als andere reisbedrijven zwaar werd getroffen 
door de virusuitbraak. Daardoor konden er lang geen cruises meer plaatsvinden. Genting 
lukte het in het eerste coronajaar in 2020 al niet om bepaalde betalingen aan schuldeisers 
over te maken. Toch was er lang nog steeds hoop dat het bedrijf er weer bovenop zou 
komen. Recent waren er tekenen dat de situatie de verkeerde kant op ging, toen voor de Duitse 
dochter MV Werften, een bouwer van schepen, faillissement werd aangevraagd. Daarop 
kelderde de waarde van aandelen van Genting al flink op de beurs in Hongkong. 



25 
 

Genting Honkong, zoals het bedrijf formeel heet, komt voort uit de Genting Group van 
de Maleisische zakenman Lim Goh Tong. Diens zoon Lim Kok Thay is nog steeds met afstand 
de grootste aandeelhouder van Genting Hongkong. Het cruiseconcern werd opgezet in de jaren 
negentig en ging aanvankelijk door het leven als Star Cruises. De onderneming is ook nog een 
aantal jaar eigenaar geweest van Norwegian Cruise Line. Die cruisemaatschappij werd meer 
dan tien jaar terug verkocht en is later naar de beurs gegaan in New York. Bron: AD, 18 
januari 2022. 

De ludieke actie Theater Kapsalon is gestart 

De ludieke actie Theater Kapsalon, waarmee theaters en musea in het hele land vandaag 
protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet, is gestart. Het concertgebouworkest in 
Amsterdam trapte af met de Symfonie no. 2 van de Amerikaanse componist Charles Ives onder 
leiding van de Finse dirigent Susanna Mälkki. Onder deze muzikale begeleiding knipt een 
kapper klanten op het tot kapsalon omgetoverde podium.   

De meeste burgemeesters keren zich tegen de geplande protesten van de culturele sector. Het 
gedogen van ludieke acties op de theatervloer zit er niet in. ‘We gaan handhaven zoals we dat 
in de rest van de coronacrisis en het afgelopen weekend ook hebben gedaan’, meldde 
de Haagse burgemeester Jan van Zanen. De Amsterdamse burgemeester Femke 
Halsema waarschuwde in soortgelijke bewoordingen. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb wil 
in Rotterdam de coronamaatregelen volgen en zal 'waar nodig handhaven op de publieke 
openstelling'. 

De protestactie is bedacht door cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis De Vries. Zij 
sprak dinsdagavond bij Op1 haar ongenoegen uit over het feit dat een aantal burgemeesters 
de protestacties van de cultuursector gaan verbieden. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Actie Kapsalon Theater gestart in Concertgebouw 

De tijdelijke kapsalon in het Amsterdamse Concertgebouw is woensdagochtend volgens 
planning open gegaan. Dat de gemeente mogelijk een vroegtijdig einde komt maken aan de 
protestactie omdat het tegen de coronaregels is, was voor de concertzaal geen reden om de 
actie Kapsalon Theater af te blazen. 

‘Wij vonden de boodschap te belangrijk om het vanwege mogelijke handhaving door de 
gemeente niet door te laten gaan,’ zegt een woordvoerder van het Concertgebouw tegen ANP. 
‘In het ergste geval krijgen we een waarschuwing, maar die hebben we er wel voor over,’ vertelt 
de woordvoerder. 

In het Concertgebouw zijn twee kappersstoelen neergezet. Susanna Mälkki dirigeert het 
Concertgebouworkest, terwijl cultuurliefhebbers een knipbeurt krijgen. ‘Ik ben hier om de 
culturele sector te ondersteunen,’ zegt Marcell Vroeijenstijn, die zojuist is gemillimeterd 
tegen Het Parool. ‘Ik ben zelf werkzaam als zanger en dirigent en ik ben absoluut voorstander 
dat dit soort zaken open gaan. Het gaat om het algemeen welzijn. Geestelijke gezondheid is 
ook gezondheid.’ 

Handhaving heeft het Concertgebouw deze ochtend niet op bezoek gekregen. De protest actie 
duurt in het Concertgebouw van 9.30 uur tot 11.00 uur. Bron: Het Parool, 18 januari 2022. 

Kapsalon Theater gaat toch door in Orpheus in Apeldoorn maar alleen voor 
medewerkers 

Ondanks dat de gemeente het theater verbiedt om open te gaan, gaat het Kapsalon Theater 
in Orpheus toch door, maar dan alléén voor medewerkers. De directie wil hoe dan ook 
aandacht vragen voor de ludieke protestactie die door theaters in het hele land is opgestart 
om aandacht te vragen voor de strenge coronamaatregelen waar artiesten en theaters nog 
steeds mee moeten dealen. 
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Het Kapsalon Theater, een landelijk initiatief van acteur Diederik Ebbinge en cabaretier Sanne 
Wallis de Vries heeft ervoor gezorgd dat binnen een paar dagen ruim zeventig theaters zich bij 
de actie hadden aangesloten. Ook Theater Orpheus twijfelde geen moment en sloot zich aan.  

Gisteren kreeg Theater Orpheus van de gemeente Apeldoorn echter de boodschap dat er strikt 
opgetreden wordt tegen geplande ludieke protestacties. Het theaterbestuur heeft nog een 
poging gedaan om naar een alternatief te zoeken binnen de geldende regels, maar die maas in 
de wet werd niet gevonden. Orpheus moet daarom voor publiek gesloten blijven.  

Mirjam Barendregt, directeur Orpheus snapt dat regels gehandhaafd moeten worden door de 
gemeente: ‘Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van 
openstelling van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de 
situatie waarin podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet 
mogelijk is.’ 

Voor het Kapsalon Theater dat morgen plaatsvindt, hadden zich 48 klanten gemeld. Lokale 
kappers, nagelstylisten en een stoelmasseur boden hun diensten aan. Nu mogen alleen 
medewerkers er gebruik van maken. Barendregt: ‘Op deze manier kunnen we ons signaal, 
geef onze sector perspectief op heropening, toch uitdragen. Voor ons eigen team, maar ook 
voor al die artiesten, zelfstandigen en producties.’ 

Vanmiddag treden LAKSHMI, Musa, NJO ensemble en Danielle Schel in de kapsalon op. Het 
podium wordt volledig ingericht als kapsalon. Publiek mag hier niet bij aanwezig zijn. Bron: 
De Stentor, 18 januari 2022.  

Vijfhonderd aanmeldingen voor actie Van Gogh Museum 

Het Van Gogh Museum opent woensdag de deuren vanwege de actie Kapsalon Theater. 
Volgens conservator Lisa Smit hebben zich vijfhonderd belangstellenden aangemeld en 
kunnen er twintig worden geholpen als de dag zo loopt als gepland. 

Tussen de zelfportretten van Vincent Van Gogh was een barbier voor 11.00 uur al met zijn 
derde klant bezig. Ondertussen krijgen ze van Smit een inhoudelijk verhaal over de 
schilderijen waar ze tussen zitten. Ook stonden er twee nagelstylisten klaar, die onder 
meer typische Van Gogh-thema's als zonnebloemen en amandelbloesem op de nagels van de 
klanten willen verwerken. 

Eventuele handhaving wachten ze in het Van Gogh gewoon af en daar zou dan ook wel begrip 
voor zijn, aldus Smit. Ze noemt de sfeer op dit moment 'ontzettend fijn' en is zelf ook erg 
gelukkig dat ze nu in ieder geval een paar mensen 'naast fysieke ook mentale fitheid kan 
bezorgen'. Bron: Het Parool, 18 januari 2022.  

Sanne Wallis de Vries niet bij Kapsalon Theater vanwege corona 

Kapsalon Theater-organisator Sanne Wallis de Vries is woensdag niet aanwezig bij de actie 
vanwege een 'coronageval binnen de familie'. De cabaretier moet daarom in thuisquarantaine, 
zo schrijft ze op Twitter. 

'Maak er de mooiste dag van het jaar van. En stuur af en toe een foto of een filmpje zodat ik 
kan mee genieten. Handhavers, laat je lekker knippen,' aldus Wallis de Vries op Twitter. 

Wallis De Vries heeft de actie Kapsalon Theater samen met cabaretier Diederik Ebbinge 
opgezet. Mensen kunnen zich in een theater laten knippen terwijl artiesten een voorstelling 
verzorgen. De actie is opgezet om een signaal af te geven naar de overheid, omdat theaters 
volgens de huidige coronamaatregelen nog steeds niet open mogen. Zelf zou ze optreden in 
het Rensentheater in Emmen. Bron: Het Parool, 18 januari 2022.  
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Uslu begrijpt noodkreet cultuursector, 'maar opening stapsgewijs' 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) heeft begrip voor de 'noodkreet' van de cultuursector, 
die woensdag met de actie Kapsalon Theater komt. 'Maar de opening van de samenleving moet 
stap voor stap gaan,' schrijft ze op Twitter. 'Cultuur staat daarbij hoog op de agenda.' 

Kappers en sportscholen mogen wel open, maar de theaters, musea en bioscopen moeten 
vooralsnog dicht blijven. Daar is grote verontwaardiging over in de cultuursector. Uslu zei na 
de persconferentie van vorige week vrijdag het 'teleurstellend' te vinden dat de cultuur nog 
niet open mag. Bron: Het Parool, 18 januari 2022. 

Projectie op Stedelijk Museum met noodkreet voor culturele sector 

Op het Stedelijk Museum wordt vanaf woensdagochtend 7.45 uur de oproep 'Open musea, 
open cultuur, bezoek kan veilig' groot geprojecteerd. Ook worden er quotes van bezoekers 
getoond, die eerder lieten weten zich veilig te voelen en blij waren om weer in het museum te 
zijn. 

Het museum sluit zich daarmee aan bij de actie Museum Gym en de lobby vanuit de 
Nederlandse Museumvereniging. 'Waarom zouden commerciële doorstroomlocaties zoals 
winkels wél open kunnen en culturele doorstroomlocaties niet?' vraagt het museum zich af. 
Ook roept het op de petitie ‘Musea weer open’ te tekenen. Bron: Het Parool, 18 januari 2022. 

 

@ Sophie Saddington - Open de cultuursector op Stedelijk Museum Amsterdam. 

De Kleine Komedie bereidt zich voor op actie Kapsalon Theater 

De actie Kapsalon Theater is woensdagochtend van start gegaan in het Concertgebouw. 
Ook de Kleine Komedie maakt zich op voor bezoekers die in het theater plaats zullen nemen 
in de kappersstoel. Onder anderen Diederik Ebbinge, Claudia De Breij en Freek De Jonge 
zorgen ervoor dat de klanten zich ondertussen niet hoeven vervelen. Bron: Het Parool, 18 
januari 2022. 
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Officiële waarschuwing voor Concertgebouw, Koninklijke Schouwburg zet 
show door ondanks boa's 

De gemeente Amsterdam heeft het Concertgebouw een officiële waarschuwing gegeven omdat 
het open was tegen de regels in. In het Concertgebouw was vanochtend een ‘kapsalon’ 
ingericht als protest tegen de sluiting van cultuurinstellingen vanwege corona. ‘Deze 
waarschuwing komt niet onverwacht, maar het is wel oneerlijk en onrechtvaardig’, zegt een 
woordvoerder van het Concertgebouw tegen deze site. 

De gemeente erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar ‘de regels gelden voor 
iedereen‘. ‘Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving’, aldus een woordvoerder 
van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. 

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft ook een officiële waarschuwing van de gemeente 
gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus 
een woordvoerder. De boa’s hebben in de foyer van de schouwburg gesproken met de directeur 
en een officiële waarschuwing uitgedeeld. 

Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers. Alle bezoekers houden 
anderhalve meter afstand en hebben hun QR-code laten scannen. 

Het Concertgebouw in Amsterdam trapte Kapsalon Theater, een gezamenlijke actie van 
culturele instellingen, vanochtend af met een symfonie waarvan indrukwekkende beelden op 
sociale media circuleren. ’Het is werkelijk prachtig om de klanken weer door ons 
concertgebouw te horen’, zegt een woordvoerder tegen deze site. Hij spreekt van een 
'emotionele ochtend’. ’Er is weinig mooier dan symfonische muziek in ons concertgebouw.’  

Onder muzikale begeleiding van het Concertgebouworkest kregen tientallen bezoekers op het 
podium een knipbeurt. ‘We zijn heel blij dat dit initiatief van de grond is gekomen. Een 
concertgebouw waar geen muziek klinkt, daar heb je eigenlijk niets aan.’ Om 11.00 uur was 
de actie afgelopen. 

Meerdere burgemeesters gaven op voorhand de landelijke actie geen toestemming voor het 
protest en kondigden aan de coronaregels te gaan handhaven. Theater Orpheus in Apeldoorn 
heeft de activiteiten vanochtend om die reden afgelast. Het theater en de bijbehorende 
kapsalon blijven wel open voor mensen die er werken om zo ‘een signaal‘ af te geven richting 
de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.  

‘Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van openstelling 
van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de situatie waarin 
podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet mogelijk is.’ 

In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden 
klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van ‘t Hek, terwijl 
ze worden geknipt of anderszins een behandeling ondergaan. Dit omdat de kappers sinds het 
weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft. Onder de 
deelnemende theaters zijn het Parktheater in Eindhoven en Het Concertgebouw in 
Amsterdam.  

In het Concertgebouw zijn twee kappersstoelen neergezet. Susanna Mälkki dirigeert het 
Concertgebouworkest, terwijl cultuurliefhebbers een knipbeurt krijgen. ‘Ik ben hier om de 
culturele sector te ondersteunen,’ zegt Marcell Vroeijenstijn, die zojuist is gemillimeterd 
tegen Het Parool. ‘Ik ben zelf werkzaam als zanger en dirigent en ik ben absoluut voorstander 
dat dit soort zaken open gaan. Het gaat om het algemeen welzijn. Geestelijke gezondheid is 
ook gezondheid.’ 

Ook op sociale media stromen de steunbetuigingen voor Het Concertgebouw binnen. ‘Ik word 
hier een beetje emotioneel van’, schrijft iemand. ‘Ik word hier zó gelukkig van! Ben helemaal 
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enthousiast. Vandaag geen koffie meer nodig, dit filmpje doet genoeg’, voegt een andere kijk 
daar aan toe. En ook: ‘Deze beelden gaan de wereld over!’ Bron: AD, 18 januari 2022. 

De meeste burgemeesters zijn tegen de protesten van de culturele sector 

De meeste burgemeesters keren zich tegen de voor vandaag geplande protesten van de 
culturele sector. Het gedogen van ludieke acties op de theatervloer zit er niet in. ’We gaan 
handhaven zoals we dat in de rest van de coronacrisis en het afgelopen weekend ook hebben 
gedaan’, meldt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. De Amsterdamse burgemeester 
Femke Halsema waarschuwt in soortgelijke bewoordingen. Ook burgemeester Ahmed 
Aboutaleb wil in Rotterdam de coronamaatregelen volgen en zal 'waar nodig handhaven op de 
publieke openstelling'.  

Sanne Wallis De Vries sprak dinsdagavond bij Op1 haar ongenoegen uit over het feit dat een 
aantal burgemeesters de protestacties van de cultuursector gaan verbieden. 

In veel plaatsen hebben theaters en musea een grote actiedag gepland tegen het coronabeleid 
van het kabinet; Theater Kapsalon. De actie is bedacht door cabaretiers Diederik Ebbinge en 
Sanne Wallis De Vries. Zij sprak dinsdagavond bij Op1 haar ongenoegen uit over het feit dat 
een aantal burgemeesters de protestacties van de cultuursector gaan verbieden. Bron: AD, 19 
januari 2022. 

 

@ AP 

Het is nu nog te vroeg om te besluiten of theaters en musea hun deuren 
straks kunnen openen 

Het is nu nog te vroeg om te besluiten of theaters en musea hun deuren straks kunnen 
openen, zegt zorgminister Ernst Kuipers. ‘Het gaat de goede kant op’, zegt de bewindsman. 
Maar wat dat precies betekent voor de kunst- en cultuursector, kan Kuipers nog niet zeggen. 
‘Je moet ons die tijd nog even geven.’ 
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In de politiek en de samenleving wordt aangedrongen op cultuurorganisaties de ruimte te 
geven. Woensdag doen verschillende cultuurinstellingen hun deuren open in protest, veelal 
‘ombouwen’ tot kapsalon of sportschool. Dit uit onvrede over de willekeur die zij zien in het 
coronabeleid: theaters moeten de deuren dichthouden, terwijl de schoonheidssalon wel open 
is. 

Aanstaande dinsdag gaat het kabinet kijken wat het kan betekenen voor restaurants, kroegen 
en cafés, maar ook voor die cultuurbranche. De coronasituatie is niet per se negatief, geeft 
Kuipers aan. Bron: AD, 19 januari 2022. 

 

Kappers knippen op het podium van het Concertgebouw klanten terwijl het 
Concertgebouworkest repeteert © ANP  

Waarschuwing voor Concertgebouw en Kleine Komedie, Schouwburg Den 
Haag zet show door 

De gemeente Amsterdam heeft het Concertgebouw en theater De Kleine Komedie een officiële 
waarschuwing gegeven omdat het open was tegen de regels in. De cultuurinstellingen zijn 
sinds vanochtend ingericht als ‘kapsalon’ als protest tegen de sluiting vanwege corona.  

‘Deze waarschuwing komt niet onverwacht, maar het is wel oneerlijk en onrechtvaardig’, zegt 
een woordvoerder van het Concertgebouw tegen deze site. 

De gemeente erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar ‘de regels gelden voor 
iedereen‘. ‘Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving’, aldus een woordvoerder 
van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het Concertgebouw reageert 
teleurgesteld. ‘Het is jammer dat ons na twee jaar nog steeds geen ruimte wordt gegeven om 
een steentje bij te dragen aan de Nederlandse culturele sector. En dat terwijl er maar weinig 
sectoren zijn die de regels en maatregelen zo goed hebben opgevolgd als wij.’ 

Tijdens de openstelling zijn er geen boa’s langs geweest. ‘De burgemeester had al per brief 
aangekondigd dat er een waarschuwing zou volgen als we open zouden gaan. Dat is voor ons 
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geen moment reden geweest om de openstelling af te blazen. De boodschap is voor ons te 
belangrijk’, zegt de woordvoerder. ‘We hebben al die tijd alle regels opgevolgd, tot in het ridicule 
aan toe. We wilden nu toch op één moment onze stem laten horen, zeker nu alles open is waar 
veel mensen komen, zoals de IKEA.’ 

Deze waarschuwing heeft vooralsnog geen consequenties, aldus de Concertgebouw-zegsman. 
‘Als je er meer krijgt, moet je dicht. Maar we zijn al dicht, dus dat is niet aan de orde.’ 

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft ook een officiële waarschuwing van de gemeente 
gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus 
een woordvoerder. De boa’s hebben in de foyer van de schouwburg gesproken met de directeur 
en een officiële waarschuwing uitgedeeld. 

 

Theaterliefhebbers in de zaal van de Koninklijke Schouwburg voorafgaand aan een korte 
voorstelling van Het Nationale Theater © ANP  

Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers, zo’n 100 à 150 
mensen. Volgens een medewerker van de Koninklijke Schouwburg hebben de boa’s gezegd 
dat de voorstelling mag duren tot 13.30 uur, maar dat deze dan moet stoppen. Dat is precies 
het tijdstip waarop de Koninklijke Schouwburg zelf van plan was te stoppen met de actie. 

Het Concertgebouw trapte Kapsalon Theater, een gezamenlijke actie van culturele 
instellingen, vanochtend af met een symfonie waarvan indrukwekkende beelden op sociale 
media circuleren. ’Het is werkelijk prachtig om de klanken weer door ons concertgebouw te 
horen’, zei de woordvoerder tegen deze site. Hij sprak van een 'emotionele ochtend’. ’Er is 
weinig mooier dan symfonische muziek in ons concertgebouw.’  

Onder muzikale begeleiding van het Concertgebouworkest kregen tientallen bezoekers op het 
podium een knipbeurt. ‘We zijn heel blij dat dit initiatief van de grond is gekomen. Een 
concertgebouw waar geen muziek klinkt, daar heb je eigenlijk niets aan.’ Om 11.00 uur was 
de actie afgelopen.  
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Meerdere burgemeesters gaven op voorhand de landelijke actie geen toestemming voor het 
protest en kondigden aan de coronaregels te gaan handhaven. Theater Orpheus in Apeldoorn 
heeft de activiteiten vanochtend om die reden afgelast. Het theater en de bijbehorende 
kapsalon blijven wel open voor mensen die er werken om zo ‘een signaal‘ af te geven richting 
de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.  

‘Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van openstelling 
van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de situatie waarin 
podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet mogelijk is.’ 

In heel het land worden woensdag acties gehouden door theaters en musea. De cultuursector 
wil in navolging van onder meer winkels ook toestemming hebben om de deuren te openen 
ondanks corona. 

In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden 
klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van ‘t Hek, terwijl 
ze worden geknipt of anderszins een behandeling ondergaan. Dit omdat de kappers sinds het 
weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft. Onder de 
deelnemende theaters zijn het Parktheater in Eindhoven en Het Concertgebouw in 
Amsterdam.  

In het Concertgebouw werden vanochtend twee kappersstoelen neergezet. Susanna Mälkki 
dirigeerde het Concertgebouworkest, terwijl cultuurliefhebbers een knipbeurt kregen. ‘Ik ben 
hier om de culturele sector te ondersteunen,’ zei Marcell Vroeijenstijn, die vlak daarvoor was 
gemillimeterd, tegen Het Parool. ‘Ik ben zelf werkzaam als zanger en dirigent en ik ben 
absoluut voorstander dat dit soort zaken open gaan. Het gaat om het algemeen welzijn. 
Geestelijke gezondheid is ook gezondheid.’ 

Ook op sociale media stromen de steunbetuigingen voor Het Concertgebouw binnen. ‘Ik word 
hier een beetje emotioneel van’, schrijft iemand. ‘Ik word hier zó gelukkig van! Ben helemaal 
enthousiast. Vandaag geen koffie meer nodig, dit filmpje doet genoeg’, voegt een andere kijk 
daar aan toe. En ook: ‘Deze beelden gaan de wereld over!’ Bron: AD, 19 januari 2022. 

Utrechts museum open als ‘sportschool’: ‘Waarom zouden we dicht 
blijven?’ 

Heel even klinkt er weer orgelmuziek in het Utrechtse museum Speelklok. Het museum is 
voor één dag veranderd in een sportschool, met een draaiorgel als sporttoestel. ‘Wat is hier 
nog het argument om dicht te blijven?’ 

Een paar uur na de opening lijken het vooral de medewerkers van Speelklok zelf die, gekleed 
in sportkleding, de gelegenheid aangrijpen om stoom af te blazen. Stan van Zadelhof, normaal 
hoofd bedrijfsvoering, fungeert vandaag als sportcoach: ‘Kom op! Daar zit nog een rondje in!’, 
roept hij als een sporter hijgend bij het draaiorgel wegloopt. 

Hoe moet ik aan mijn medewerkers uitleggen dat wij het enige zwarte gat zijn in de winkel-
straat, aldus Marian Van Dijk, Directrice museum Speelklok. 

Even later zwiert hij met een andere medewerker door de zaal op de orgelversies van 
verschillende popnummers. Een enkele bezoeker kijkt toe. Carolien van Bracht komt tussen 
het winkelen door even binnen met haar tweejarige dochter: ‘Of de musea weer open moeten? 
Ik sta er ambivalent in, ik laat het graag aan de experts over. Het was hier zo rustig dat we 
wel even naar binnen konden.’ 

Directrice Marian van Dijk slaat het geheel gade. Voor haar was de opening van de winkels de 
reden om mee te doen aan de landelijke actie van de musea. ‘Hoe moet ik aan mijn 
medewerkers uitleggen dat wij het enige zwarte gat zijn in de winkelstraat?’ 
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‘We hebben er alles aan gedaan om ons aan de maatregelen te houden’, vertelt Van Dijk 
zichtbaar gefrustreerd. ‘We houden afstand, en er is een maximum aantal dat naar binnen 
kan. Als de winkels open mogen, wat is hier dan het argument om dicht te blijven?’ 

Naast Speelklok zijn er in Utrecht soortgelijke acties in het Centraal Museum en het Rietveld-
Schröderhuis, als onderdeel van een landelijke actie. Lang mag het echter niet duren: zowel 
Speelklok als het Centraal Museum laten weten dat, na overleg met de handhaving, de deuren 
om 13.00 weer gesloten worden. Wel blijven de museumwinkels geopend. Bron: AD, 19 januari 
2022. 

 

Het draaiorgel wordt als sporttoestel gebruikt. © Angeliek De Jonge 

 
Twee medewerkers van museum Speelklok zoeken de dansvloer op terwijl een derde zijn 
spieren traint met het draaiorgel. © Angeliek De Jonge 
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Versoepelseinen op groen door bemoedigende gegevens? ‘De modellen 
zullen beter worden’ 

Nu in steeds meer landen blijkt dat de Omikrongolf geen grote problemen in de ziekenhuizen 
geeft, neemt hier de druk om horeca en cultuur open te gooien toe. Ingewijden verwachten 
dat nieuwe RIVM-modellen daarvoor meer ruimte bieden.   

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) wilde vandaag na coronaoverleg op het 
Binnenhof niet vooruitlopen op het besluit om verder te versoepelen. Hij weest erop dat het 
kabinet vrijdag heeft gekozen voor ‘een kortere interval’ van anderhalve week in plaats van 
drie weken voor het opnieuw de maatregelen tegen het licht houdt; komende dinsdag is er 
weer een nieuwe persconferentie. ‘Die anderhalve week moet u ons geven.’  

Wel erkende hij dat buitenlandse gegevens bemoedigend zijn. In het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Denemarken doorstaan ze de Omikrongolf zonder problemen in ziekenhuizen, 
ook elders is geen harde lockdown nodig. In het VK wordt zelfs gesproken over het loslaten 
van strikte basisregels. 

 

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. © ANP/Remko De Waal 

 ‘Naar rato van aantal besmettingen zijn ziekenhuisopnames veel lager dan eerder’, zei 
Kuipers. ‘De besmettingen zijn hier nu drie weken aan het stijgen, desalniettemin ligt het 
aantal patiënten in het ziekenhuis lager. Dat gaat de goede kant op.’ 

Vrijdag komt het OMT opnieuw bijeen, zondag overleggen ministers in het Catshuis, dinsdag 
beslist het kabinet en is er weer een coronapersconferentie. Ondernemers in horeca en cultuur 
willen massaal open, steeds meer experts zijn ervan overtuigd dat het kan. Kinderarts-
epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) stelde gisteren op Radio1 dat geplaceerde 
horeca en cultuur ‘gewoon kan’, IC-voorzitter Diederik Gommers zei dat versoepelen in 
stappen voorzichtig mogelijk moet zijn. 

Kuipers noemde het ‘begrijpelijk’ dat partijen aansturen op het openen van de cultuur en 
horeca. ‘Iedereen wil terug naar situatie van zoveel mogelijk open.’ Toch wil hij eerst 
‘aankijken’ hoe het gaat met de besmettingscijfers nu winkels en kappers weer open zijn en 
sporten weer mogelijk is. ‘We kunnen niet anders.’ 
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Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid snapt dat de cultuursector, die vandaag met 
actie Kapsalon Theater een signaal wil afgeven, verschillen ziet met de horeca, die afgelopen 
weekend hetzelfde deed. Toen werd niet altijd gehandhaafd door burgemeesters, terwijl dat in 
veel gevallen nu wel gebeurt.  

‘Ik begrijp dat er veel frustratie is, veel emotie. Als je verschillen ziet in het land, snap ik dat’, 
zei de VVD-bewindsvrouw na afloop van een coronaoverleg. De handhaving, benadrukte zij, 
‘is altijd aan de burgemeester’. ‘Ik begrijp dat mensen zeggen: ‘regel het in Den Haag’, maar 
zo hebben we het land niet ingericht.’ 

Acties ‘mogen er zijn, zegt Yesilgöz. ‘Maar het mag niet leiden tot een feitelijke openstelling. 
Als een ondernemer zegt: ‘regels gelden niet voor mij, daar heb ik lak aan’, dan zal een 
burgemeester handhaven.’  

Een horecazaak die gratis koffie uitdeelt, mag dat doen. Ingewijden stellen dat er nu ook een 
verschil is ten opzichte van de horeca-acties van afgelopen weekend. ‘Nu vinden activiteiten 
die mogen plaats in locaties die gesloten moeten zijn.’ Dat een theater zegt dat het een 
kapsalon is, of een museum één dag transformeert tot sportschool, mag niet. Volgens Yesilgöz 
zal een burgemeester waarschuwen, controleren en ‘zo nodig’ handhaven. 

‘Ondernemers die toch open gaan, worden dan gewaarschuwd:  je gaat toch dicht want dit is 
niet te bedoeling.’ Volgens de minister ging dat afgelopen weekend ‘op de meeste plekken 
goed'. Hoe vaak er werd ingegrepen, weet ze niet. 

Op papier was voor versoepelen nog weinig ruimte: de modellen van het RIVM toonden vorige 
week een grote kans op een enorme piek in de toestroom naar ziekenhuizen - in het slechtste 
geval tot wel 100 of 200 extra IC-opnames per dag. Maar betrokkenen erkennen dat die 
prognoses te pessimistisch zijn. Kuipers ‘denkt niet direct’ dat zo was. ’Het RIVM moet kijken: 
hoe ziekmakend is de Omikron-variant ten opzichte van delta? Langzamerhand leren we dat 
de kans op ernstige ziekte fors lager is en dat is gunstig.’ 

‘We gaan ervan uit dat we betere modellen krijgen nu steeds meer gegevens beschikbaar zijn’, 
zegt een Haagse bron. Een ingewijde rond het OMT zegt eveneens: ‘Deze week krijgen we weer 
nieuwe prognose.’ 

Als daarin wel wordt meegenomen dat de ligduur per coronapatiënt lager is, dat veel minder 
mensen op de IC belanden en dat de besmettelijke periode per geïnfecteerde korter is, dan 
kunnen de prognoses plotseling een stuk zonniger worden en ligt de weg naar versoepelingen 
open. 

Al worstelen OMT-voorzitter Jaap Van Dissel en het kabinet met de kritiek die ze dit najaar 
kregen, toen inschattingen vaker te optimistisch bleken en er te laat ingegrepen werd. Van 
Dissel zei in december nog: ‘Helaas hebben we geleerd dat we het te vaak optimistisch 
inschatten. Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak 
gezien dat het tegenvalt.’ 

Horeca wil open, maar na 22.00 uur geen toegang meer; in april alles weer 
normaal 

De horeca kan per direct weer veilig open als er na 22.00 uur een toegangsstop geldt. Dat 
plan presenteert Koninklijke Horeca Nederland morgen aan de Tweede Kamer. Begin april zou 
alles weer normaal moeten zijn. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil stap voor stap terug naar het normale leven. Het liefst 
morgen. Maar als dat niet kan moeten er uiterlijk vanaf woensdag 26 januari versoepelingen 
komen. Alle horecazaken zouden dan weer open moeten voor mensen met een geldig 
coronatoegangsbewijs. Zitten is dan verplicht en na 22.00 uur mogen er geen nieuwe gasten 
meer naar binnen. Die eindtijd is in het plan opgenomen omdat het OMT eerder zei dat 
horecabezoekers van de ene kroeg naar de andere gaan en zo te veel contacten konden 
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hebben. De regels moeten gelden voor restaurants, cafés, maar ook voor clubs, discotheken 
en feestzalen. 

Twee weken later, vanaf 9 februari, zou het dan weer iets soepeler kunnen, denkt de horeca. 
Pas na middernacht mogen er dan geen nieuwe gasten meer naar binnen. De controles op de 
QR-code blijven, maar verplicht zitten hoeft niet meer. Op de terrassen zouden alle restricties 
opgeheven kunnen worden. 

Weer veertien dagen later, vanaf 23 februari, zou er alleen nog op de QR-code gecontroleerd 
hoeven worden. Toegangsbeperkingen zouden niet meer nodig zijn. Vanaf 2 april, en als de 
druk op de zorg sneller afneemt al half maart, kunnen ook die controles vervallen en kan de 
horeca ‘terug naar het oude normaal’.  

‘Met deze horecaroutekaart laat Koninklijke Horeca Nederland zien dat de horeca gefaseerd 
op een veilige en verantwoorde wijze open kan’, laat de brancheorganisatie weten. ‘De 
routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van horecaondernemers.’  

Het kabinet wil begin volgende week een besluit nemen over heropening van de horeca. KHN-
voorzitter Robèr Willemsen is bang dat het kabinet dan pas gaat nadenken. Hij wil voor het 
einde van de week duidelijkheid en hoopt dat de Tweede Kamer een motie opstelt en aanneemt 
waarin het kabinet wordt opgeroepen de horeca te heropenen conform het voorstel. ‘We zitten 
22 maanden in deze situatie. We hebben alles gedaan om ouderen en kwetsbaren te 
beschermen. Volgende maand heeft iedereen die dat wil een booster gehad. Nu is het tijd om 
met het virus te gaan leven, zoals Engeland en Spanje - die eerder waren met het boosteren - 
al doen.’ 

De horecaondernemers snakken naar perspectief. Financieel maar ook mentaal. Niet weten 
hoe de komende tijd zal verlopen knaagt aan de kroegbazen en restauranthouders. ’We willen 
dat het wordt uitgesproken dat we weer open mogen. Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat als 
er plotseling 3000 ziekenhuisbedden extra nodig zijn voor coronapatiënten dat de situatie dan 
anders is. Maar zoals het nu gaat en als we naar de landen om ons heen kijken, moeten we 
gewoon open kunnen.’  

De horeca krijgt steeds meer steun voor de heropeningsplannen. Ook van burgemeesters. 
KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ‘Het is fijn dat we hoog op het prioriteitenlijstje staan en 
complimenten krijgen over hoe we het als sector doen. Maar het is mooi geweest. We moeten 
als sector vóór aankomend weekend horen waar we volgende week aan toe zijn. Het is fijn dat 
burgemeesters onze duidelijke oproep ondersteunen.’ 

De routekaart voor heropening wordt morgenochtend aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook 
wordt dan een petitie overhandigd waarin wordt opgeroepen tot een snelle heropening. Die 
oproep is inmiddels al 40.000 keer ondertekend. Bron: AD, 18 januari 2022. 

De GGD'en vragen om steeds meer hulp van militairen bij het testen op 
corona 

De GGD'en vragen om steeds meer hulp van militairen bij het testen op corona, zo laat een 
woordvoerder van Defensie weten. Momenteel helpen 160 militairen in de teststraten. Vorige 
week ging het nog om 60 militairen. 

Waarschijnlijk worden er komende tijd nog eens 120 extra militairen ingezet in de teststraten, 
aldus de woordvoerder. Maar hij benadrukt dat het precieze aantal ‘van dag tot dag’ kan 
veranderen. ‘Het is compleet afhankelijk van de vraag van de GGD'en.’ Het is volgens hem wel 
duidelijk dat de vraag naar hulp bij het testen steeds verder toeneemt. 

GGD'en hebben juist steeds minder hulp nodig van Defensie bij de boosterprikcampagne. 
Waar eerder ruim 800 militairen hielpen in de prikstraten, zijn dat er op dit moment nog 175. 
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Zo'n 1600 militairen staan 'stand-by'. Dat wil zeggen dat ze de GGD'en kunnen helpen waar 
nodig. Al deze militairen zijn opgeleid voor het afnemen van coronatests, aldus de 
woordvoerder van Defensie. 

Vorige week werd bekend dat de hulp van militairen in de ziekenhuizen niet langer nodig is. 
Het aantal opgenomen coronapatiënten neemt af en volgens de krijgsmacht werden de artsen 
en andere zorgverleners van Defensie alleen ingezet om de ‘hoge nood’ in de ziekenhuizen te 
ledigen. 

Het aantal coronatests dat per dag door de GGD'en wordt afgenomen stijgt daarentegen de 
laatste tijd juist flink. Vorige week kregen zo'n 243.000 mensen een positieve testuitslag. Dat 
was het hoogste weekcijfer ooit. Bron: AD, 18 januari 2022. 

Commerciële testaanbieders gaan de GGD'en waar nodig helpen bij het 
testen op corona 

Commerciële testaanbieders gaan naar verwachting vanaf eind januari de GGD'en waar nodig 
helpen bij het testen op corona. Dat laat een woordvoerder van Stichting Open Nederland 
(SON) weten. Verdere details over de samenwerking wil hij niet geven. Binnenkort komt SON 
met meer informatie, aldus de woordvoerder. 

Coronaminister Ernst Kuipers meldde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat hij 
samen met SON en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland de ‘laatste punten’ uitwerkt 
omtrent ‘afspraken over de inzet van testcapaciteit voor Testen voor Toegang indien de 
testvraag bij de GGD'en de capaciteit overschrijdt’. 

SON is de organisatie achter Testen voor Toegang. Mensen die een coronatoegangsbewijs 
nodig hebben voor bijvoorbeeld een bezoek aan de sportschool en niet zijn gevaccineerd of 
onlangs hersteld van een coronabesmetting kunnen zich gratis laten testen bij een 
commerciële testaanbieder. Veel plekken waar zo'n bewijs eerder nodig was, zoals theaters, 
zijn nog gesloten. ‘Hierdoor is momenteel de inzet van het coronatoegangsbewijs beperkt’, 
aldus Kuipers, ‘en wordt de testcapaciteit ten behoeve van Testen voor Toegang beperkt 
benut.’ 

Het aantal coronatests dat dagelijks wordt afgenomen omdat mensen klachten hebben of in 
de buurt zijn geweest van een besmet persoon stijgt de laatste tijd juist. Waren het er in de 
laatste week van vorig jaar volgens het ministerie nog ruim 370.000 bij de GGD'en en op 
andere locaties zoals ziekenhuizen, in de eerste week van 2022 werden er in totaal 616.966 
coronatests afgenomen. De GGD'en hebben ongeveer 155 vaste testlocaties en zijn volgens 
Kuipers ‘continu aan het opschalen om aanvullende capaciteit voor het testen te creëren’. 

De commerciële testaanbieders die bij SON zijn aangesloten kunnen zo'n 600.000 tests per 
dag afnemen. Hoeveel testlocaties daadwerkelijk geschikt zijn om de GGD'en te helpen kan de 
woordvoerder van de stichting nog niet zeggen. ‘Daar zijn we nu naar aan het kijken.’ 

Testaanbieders krijgen momenteel een vergoeding per uitgevoerde test. Dat zal volgens de 
woordvoerder ook zo zijn als ze tests gaan afnemen voor de GGD'en. Bron: AD, 18 januari 
2022. 

Een afdelingshoofd heeft zichzelf in een reeks tweets tegen  ministerie 
van Volksgezondheid van haar land gekeerd 

Een afdelingshoofd van het Tel Aviv Sourasky Medisch Centrum, het grootste ziekenhuis van 
de stad, heeft zichzelf in een reeks tweets tegen het ministerie van Volksgezondheid van haar 
land gekeerd. Volgens Idit Matot wordt de Israëlische overheid gedreven door ‘angst’ en heeft 
Omikron niets meer te maken met de schadelijke coronastammen. 
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Volgens Matot vormt Omikron ‘een minimaal risico’ en heeft de variant ‘niets meer te maken 
met eerdere stammen die een langdurige en ernstige ziekte veroorzaakten’. Ze zegt ook dat er 
geen covidpatiënten meer aan ademhalingsapparaten liggen en dat de meeste 
ziekenhuisopnames niet covid als belangrijkste reden hebben. Volgens de Israëlische dokter 
wordt het aantal patiënten dat met ernstige covidsymptomen in de ziekenhuizen ligt 
ook dagelijks overdreven door de media. 

In een opiniestuk op nieuwssite Walla zei Matot ook nog dat de overheid nog steeds wordt 
gedreven door ‘angst en een gevoel van angst’. ‘Mensen worden gedwongen om opgesloten te 
zitten in hun huizen. We zitten de facto in een lockdown en het land staat op instorten. Zijn 
we gek geworden?’, schrijft ze. Bron: AD, 18 januari 2022. 

 

Idit Matot is directeur van de afdeling anesthesie van het Tel Aviv Sourasky Medisch 
Centrum. © Twitter 

Afdelingshoofd grootste ziekenhuis Tel Aviv keert zich tegen 
coronabeleid: ‘Zijn we gek geworden?’ 

In een reeks tweets heeft een afdelingshoofd van het Tel Aviv Sourasky Medisch Centrum, het 
grootste ziekenhuis van de stad Tel Aviv, zich rechtstreeks gekeerd tegen het ministerie van 
Volksgezondheid van haar land. Volgens Idit Matot wordt de Israëlische overheid gedreven 
door ‘angst’ en heeft Omikron niets meer te maken met de schadelijke coronastammen.  

Volgens Matot vormt Omikron ‘een minimaal risico’ en heeft de variant ‘niets meer te maken 
met eerdere stammen die een langdurige en ernstige ziekte hebben veroorzaakt’. Ze zegt ook 
dat er geen covidpatiënten meer aan ademhalingsapparaten liggen en dat de 
meeste ziekenhuisopnames niet covid als belangrijkste reden hebben. Nog volgens de 
Israëlische dokter wordt het aantal patiënten dat met ernstige covidsymptomen in de 
ziekenhuizen ligt dagelijks door de media overdreven. 

‘De isolatiemaatregelen voor mensen die asymptomatisch zijn en vooral voor kinderen moeten 
herbekeken worden’, schrijft ze ook. ‘We beroven hen van hun ontwikkeling en leervermogen, 
en bezorgen hen angsten en mentale stoornissen.’ ’Wie zich onwel voelt, moet thuis blijven’, 
zegt ze wel. ‘Laat de anderen los en doe één ding: zet maskers op.’ Ook zegt ze dat de massa 
tests en quarantaines ‘stilaan krankzinnig’ worden. 

In een opiniestuk dat op nieuwssite Walla is gepubliceerd, zei Matot ook nog dat de overheid 
nog steeds wordt gedreven door ‘angst en een gevoel van angst’. ’Mensen worden gedwongen 
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om opgesloten te zitten in hun huizen. We zitten de facto in een lockdown en het land staat 
op instorten. Zijn we gek geworden?’, schrijft ze. 

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft ondertussen gereageerd op de 
uitlatingen van Matot en noemt haar voorstel om de quarantaineregels te versoepelen 
‘onaanvaardbaar’. ’Het beleid dat professor Matot suggereert, kan leiden tot ernstige schade 
voor risicogroepen en een toename van patiënten en mortaliteit’, zegt het ministerie. ’Helaas 
roept de taal waarin ze zich uitdrukte de bezorgdheid op dat de zucht naar aandacht soms de 
verantwoordelijkheid overneemt,’ voegt het ministerie er nog aan toe. Bron: HLN, 18 januari 
2022. 

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is ook beschikbaar in de Arabische taal 

De Vaccinatie Twijfeltelefoon voor vragen over coronavaccins is vanaf komende vrijdag ook 
beschikbaar in de Arabische taal, zo laat de initiatiefnemer van het project, het Erasmus MC 
weten. Op vrijdagochtenden van 08.30 tot 13.00 uur staan drie studenten 
geneeskunde mensen te woord die in het Arabisch vragen willen stellen over de coronavaccins. 

Ook is er een Arabisch sprekende arts aanwezig die de studenten kan ondersteunen als ze 
ingewikkelde vragen van bellers krijgen. ‘Met het aanbieden van het Arabisch hopen we 
mensen te bereiken die tot nu toe de weg naar de telefoonlijn moeilijk weten te vinden’, aldus 
het Rotterdamse Erasmus MC. 

Mensen die niet zeker weten of ze een coronavaccin willen, kunnen de telefoonlijn bellen. 
Studenten geneeskunde die een speciale training hebben gehad, beantwoorden medische 
vragen over de vaccins. De Vaccinatie Twijfeltelefoon is sinds een week ook bereikbaar voor 
gesprekken in het Turks. ‘Met het aanbieden van zowel de Turkse als de Arabische taal hopen 
we meer mensen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn toch goed kunnen 
informeren’, zegt internist Robin Peeters van het Erasmus MC. 

De studenten kunnen ook vragen beantwoorden in het Engels. De organisatoren van de 
Twijfeltelefoon onderzoeken nog of er ook gesprekken in het Berbers mogelijk zijn. 

Per dag bellen ongeveer negenhonderd mensen naar de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Naast het 
Erasmus MC doen ook de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en 
Maastricht mee. 

De meeste vragen gaan over het effect van coronavaccins op zwangerschap en vruchtbaarheid, 
het nemen van een vaccin bij bepaalde allergieën, bijwerkingen en de boosterprik. Het doel 
van de telefoonlijn is om mensen medische informatie te geven over de vaccins. ‘Het besluit 
om wel of niet over te gaan tot vaccinatie is niet aan ons maar aan de beller’, benadrukt het 
Erasmus MC. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Gezondheidsraad: Vaccineren 5- tot en met 11-jarigen zinvol bij Omikron 
als die nog géén corona hadden 

Vaccinatie van 5 tot en met 11-jarigen is óók zinvol bij Omikron. Dat geldt vooral voor 
kinderen die nog géén corona hebben gehad. Vaccinatie beschermt hen tegen het risico dat 
MIS-C optreedt, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen die ná corona kan volgen. 

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan de minister van 
Volksgezondheid. Begin december adviseerde de raad nog om coronavaccinaties beschikbaar 
te stellen aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen.  

Sindsdien is de nieuwe virusvariant Omikron dominant geworden en hebben 
honderdduizenden kinderen al corona doorgemaakt. Daarom heeft de Gezondheidsraad 
gekeken of het advies van december op basis van de huidige situatie nog steeds geldt. Dat is 
het geval. 
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Vergeleken met eerdere varianten verloopt een infectie met de Omikron-variant 
doorgaans milder, met een kleinere kans op ziekenhuisopname. Uit onderzoek blijkt dat de 
vaccinatie goed beschermt tegen ernstige corona door de Omikron-variant, maar minder goed 
tegen mildere vormen van de ziekte. 

In december schatte de raad dat zonder vaccinatie ongeveer honderdvijftig gevallen van het 
ernstige ziektebeeld MIS-C door COVID-19 zouden optreden. Destijds had de helft van de 
kinderen al een besmetting doorgemaakt; inmiddels is dit opgelopen tot twee derde. Daarom 
stelt de raad deze schatting bij naar ongeveer honderd. De raad vindt dit nog steeds een 
belangrijk gezondheidsrisico. De helft van de kinderen die MIS-C krijgt belandt hiermee op de 
intensive care. ‘De kans dat een kind MIS-C krijgt is ongeveer één op de vierduizend’, verklaart 
voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg in een toelichting. 

 
Enkele honderden kinderen lopen bij een speciale covid-poli in het Emma Kinderziekenhuis. 
Sandra Bleyenberg (psycholoog in Rotterdam) vertelde daar eerder over in deze krant. Van 
haar drie kinderen hebben er twee corona gehad: Faya (7) en Tycho (11). © Marlies Wessels  

 

MIS-C kan ook ontstaan na COVID-19 met milde of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Het is 
aannemelijk dat vaccinatie hiertegen goede bescherming biedt. Daarom blijft de raad bij het 
eerdere advies om vaccinatie beschikbaar te stellen aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar die 
dit willen. 

Kinderen bij wie een PCR-test heeft uitgewezen dat zij corona hadden, zijn door hun afweer al 
beschermd tegen MIS-C. Zij hoeven zich dus niet om deze reden te laten vaccineren. De raad 
kan zich echter voorstellen dat er andere redenen zijn waarom ouders hun kind willen laten 
vaccineren, bijvoorbeeld voorkomen van besmetting van kwetsbare huisgenoten of anderen. 

Voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg was het nieuwe advies nodig omdat ‘we 
in een ander speelveld zitten’. ‘De berekening was dat er ongeveer 1,2 miljoen zijn en dat 
daarvan de helft corona had doorgemaakt. Dan liepen 600.000 kinderen alsnog het risico om 
infectie door te maken. Nu weten we dat tweederde van de kinderen al een infectie heeft 
doorgemaakt. Dan zullen er nog zo’n 400.000 kinderen zijn die nu nog risico lopen.’ Volgens 
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hem is alles afwegende ‘uiteindelijk het advies om te vaccineren dus ‘ja’. Bron: AD, 19 januari 
2022. 

Het Erasmus MC gaat long-Covid patiënten meerdere jaren volgen 

Het Erasmus MC gaat patiënten die kampen met langdurige klachten na hun 
coronabesmetting meerdere jaren volgen. In dit onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar 
de fysieke en mentale gezondheid, maar ook naar hoe de patiënten hun werk en hun sociale 
leven weer oppakken. 

Voor het onderzoek werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met C-support, het 
expertisecentrum dat al langer patiënten met long-Covid onderzoekt. Deze stichting 
ondersteunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mensen met 
langdurige coronaklachten. 

Patiënten met langdurige Covid kunnen zich op de website van de stichting registreren. In 
oktober hadden al bijna 10.000 mensen zich gemeld. Zij kunnen vanaf februari een oproep 
krijgen om mee te doen aan het onderzoek van het Erasmus MC. 

Patiënten met langdurige klachten hebben vaak last van vermoeidheid, hoofdpijn, 
kortademigheid, hartkloppingen, spierpijn of vergeetachtigheid. Deze klachten kunnen zorgen 
voor een slechtere kwaliteit van leven, stelt het Erasmus MC. ‘Sommige mensen zijn na 
maanden nog niet of slechts deels weer aan het werk. Bij sommigen staat hun sociale leven 
grotendeels stil’, zegt onderzoeker Inge Spronk. 

In het onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak en invloed van long-Covid en naar de zorg 
die de patiënten hebben gekregen. Zo zijn de patiënten vaak bij verschillende zorgverleners 
geweest, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten of psychologen. De bedoeling is dat 
deze zorg ook beter op elkaar afgestemd wordt. 

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) loopt er ook een onderzoek met 
zo'n 1700 mensen naar langdurige Covid. In juli werd daardoor bijvoorbeeld duidelijk dat zo'n 
90 procent van de ondervraagden last heeft van vermoeidheid. Iedereen in het onderzoek 
noemt de impact van long-Covid groot. Bron: AD, 19 januari 2022. 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen morgen bij elkaar  

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen morgen bij elkaar voor een extra 
vergadering. Die is ingelast omdat de burgemeesters willen dat er snel duidelijkheid komt over 
de nabije toekomst voor met name de horeca- en cultuursector. Maandag zei het 
Veiligheidsberaad dat het kabinet daar nog deze week mee moest komen en dat wachten tot 
25 januari te lang zou duren. 

Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet ondernemers in de horeca en cultuur 'echt meer 
perspectief' moet bieden. De burgemeesters denken dat versoepelingen mogelijk zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van een avondlockdown zoals die eind vorig jaar gold. ‘Het kabinet 
moet nu echt concreet zijn’, aldus beraadsvoorzitter Bruls, burgemeester van Nijmegen. Of 
het kabinet deze week nog voldoet aan de wens van de burgemeesters is niet duidelijk. Bron: 
AD, 19 januari 2022. 

Groot deel van coronamaatregelen in Engeland worden per volgende week 
opgeheven 

Een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland worden per volgende week opgeheven. 
Het is vanaf dan niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en 
het coronatoegangsbewijs vervallen, maakte premier Boris Johnson woensdag bekend. Bron: 
AD, 19 januari 2022. 
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De reisbranche wil dat de overheid met logische quarantaineregels komt 

De reisbranche wil dat de overheid eindelijk eens met 'logische quarantaineregels' komt. ‘Het 
geduld bij reisorganisaties is zo langzamerhand wel op’, zegt voorzitter Frank Oostdam van 
reisbrancheorganisatie ANVR. Hij ergert zich eraan dat het quarantainebeleid dat vrijdag door 
het kabinet werd uitgedragen nog niet logisch zou zijn uitgewerkt. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Verpleegkundigen blij met afname aantal coronapatiënten: ‘Blauwe 
pakken zijn ingeruild’ 

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en 
de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vanaf de afdeling kort verblijf, 
waar ze (voorlopig) weer aan de slag kunnen met zorg waar ze energie van krijgen. 

Voor het weekend stuurde Ynette Van Orsouw een bericht aan haar team: ‘We zijn nu aan het 
opruimen en het poetsen. Vanaf maandag gaan we naast corona ook reguliere zorg doen. Voor 
zolang het duurt uiteraard.’ 

Van Orsouw is afdelingsmanager van 12-west, de afdeling kort verblijf, voor corona misschien 
wel de meest hoopvolle afdeling van het ziekenhuis. Mensen werden geholpen bij liesbreuken, 
ontstoken galblazen en navelbreuken. Het overgrote deel ging na een dag weer vrolijk naar 
huis. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Is Omikron de weg om uit de coronacrisis te komen?  

Is Omikron de weg om uit de coronacrisis te komen? Dat wordt onderzocht. Wat wel zeker is 
dat er bijna geen mensen met Omikron op de ic’s liggen in ons land. ‘Dat aantal is op een 
hand te tellen’, zegt hoofd van ic’s Diederik Gommers bij EenVandaag. ‘Wat je nu op de ic ziet, 
is de afname van deltavariant. Bij de andere varianten zag je dan dat een vijfde van de 
ziekenhuisopnames naar de ic kwam, en daar lijkt nu met Omikron een grote verandering op 
te treden.’ Bron: AD, 19 januari 2022.  

Aantal ic-patiënten met Omikron is op één hand te tellen, zegt Diederik 
Gommers 

Is Omikron de weg om uit de coronacrisis te komen? Dat wordt onderzocht. Wat wel zeker is 
dat er bijna geen mensen met Omikron op de ic’s liggen in ons land. ‘Dat aantal is op een 
hand te tellen’, zegt hoofd van ic’s Diederik Gommers. 

‘Wat je nu op de ic ziet, is de afname van deltavariant’, vertelt Gommers. ‘Bij de andere 
varianten zag je dan dat een vijfde van de ziekenhuisopnames naar de ic kwam, en daar lijkt 
nu met Omikron een grote verandering op te treden.’ 

‘Je ziet de besmettingen hoog oplopen, ook in het buitenland, en je ziet dus wel dat de 
ziekenhuisopnames stijgen, met een tijdsbestek van een week of 10 dagen voordat dat 
zichtbaar is, net als eerder. Maar mensen worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis en 
worden minder ernstig ziek. Dat kan het zorgsysteem dus anders belasten, zegt Gommers. 
‘Misschien dus wel minder.’ 

Bij andere varianten moest dus een op de vijf mensen die in het ziekenhuis liggen met corona 
naar de ic, maar hoeveel dat bij Omikron is, weten we nog niet. Het is dus niet gezegd dat 
mensen met Omikron ook helemaal niet meer op de ic gaan komen. ‘Daar kun je alleen maar 
over speculeren op basis van getallen uit het buitenland’, vertelt Gommers. 

En die cijfers zien er hoopgevend uit. Op basis van cijfers uit Engeland en Denemarken ziet 
Gommers daar geen verandering van de ic-bezetting in de afgelopen twee maanden. ‘In 
Amerika loopt het wel iets op, maar daar hebben ze ook een andere patiëntenindicatie waar 
je rekening mee moet houden.’ 
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‘In california zeggen ze dat in vergelijking met de Deltavariant, er ongeveer 74 minder 
patiënten met Omikron naar de naar de ic komen. Maar dat is in Amerika, misschien is dat 
voor de Europese situatie nog wel lager’, vertelt Gommers. ‘In Denemarken en Engeland zie je 
het dus niet oplopen.’ 

De afgelopen dagen is in Denemarken de balans opgemaakt als het gaat om patiënten met de 
Omikron-variant, zegt Rudi Westendorp, oud-OMT-lid van Denemarken. ‘De 
ziekenhuisdirecteuren zeggen dat het rustig is. De patiënten met de deltavariant zijn er haast 
niet meer in de ziekenhuizen. De mensen die er zijn hebben Omikron en dat aantal neemt 
niet en lijkt zelfs af te nemen.’ 

In Denemarken zijn er wel zo'n 25.000 besmettingen per dag. ‘Omgerekend zouden dat er 
75.000 betekenen voor Nederland. Die druk heerst hier al twee weken. En hier zegt men dus: 
als Omikron door zou breken naar de ziekenhuizen, hadden we dat wel gevoeld en dat voelen 
we niet.’ 

In Nederland wordt niet in elk ziekenhuis gekeken met welke variant een ziekenhuispatiënt 
besmet is. ‘Het wordt steeds meer gedaan, maar het is nog niet standaard’, vertelt Gommers. 

‘Nijmegen is ermee begonnen. Die testen alle ziekenhuisopnames nu op Omikron, maar in de 
meeste ziekenhuizen gebeurt dat niet. Maar je ziet gewoon dat de opnames in de ziekenhuizen 
nog erg teruglopen. Je ziet weinig nieuwe patiënten met corona binnen komen. Dat was 50 
per dag, maar nu daalt dat naar onder de tien. Gisteren waren het er bijvoorbeeld 7. Het 
grootste gedeelte van de patiënten dat is opgenomen is bij ons mogelijk nog besmet met de 
Deltavariant.’ Bron: EenVandaag, 19 januari 2022. 

Waarom kan in Denemarken alles wel gewoon open en hier niet? Vooral 
door massaal en overal testen 

 

Een lange rij bij een gratis testlocatie in Aalborg. @ AP 

Hoewel de besmettingscijfers met de Omikron-variant ook in Denemarken torenhoog zijn, 
openen winkels en horeca daar - in tegenstelling tot hier - wel dagelijks hun deuren. Ook 
theaters en musea gaan weer open. Dat kan omdat er massaal wordt getest. 

Na de kerst leek het even mis te gaan in Denemarken met de besmettingen. Het land dat in 
september al kortstondig, als enige Europese land, alle coronamaatregelen in de ban deed. 
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In de periode voor Oud en Nieuw telde het land ineens ruim 41.000 besmettingen per dag. En 
dat op een bevolking van slechts 6 miljoen inwoners. 

Maar door het relatief milde verloop van de ziekte en door de bevolking massaal te testen, 
raakten de intensive care-afdelingen niet overvol en kon het dagelijks leven gewoon doorgaan. 
‘Meten is weten’, zegt Rudi Westendorp hierover. De Nederlandse arts woont in Denemarken 
en zat daar in de Deense variant van ons OMT. 

Qua bevolkingsopbouw lijkt Denemarken veel op Nederland. Omdat Omikron in Denemarken 
een paar weken eerder de kop opstak, wordt in Nederland met veel belangstelling gekeken 
naar de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames daar. En naar welke maatregelen de Denen 
nemen. 

'Het ziet er beter uit dan we hadden gevreesd', schrijft de Deense premier Mette Frederiksen 
op Facebook. Het Deense hoofd van het 'RIVM' noemde Omikron begin januari zelfs 'een 
uitweg uit de pandemie', en verwacht dat corona al binnen 2 maanden kan worden gezien als 
een simpel verkoudheidsvirus. Maar zover is het nog niet en de Denen zijn uitermate 
voorzichtig.  Bron: EenVandaag, 14 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt gestaag 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt gestaag. In totaal liggen er 
nu nog 1148 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 37 minder dan dinsdag, 
zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met een maand geleden is het aantal Covidpatiënten 
in de ziekenhuizen gehalveerd. 

De daling van woensdag is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu 
nog 846 coronapatiënten, het laagste aantal sinds eind oktober. Op de intensive cares liggen 
momenteel 302 coronapatiënten, evenveel als dinsdag. 

In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 108 nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Voetbalbond KNVB roept kabinet en OMT op serieus te kijken naar  
toelaten van publiek bij wedstrijden in betaald voetbal 

Voetbalbond KNVB roept het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) op serieus 
te kijken naar het toelaten van publiek bij wedstrijden in het betaald voetbal. Volgens de bond 
is dat nodig omdat de situatie voor de clubs uitzichtloos begint te worden. De KNVB heeft 
berekend dat de Nederlandse clubs in het seizoen 2020-2021 219 miljoen euro minder omzet 
hebben gehad, waarvan 155 miljoen euro direct als gevolg van de coronapandemie. Bron: AD, 
19 januari 2022. 

Reacties op minder personeel in verpleeghuizen: ‘Gek dat het vertrouwen 
in de politiek weg is?’ 

‘Het vaste personeel loopt op de tenen door de werkdruk en dit heeft als gevolg dat de zorg 
ondermaats is’ en ‘De onzekerheid rond het verraad zal altijd blijven’: dit zijn enkele reacties 
op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van 
woensdag 19 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.  

Personeel verpleeghuizen | Het personeel loopt op de tenen door enorme druk 

‘Minder personeel in verzorgingshuizen’ (AD 18-1). Het nieuwe kabinet wil nog verder 
bezuinigen op de personeelskosten in verzorgings- en verpleeghuizen. Sinds ruim een jaar 
kom ik elke dag in een dergelijk tehuis aangezien mijn partner hersenbloedingen gehad heeft. 
Het vaste personeel loopt op de tenen door de werkdruk en dit heeft als gevolg dat de zorg 
ondermaats is. Inmiddels zou ik een boek kunnen schrijven over alles wat er fout gaat of is 
gegaan. De conclusie is volkomen terecht dat bij verdere afroming de cliënten ernstig tekort 
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wordt gedaan op het gebied van zorg, aandacht en alles wat tot een betere levenskwaliteit zou 
kunnen leiden. Regering, schaam je diep. D. Westera, Meppel. 

Personeel verpleeghuizen II | Is dat werk van Hugo Borst dan voor niets geweest? 

Jarenlang heeft Hugo Borst gepleit voor verbetering van de ouderenzorg in verpleeghuizen. 
Kamerleden en zelfs ministers steunden hem. En nu lees ik dat het kabinet minder 
zorgpersoneel wil in de verpleeghuizen terwijl er al een tekort is. Is het gek dat het vertrouwen 
in de politiek weg is? Heeft Hugo alles voor niets gedaan? Rob Eijsman, Kamerik. 

Landcode vrachtwagens | Spreid vrachtverkeer, laat zondag rijden overal toe 

‘EU-regel voor truckers zorgt voor tonnen extra CO2-uitstoot’ (AD 18-1). Er is nu ophef over 
het straks verplicht stoppen aan de grens vanwege instellen van een landencode op de 
tachograaf, maar het rijverbod op zondag voor vrachtwagens binnen Europese landen zou ook 
weleens ter discussie mogen worden gesteld. Meer spreiding zou het aantal files, en daarmee 
veel CO2-uitstoot van al het langzaam rijdend verkeer sterk kunnen verminderen. Dus als we 
in Europa het milieu echt serieus nemen, dan is er dus naast het weer toestaan van onder 
meer pulsvissen nog wel een punt dat op de klimaatagenda kan worden gezet, en voor de 
verandering met een gratis kostenbesparing voor iedereen die nu steeds in de file staat. Hoeft 
er meteen ook minder asfalt bij. André Pouw, Nieuwegein. 

Anne Frank | De onzekerheid zal nooit worden weggenomen 

‘Conclusie verraad Anne Frank door Joodse notaris is wat te hitsig’ (AD 18-1). Naar ik lees, 
een verraad vol onzekerheden. Ik zag de foto van de Joodse Raad. Een groep Joodse mannen 
in pak met een Davidsster. Wat zal er in hun hoofden zijn omgegaan? Blijheid dat ze ‘voorlopig’ 
niet werden afgevoerd? Angst dat morgen alles anders zou zijn? Angst voor hun gezin? Dat 
alles zie je niet op een foto. Dan valt weg of je een vooraanstaand notaris was. Herkennen wij 
niet allemaal deze menselijke trekjes? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. De 
onzekerheid rond het verraad zal altijd blijven. Maar de commercie gebiedt dat de gemaakte 
onderzoeksonkosten moeten worden vergoed. Ik zal dit boek niet kopen. Truus Groothuis, 
Culemborg. 

Unilever | School aandeelhouders bij over uitputting planeet 

‘Unilever zet zijn kaarten op groei’ (AD 18-1). Unilever ging onder de vorige ceo Paul Polman 
voor vergroening van het bedrijf. Nu de koers van het bedrijf achterblijft en activistische 
aandeelhouders de trom roeren, schiet het concern weer in de kramp van bedrijfsgroei. Nu 
het klimaat de wal lijkt te zijn die het schip zal keren, is duurzaamheid het nieuwe groeien. 
Maak er werk van de bejaarde aandeelhouders van Unilever bij te scholen met kennis over 
uitputting van onze aardbol en de beperkte mogelijkheden voor groei. Moderne groei is niet 
langer de bankrekening van de aandeelhouders, maar de toekomst voor zijn of haar kinderen. 
Jan Leeuwenstein, Pijnacker.  

Novak Djokovic | Meer landen zullen hem mogelijk gaan weigeren 

‘Djokovic weet dat hij altijd welkom is in Ahoy’ (AD 18-1). Niet in Australië, niet in Frankrijk 
en niet in Amerika. Wel in Ahoy Rotterdam, bij het ABNAmro-tennistoernooi, Daar wordt hij 
‘met open armen’ ontvangen, want het ABNAmro-toernooi ‘hanteert, geheel in lijn met de 
Nederlandse overheidsregels, geen strengere regels voor die groep (niet gevaccineerden)’. Hoe 
komt het toch dat overal de winkels, horeca, cultuur allemaal open zijn en in Nederland al 
weken niet? Juist, daardoor. H. Koster 

WK-keepers | Geen blunders Bijlow, het zijn beoordelingsfouten 

‘Potentiële WK-keepers scoren nu allemaal minpunten’ (Sportwereld 18-1). Keeper Justin 
Bijlow maakt de laatste weken fouten die fataal zijn voor Feyenoord. Het zijn geen blunders 
maar beoordelingsfouten. Hij denkt te veel. Een keeper moet zijn intuïtie volgen. Niet denken, 
maar doen. Daardoor zal hij nog meer gaan denken en zullen zijn fouten toenemen. Wellicht 
kan een psycholoog hier uitkomst bieden. M. Spruit, ‘s Heerenhoek. Bron: AD, 19 januari 
2022.  
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Reacties op mondkapjes: ‘Laat het OMT de oogkleppen eens afdoen’ 

‘Hulde voor het OMT om nieuw advies voor het dragen van mondkapjes’ en ‘De beëdiging van 
Rutte IV is een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis’: dit zijn enkele reacties op 
nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van 
woensdag 12 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad. 

Mondkapjes | Er is een einde aan wat de mensen willen en kunnen 

‘Minister Kuipers sceptisch over versoepelen; heel weinig ruimte’ (AD 11-1). Het OMT maakt 
een draai van 360 graden en opeens moeten wij ook buiten allemaal een medisch mondmasker 
gaan dragen, klasse FFP2. Ik denk niet dat mensen hiertoe overgaan, ik tenminste niet. Ik 
ben nu drie keer gevaccineerd, dat moet maar voldoende zijn. Ik heb nog twee dozen met 
chirurgische mondkapjes staan, en gezien de stijgende prijzen en de achterblijvende AOW en 
pensioenen ben ik niet van plan voor eigen rekening nog meer kosten te gaan maken. De 
zorgpremie is weer hoger geworden en ook de eigen bijdragen worden bij steeds meer 
handelingen gevraagd en berekend. Er is een einde aan wat mensen willen en kunnen doen 
inzake gezondheidszorg, laat het OMT de oogkleppen eens afdoen en dan praten we verder. 
M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.  

Mondkapjes II | Prima advies van OMT aan kabinet, nu lockdown nog 

Hulde voor het OMT om een nieuw advies voor het dragen van mondkapjes aan het kabinet 
te geven. Daarmee komen we op gelijke voet met Duitsland en België. Als we nu ook de 
‘ongevraagde’ adviezen van Duitsland en België overnemen met betrekking tot de lockdown, 
het opheffen daarvan, bereiken we een evenwichtige situatie met onze buurlanden. Horeca, 
cultuur en winkeltoerisme naar België en Duitsland is dan niet meer nodig en dus goed voor 
de economie in Nederland. Ton den Ouden, Bergambacht. 

Beëdiging Rutte IV | Met dezelfde partijen verder kan niet goed zijn 

‘Rutte IV aan de slag’ (AD 11-1). Ondanks de positieve berichtgeving in het AD ben ik van 
mening dat 10 januari 2022 als dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis zal worden 
herinnerd. De beëdiging van Rutte IV. Dezelfde onbetrouwbare partijen en incapabele 
bewindslieden maken er de dienst uit. De voortdurende fundamentele problemen en 
hoofdpijndossiers liggen er nog en zullen, in plaats van opgelost te worden, alleen maar erger 
worden. De onmenselijke bureaucratie, nationaal en Europees, zal nóg dwingender worden. 
Daaruit volgt nog méér onvrijheid en overheidsbetutteling. Angst en onderling wantrouwen 
zijn en blijven de norm. De aalgladde jokkebrok Mark Rutte zal wel nooit erkennen dat de 
bevolking het gelag moet én zal betalen. Simon Tom, Zoutelande. 

Beëdiging Rutte IV II | Laat ze eerst beginnen, oordelen doen we later 

De afgelopen dagen tientallen keren moeten aanhoren dat het vertrouwen in het nieuwe 
kabinet historisch laag is. Ieder journaal en iedere talkshow moet kennelijk lage percentages 
laten zien die worden gemeten door de verschillende onderzoeksbureaus. Hierdoor ontstaat 
volgens mij zoiets als een self fulfilling prophecy waardoor vertrouwen misschien alleen nog 
maar verder zakt. Ik zelf heb het volste vertrouwen dat dit nieuwe kabinet de komende jaren 
goede besluiten gaat nemen in het belang van ons land. Pas daarna kan ik bepalen of het 
vertrouwen terecht was en niet eerder. Jan de Boer, Nieuwveen. 

Trauma kerkverlater | Religie moeten we met het nodige wantrouwen zien 

‘Jij belandt op de onderste plek in de hel, zei mijn moeder tegen mij’ (AD 11-1). Een 
aangrijpend artikel over de fratsen en misstanden binnen een geloofsgemeenschap, de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland, in dit geval. Hier hadden ook andere enge 
geloofsgemeenschapjes model kunnen staan. Het toont maar weer eens aan dat religie in het 
algemeen met het nodige wantrouwen bezien moet worden. Ook andere religies dan het 
christendom die alle uit dezelfde loot stammen en hetzelfde onbarmhartige Opperwezen 
vereren, hebben door de eeuwen heen veel ellende veroorzaakt. En toch ken ik in mijn 
vriendenkring veel christenen. Ik verkeer graag in hun gezelschap en op veel punten zitten we 
op dezelfde lijn zolang we het niet over het geloof hebben. Ik heb er veel bewondering voor dat 
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ze uit een verschrikkelijk boek als de Bijbel, tóch levenslessen weten te destilleren die hen tot 
hoogst aimabele mensen maakt en voor wie ik mijn hand in het vuur zou willen steken. Verder 
realiseer ik me terdege dat het christendom voor kunst en cultuur een inspiratiebron van 
onschatbare waarde is geweest. Alleen al vanwege de Mattheüs Passion bijvoorbeeld, kan het 
christendom voor mij niet meer stuk. Henk Hoorn, Zoetermeer. 

Merel | Leeggeroofd door ekster, wiens populatie wel groeit 

‘Vroegste zanger legt het loodje’ (AD 10-1). De laatste jaren zien wij steeds minder merels in 
onze groene tuin met hagen, struiken en een veel bezocht vogelbad. Ieder jaar hebben we wel 
een paartje met een nest vol eieren of met jongen. Helaas wordt zo’n nest vaak leeggeroofd 
door een ekster. Dat is de vogelsoort die wij wel in aantal zien toenemen. Rani de Waal, Gouda. 
Bron: AD, 12 januari 2022. 

Op de Filipijnen is een dierentuin als priklocatie 

In de hoop vaccintwijfelaars over de streep te trekken, opende op de Filipijnen vandaag 
een dierentuin als priklocatie. Olifanten en arenden moeten jong en oud verleiden tot het laten 
zetten van een coronaprik. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar mogen samen met ouderen na 
hun vaccinatie wat tijd doorbrengen met de bewoners van de Manila Zoo. 

‘Zo krijgen ze naast de bescherming van een inenting ook de kans om van de buitenlucht, 
de omgeving en de dieren, te genieten’, zegt Joyce Pablo, moeder van een van de ingeënte 
kinderen. Tot nu toe is ongeveer de helft van Filipijnse bevolking volledig gevaccineerd, maar 
in gebieden buiten de hoofdstedelijke regio is dat fors minder. Dat maakt het bedwingen van 
uitbraken tot een schier onmogelijke taak. 

De afgelopen maand werden met regelmaat besmettingsrecord gebroken, voornamelijk 
veroorzaakt door de Omikron-variant. Als maatregel stelde het land reisrestricties in voor 
ongevaccineerden. Ook speelt de terughoudendheid, vooral bij jongeren, om een prik te 
komen halen een grote rol. President Rodrigo Dutere dreigde zelfs om mensen die niet ingeënt 
zijn, te zullen arresteren. 

Ray Salinel, een arts, vindt het openstellen van de dierentuin als vaccinatieplek daarom een 
geweldig idee. ‘Na te zijn ingeënt, kunnen de jongeren, ouderen en mensen met kwalen, een 
rondje in de zoo maken’, zegt Salinel. ‘Hoewel de zoo niet helemaal open is, kunnen ze 
toch genieten van de dieren. Ze kunnen zo hun problemen even vergeten en tot rust komen.’ 
Bron: AD, 19 januari 2022. 

KNVB roept kabinet en OMT op stadions te openen: ‘De rek is er 
inmiddels helemaal uit’ 

De KNVB roept het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) op serieus te kijken 
naar het toelaten van publiek bij wedstrijden in het betaald voetbal. Volgens de bond is dat 
nodig omdat de situatie voor de clubs uitzichtloos begint te worden.  

De KNVB heeft berekend dat de Nederlandse clubs in het seizoen 2020-2021 219 miljoen euro 
minder omzet hebben gehad, waarvan 155 miljoen euro direct als gevolg van de 
coronapandemie. 

‘Voetballen in lege stadions heeft de Nederlandse clubs inmiddels vele miljoenen euro’s 
gekost’, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. ‘Dat blijkt uit de 
financiële cijfers over het seizoen 2020-2021. Clubs hebben kostenbesparingen doorgevoerd, 
er zijn loonoffers gebracht en de schulden nemen toe. De rek is er inmiddels helemaal uit.’ 

Van Leeuwen zegt dat mede door de sluiting van de stadions twee maanden geleden de situatie 
uitzichtloos begint te worden. ‘Daarom roepen we het OMT en het kabinet op om serieus te 
kijken naar het openen van stadions, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier, en zo 
perspectief te bieden aan de clubs en supporters.’ 

Volgens de KNVB is het toelaten van het publiek in de stadions de oplossing om de financiële 
situatie van de clubs te verbeteren. ‘Zestig procent van de omzet is namelijk afkomstig uit 
stadionbezoek’, zegt Van Leeuwen. ‘Daarmee zijn we trouwens uniek in Europa, want in de 
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andere voetballanden spelen de media-inkomsten een veel grotere rol. Terwijl ze daar, 
bijvoorbeeld in Engeland, Spanje, Frankrijk en Portugal, nu wél publiek mogen ontvangen. 
Dus als Nederlandse clubs daar spelen voor Europese toernooien, dan kunnen Nederlandse 
supporters hen daar wel aanmoedigen.’ 

Het toelaten van publiek in de stadions kan volgens de voetbalbond ook veilig. Informatie van 
de GGD laat zien dat er geen coronabrandhaarden zijn ontstaan in de stadions. Bij de poort 
is 100 procent controle en iedereen moet bij binnenkomst de CoronaCheck-app van de 
overheid laten zien. Bron: AD, 19 januari 2022.  

De GGD's in Amsterdam en Flevoland zien zich door de drukte op de 
testlocaties te stoppen met coronatesten zonder afspraak 

De GGD's in Amsterdam en Flevoland zien zich door de drukte op de testlocaties te 
stoppen met coronatesten zonder afspraak. Inwoners van Amsterdam en omstreken, Almere 
en Lelystad, moeten voortaan altijd een afspraak maken voor een test bij de GGD. ‘Er 
ontstonden enorm lange rijen, dat is niet helemaal zonder risico. Veel mensen in de rij worden 
immers positief getest’, zegt een woordvoerster.  

In de hoofdstad konden mensen in de ochtend zonder afspraak binnenlopen bij testlocaties. 
Door de grote toename van de testvraag liep de wachttijd soms op tot een uur. Dat leidde ook 
tot irritatie, bevestigt de woordvoerster na berichtgeving door Het Parool. Ook de 
gezondheidsdienst van Flevoland vond het te druk worden. Daar was het voor scholieren en 
studenten mogelijk om zonder afspraak een test te doen. ‘Er werd echter de laatste tijd ook 
door steeds meer andere mensen gebruik van gemaakt.’ Bron: AD, 19 januari 2022.  

Tussen gisteren- en hedenochtend zijn 38.282 positieve 
coronatesten geregistreerd 

Tussen gisteren- en hedenochtend zijn 38.282 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is 
bijna een vijfde meer dan vorige week woensdag. De cijfers kunnen deze dagen wel wat 
vertekend zijn doordat ze nagekomen meldingen van gisteren bevatten. Toen waren niet alle 
cijfers goed doorgekomen bij het RIVM.  

De storing is inmiddels verholpen, laat een woordvoerder van het RIVM weten. ‘Nog niet alle 
meldingen zijn binnengekomen bij het RIVM. De achterstand wordt zo spoedig mogelijk 
weggewerkt’, voegt hij eraan toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
noteerde dinsdag ruim 31.000 nieuwe besmettingen. Maandag werd een recordaantal van 
ruim 42.000 positieve testuitslagen geregistreerd.  

Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen verder zal stijgen door 
de versoepeling van diverse maatregelen. Tegenover de hogere besmettelijkheid van de 
Omikron-variant die nu het leeuwendeel van de coronagevallen veroorzaakt, staat dat die 
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. Met de laatste cijfers is 
het zevendaags gemiddelde ook weer verder toegenomen, tot 35.588 gevallen per dag. In totaal 
zijn de afgelopen zeven dagen bijna een kwart miljoen nieuwe besmettingen geconstateerd: 
249.118. Bron: AD, 19 januari 2022.  

Geen vaccinatieplicht in Tsjechië 

Om tweedeling binnen de maatschappij te voorkomen, zet de Tsjechische overheid 
het verplicht stellen van coronavaccinaties niet door. Het besluit van het vorige kabinet, dat 
mensen boven de zestig, gezondheidswerkers, zorgpersoneel en beveiligingsdiensten, 
verplichtte tot het laten zetten van een prik, wordt geschrapt, meldt premier Petr Fiala. De 
maatregel zou op 1 maart ingaan. ’Dit verandert ons standpunt inzake vaccinatie niet, omdat 
dit nog steeds de beste manier is om Covid-19 te bevechten’, zegt Fiala. ‘Maar, we zien geen 
reden om vaccinatie verplicht te stellen. We willen de loopgraven in de maatschappij niet 
dieper maken.’ Bron: AD, 19 januari 2022. 
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Griekenland legt maandelijks terugkerende boetes op aan mensen die 
niet gevaccineerd zijn 

Griekenland heeft een begin gemaakt met het opleggen van maandelijks 
terugkerende boetes aan mensen die niet gevaccineerd zijn. Het gaat daarbij om Grieken 
boven de zestig jaar. De aankondiging in november dat wie zich niet voor januari zou laten 
prikken een boete van 100 euro tegemoet kon zien, heeft de vaccinatiegraad voor die groep 
wel verhoogd naar ruim 90 procent. 

De overige tien procent gaat deze maand 50 euro betalen. Het boetebedrag loopt volgende 
maand op naar 100 euro. De Griekse belastingdienst zal het geld, zolang iemand zich niet laat 
vaccineren, elke maand incasseren. De maatregel treft vooral gepensioneerden. De boetes 
komen ten goede aan de ziekenhuizen. 

Hoewel de Omikron-variant momenteel de meeste mensen besmet - en voor minder 
ziekenhuisopnames zorgt - is ook de deltaversie van het coronavirus nog niet verdwenen. Deze 
variant zorgt nog steeds voor ernstige klachten bij mensen boven de zestig. Griekenland 
noteert nog dagelijks tientallen sterfgevallen ten gevolge van Covid-19. Negen van de tien 
overledenen zijn ouderen. 

Griekenland meldde gisteren 23.340 nieuwe besmettingen en 106 sterfgevallen. Officieel 
raakten ruim 1,7 miljoen Grieken geïnfecteerd en overleden 22.197 van hen. ‘Ze pakken het 
juist aan’, zegt de 85-jarige Vassilis Chrisikos. ‘Het is goed voor ons allemaal, voor onze 
gezondheid. Wij zijn gevaccineerd, en dat zou iedereen moeten doen om van het virus af te 
komen.’ Bron: AD, 19 januari 2022. 

Breathomix eist 24.7 miljoen euro van de Staat 

Het bedrijf Breathomix, dat een corona-ademtest ontwikkelde, eist 24,7 miljoen euro van de 
Staat. Breathomix heeft 1800 testapparaten geleverd die grofweg voor de helft zijn betaald. 
Maar de Staat weigert de rekening te voldoen, meldt Trouw. 

Volgens het ministerie van VWS is de ademtest, die een uitkomst leek omdat die snel, 
betrouwbaar en relatief goedkoop was, niet betrouwbaar genoeg gebleken. Dus heeft 
Breathomix, zo stelt het ministerie, niet aan de verplichtingen voldaan.  

Rianne de Vries, mede-eigenaar van het bedrijf, bestrijdt dat: de test deugt, alleen is er tijdens 
het testen niet goed met de testapparaten omgesprongen. Daardoor konden zij hun werk niet 
altijd goed doen, stelt zij. 

De Staat zegde de overeenkomst met Breathomix op, nadat het OMT in 
september een negatief advies afgaf over de ademtest. Eerder, in de winter van 2020/2021, 
had het OMT nog geadviseerd de ademtest wel te gebruiken. Bron: AD, 19 januari 2022. 

De ademtest is uit de gratie en nu eist de maker miljoenen van staat 

Het bedrijf Breathomix, dat een corona-ademtest ontwikkelde, eist 24,7 miljoen euro van de 
staat. Breathomix heeft de staat 1800 testapparaten geleverd die grofweg voor de helft zijn 
betaald. Maar de staat weigert de rekening te voldoen. 

Volgens het ministerie van VWS is de ademtest, die een uitkomst leek omdat die snel, 
betrouwbaar en relatief goedkoop was, niet betrouwbaar genoeg gebleken. Dus heeft 
Breathomix, stelt VWS, niet aan de verplichtingen voldaan. Rianne de Vries, mede-eigenaar 
van het bedrijf, bestrijdt dat: de test deugt, alleen is er tijdens het testen niet goed met de 
testapparaten omgesprongen. Daardoor konden zij hun werk niet altijd goed doen, stelt zij. 

De staat zegde de overeenkomst met Breathomix op, nadat het Outbreak Management Team 
(OMT) in september een negatief advies afgaf over de ademtest. Eerder, in de winter van 
2020/2021, had het OMT nog geadviseerd de ademtest wel te gebruiken. 
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Het negatieve advies was gebaseerd op het oordeel van een groep deskundigen die de uitrol 
van de ademtest begeleidde. Zij baseerden hun oordeel op de resultaten met de test in drie 
teststraten van GGD’en in Venray, Apeldoorn en Amsterdam. Die stelden dat de ademtest in 
de praktijk veel minder betrouwbaar was dan uit eerdere onderzoeken was gebleken. In de 
deskundigengroep waren universiteiten, ziekenhuizen, GGD’en en VWS vertegenwoordigd. 

Bij monde van De Vries weerspreekt Breathomix die conclusie. De apparatuur, SpiroNose 
gedoopt, werkt als een soort elektronische neus die de adem van geteste personen opsnuift. 
Die lucht wordt geanalyseerd door een online platform. SpiroNose is gevoelig. Het systeem 
kan niet tegen alcohol en werkt niet goed als er uitlaatgassen in de lucht zitten. Bij grote 
temperatuurschommelingen ook niet. Daarbij moet er tijdens een test continu een 
internetverbinding zijn: anders kunnen de resultaten niet geanalyseerd worden. 

Volgens De Vries zijn op z’n minst een deel van die ‘slechte’ resultaten bij de drie teststraten 
te wijten aan de manier waarop, en de omstandigheden waaronder, er met het systeem is 
gewerkt. ‘Data hebben dat aangetoond’, zegt zij. Het andere deel is door het bedrijf niet te 
verklaren, omdat Breathomix onvoldoende inzage heeft gehad in de gegevens, zegt zij. 

Pascal Bossuyt, hoogleraar klinische epidemiologie en voorzitter van de groep deskundigen, 
weerspreekt dat laatste: Breathomix is wel in de resultaten gekend. Het negatieve oordeel is 
gebaseerd op de praktijkervaringen, zegt hij. ‘Je kunt het apparaat en de manier waarop er 
mee wordt gewerkt niet los zien van elkaar.’ GGD GHOR, de brancheorganisatie van GGD’en 
stelt er ‘alles wat redelijkerwijs mogelijk was aan gedaan te hebben om de ademtest 
betrouwbaar werkend te krijgen’. Maar de test is ‘in zijn huidige vorm niet geschikt om in te 
zetten op GGD-testlocaties’. 

De kwestie van de betrouwbaarheid speelde ook begin februari 2021 toen de SpiroNose werd 
gebruikt bij teststraten van de GGD Amsterdam. De GGD stopte ermee, na meldingen dat 
mensen die negatief uit de ademtest waren gekomen toch corona hadden gekregen. Maar 
volgens De Vries, die die ‘foute’ gevallen onder meer met de GGD analyseerde, was het aantal 
foutmeldingen laag (25 op bijna 5000 tests) en waren die ‘fouten’ niet te wijten aan de 
apparaten. Een conclusie die GGD Amsterdam onderschreef. De Vries zegt dat de GGD’en én 
het ministerie herhaaldelijk zijn gewezen op de gevoeligheid van de apparatuur, ook in het 
contract met VWS. 

De ademtest, door Breathomix ontwikkeld op verzoek van het RIVM, leek een uitkomst. Bij 
testen bleek steeds dat zo’n zeventig procent van de geteste personen niet besmet was. Bij 
dertig procent was dat onzeker: die konden wel of geen corona hebben. Uit controles bleken 
de negatieve testen op een enkel geval na betrouwbaar: wie negatief testte bij de ademtest, 
testte negatief bij de PCR-test.  

Daarnaast bood een ademtest een aantal voordelen: mensen hoefden een paar keer blazen en 
geen wattenstaafjes in hun neus en keel te stoppen, zoals bij de PCR-test. De uitslag kwam 
na vijf seconden. De test is veel goedkoper dan de PCR-test. 

Het OMT, veel GGD’en, de GGD Amsterdam en VWS zagen die voordelen ook, reden waarom 
het ministerie besloot om eerst 500 en later nog eens 1300 testapparaten te betrekken. ‘Dit is 
een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is’, zei minister De Jonge 
(VWS) begin februari in de Tweede Kamer. Breathomix investeerde er miljoenen in. 

Het bedrijf is naar de rechter gestapt en eist in eerste instantie 3,2 miljoen euro van het 
ministerie omdat het bedrijf anders zou omvallen. In tweede instantie komt daar nog 21,5 
miljoen bij. De zaak komt over een paar weken voor de rechter. Bron: Trouw, 19 januari 2022. 
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Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag 108.069 nieuwe 
coronabesmettingen 

Het Verenigd Koninkrijk rapporteert vandaag 108.069 nieuwe coronagevallen. Gisteren 
werden er 94.432 positieve testen afgenomen. De afgelopen 24 uur werden er 359 aan corona 
gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Gisteren ging het om 438 overlijdens. Bron: AD, 19 
januari 2022. 

Nog nooit heeft het RIVM in een kalendermaand zoveel positieve 
tests gemeld  

Nog nooit heeft het RIVM in een kalendermaand zoveel positieve tests gemeld als nu. Januari 
is pas net over de helft, maar heeft nu al een nieuw record gevestigd. In de eerste negentien 
dagen van de maand zijn 548.697 besmettingen geregistreerd. De tussenstand van januari 
komt neer op gemiddeld 28.879 positieve tests per dag. 

Als die lijn wordt doorgetrokken in de laatste weken van de maand, zou het totaal voor januari 
kunnen uitkomen op bijna 900.000. Maar als het aantal positieve tests oploopt tot 80.000 per 
dag, waar het kabinet rekening mee houdt, komt de grens van een miljoen gevallen in 
januari in zicht. 

Het oude record werd in november gevestigd. Toen waren er in dertig dagen tijd 510.751 
positieve tests. Op de derde plaats staat december 2021 met ruim 490.000 bevestigde 
besmettingen, gevolgd door december 2020 (ruim 273.000) en oktober 2020 (bijna 
230.000). Januari 2022 is de 24ste maand van de coronacrisis. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Het coronavirus slaat in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika toe als nooit 
te voren 

Het coronavirus slaat in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, toe als nooit te voren, zegt de 
panamerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO. De afgelopen week piekte het 
aantal nieuwe besmettingen op 7,2 miljoen. Ruim 15.000 mensen kwamen aan Covid-19 te 
overlijden. ‘Het virus verspreidt zich sneller dan ooit’, zegt PAHO-directeur Carissa Etienne. 
Het Caribisch-gebied ziet momenteel de sterkste toename in coronagevallen sinds het begin 
van de pandemie, volgens de organisatie. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Ongevaccineerde Novak Djokovic koopt Deens bedrijf om covid-medicijn 
te ontwikkelen 

Novak Djokovic heeft tachtig procent van het Deense biotechbedrijf QuantBioRes gekocht, 
met als doel een medische behandeling tegen covid-19 te ontwikkelen. Dat bevestigde de ceo 
van het bedrijf.  

Djokovic werd onlangs uit Australië gezet omdat hij niet gevaccineerd is. De Servische 
tennisser dacht aan de Australian Open in Melbourne mee te kunnen doen op basis van een 
medische ontheffing. De rechter bepaalde na een lange juridische strijd echter anders. 

Het is de vraag of Djokovic bij andere grandslams welkom is indien hij zich niet laat 
vaccineren. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Huisarts in Bergen op Zoom waarschuwt ouders: ‘Neem geen onnodige 
risico's met vaccinatie kinderen’ 

Huisarts Jan Vingerhoets noemt het zijn ‘morele plicht’: in een persoonlijke brief aan 183 
gezinnen met jonge kinderen in zijn praktijk in Bergen op Zoom doet hij een indringend beroep 
op de ouders om ‘geen onnodige risico's‘ te nemen met de van overheidswege geadviseerde 
coronavaccinatie van kinderen. 
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Vingerhoets zegt zich ernstige zorgen te maken over die vaccinatie. Gezonde kinderen worden 
nauwelijks ziek van een coronabesmetting en hebben dus zelf geen voordeel van een prik, 
aldus de huisarts. Het vaccineren van kinderen om andere (kwetsbare) mensen te beschermen 
tegen het virus vindt hij ‘niet ethisch’. Bron: BN De Stem, 19 januari 2022.  

Bijna 43.000 mensen hebben petitie getekend om coronaregels voor 
horeca te versoepelen 

Bijna 43.000 mensen hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder 
een petitie waarin Koninklijke Horeca Nederland het kabinet oproept de coronaregels binnen 
de horeca direct te versoepelen. De branchevereniging vindt het 'onnodig en onrechtvaardig' 
dat het kabinet de teugels voor de horeca en de cultuursector niet laat vieren.  

De petitie moet, voorafgaand aan het coronadebat van morgen, de druk op de 
politiek opvoeren. De horecaondernemers willen ruim voor de volgende persconferentie - op 
25 januari - weten wanneer hun zaken wel weer open kunnen. Dit om rekening te kunnen 
houden met inkopen en het inroosteren van personeel.  

Ondanks de noodgedwongen sluiting die al bijna twee jaar duurt, zijn nachtclubs 
en  discotheken in ons land zijn nog niet verdwenen, blijkt uit cijfers van de Kamer van 
Koophandel. Volgens belangenorganisaties KHN en Nachtbelang hebben niet extreem veel 
ondernemers hun zaak in coronatijd opgegeven. 

Dat komt vooral door de financiële steun van de overheid en uitstel van betalingen, denken 
de brancheclubs. Maar volgens hen dreigt gebrek aan perspectief de eigenaren 
van discotheken op te breken. De ondernemers zijn bang voor snelle nieuwe maatregelen als 
ze eenmaal weer open mogen. 

De vrees is dat als iedereen weer in touw komt de zaak weer moet sluiten. Een deel van de 
gemaakte kosten worden dan niet vergoed. Vaste lasten en loonkosten worden nu voor een 
deel vergoed, maar de ondernemer zelf heeft al lange tijd geen inkomen. ‘Het grootste deel 
ligt zwaar aan het infuus’, zegt KHN-voorman Robèr Willemsen. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Het zou goed zou zijn om onderscheid te maken tussen kinderen die al 
een keer corona hebben gehad en zij die het virus nog niet eerder 
opliepen 

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht zegt dat het, bij de voorlichting 
van ouders over het vaccineren van hun kinderen, goed zou zijn om onderscheid te maken 
tussen kinderen die al een keer corona hebben gehad en zij die het virus nog niet eerder 
opliepen. Zij acht het aannemelijk dat jongeren die al een keer besmet zijn geweest een 
kleinere kans hebben om ziek te worden, dan kinderen die het nog niet hebben gehad. 

Volgens de Gezondheidsraad beschermt vaccinatie kinderen tegen het risico van de 
aandoening MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. ‘Dat is een hele goede 
reden om te vaccineren’, beaamt kinderarts Bruijning. ‘Maar als je al immuniteit hebt van een 
eerdere infectie dan levert dat vermoedelijk ook bescherming op, net als vaccinatie. Voor zover 
bekend zijn er nog geen gevallen beschreven van kinderen die MIS-C hebben ontwikkeld nadat 
ze opnieuw zijn geïnfecteerd’, legt zij uit.  

Bruijning wijst er ook op dat het vaccin is ontwikkeld voor een variant van het virus dat niet 
meer circuleert. ‘Tot en met de deltavariant was dat niet zo problematisch, omdat de 
kernmerken van voorgaande varianten nog heel erg overeenkwamen met de oorspronkelijke, 
maar met Omikron is dat veranderd. Als je nu dit vaccin geeft dan geeft het wel voldoende 
immuniteit om er niet meer heel erg ziek van te worden, maar het doet veel minder om 
bijvoorbeeld besmettingen te voorkomen.’ 
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‘En het effect op besmettingen is vermoedelijk maar tijdelijk, net zoals bij volwassen waar het 
na een paar maanden weer verdwijnt’, zegt Bruijning. De arts vindt het goed dat ouders een 
keuze hebben om voor vaccinatie van hun kind te kiezen, of daarvan af te zien. ‘Beide keuzes 
zijn in de huidige situatie prima te rechtvaardigen. Wel vind ik het belangrijk dat zij de keuze 
maken op basis van volledige informatie. Vandaar dat ik het onderscheid in risico's tussen 
kinderen die al wel of niet het virus hebben doorgemaakt aan ouders wil meegeven.’ Bron: AD, 
19 januari 2022. 

 

De supermarkten vrezen lege schappen, zoals aan het begin van de coronacrisis. Dit keer door 
personeelstekort. © ANP  

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vreest voor lege schappen in 
de supermarkten door uitval van personeel 

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vreest voor lege schappen in de 
supermarkten als de roosterproblemen, door uitval van personeel dat in quarantaine moet, 
steeds groter worden. De sector roept de regering daarom op om 
de quarantaineregels nog verder te versoepelen.  

Filiaalmanagers komen steeds vaker in een situatie terecht waar ze hele afdelingen moeten 
sluiten doordat te veel personeel uitvalt. Voor specifieke afdelingen heb je specifieke kennis 
nodig. Je kunt niet zomaar iemand van de bakkerijafdeling vervangen door iemand van 
een andere afdeling’, zegt CBL-directeur Marc Jansen. 

‘We gaan echt zien dat schappen leeg beginnen te raken.’ De regering versoepelde vorige week 
al de quarantaineregels. Mensen die minimaal een week geleden hun boosterprik hebben 
gehad en geen coronaklachten hebben, hoeven voortaan niet in isolatie na contact met 
iemand die met corona is besmet. 
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Veel jongeren die in supermarkten werken, zijn jonger dan 18 en, kunnen nog geen 
boosterprik halen. De branche wil daarom dat supermarktmedewerkers en andere mensen 
met een cruciaal beroep vrijgesteld worden van quarantaine na contact met een besmet 
persoon , mits ze klachtenvrij zijn. Ook zonder vaccinatie of booster. 

Niet alleen in de supermarkten, maar ook in de bevoorrading en de distributiecentra wordt 
de situatie volgens het CBL nijpend. Jansen erkent dat voor bijvoorbeeld 
vrachtwagenchauffeurs, die per definitie ouder dan 18 jaar zijn, ook andere oplossingen zijn. 
Hij roept op tot vaccineren of het halen van de boosterprik. Bron: AD, 19 januari 2022. 

 

Mensen die waren hersteld van coronabesmetting hadden betere afweer tegen 
Deltavariant  

Mensen die waren hersteld van een eerdere coronabesmetting hadden een betere 
afweer tegen de Deltavariant dan degenen die alleen waren gevaccineerd, blijkt uit onderzoek 
van de Californische en New Yorkse gezondheidsdiensten. De resultaten suggereren 
dat natuurlijke immuniteit beter werkte dan de vaccins. 

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die ingeënt werden en daarbij een 
besmetting doorstonden de hoogste afweer tegen een deltabesmetting hadden. Wie niet was 
gevaccineerd of eerder besmet had de minste afweer tegen het virus. De resultaten gelden niet 
voor de Omikron-variant, die momenteel voor de meeste infecties zorgt. 

In Californië en New York werden vorig jaar tijdens de maanden mei tot en met november - 
met daarin de periode dat delta dominant was - gegevens verzameld. Om via 
besmetting immuniteit op te bouwen, draagt echter een groot risico met zich mee. Tegen het 
einde van november waren 130.781 inwoners van de staten overleden. 

Vaccineren blijft daarom de veiligste strategie om het virus het hoofd te bieden, zegt het 
Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en -Voorkoming. Bij het onderzoek werd geen 
rekening gehouden met de ernst van de klachten die een besmet iemand doorstond. Ook 
werden niet alle klachten voortkomend uit de besmet vermeld. Bron: AD, 19 januari 2022. 
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In Italië zijn het afgelopen etmaal 192.320 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

In Italië zijn het afgelopen etmaal 192.320 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het 
ministerie van Volksgezondheid. Een aanzienlijke daling ten opzichte van een dag eerder, toen 
er 228.179 positieve testen werden afgenomen. Er werden vandaag 380 
sterfgevallen genoteerd. Gisteren ging het om 434  overlijdens. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft Italië officieel 142.205 coronadoden geteld. Het 
op een na hoogste dodental in Europa. Alleen Groot-Brittannië kent meer overlijdens door 
toedoen van Covid-19. In totaal liepen tot op heden 9,22 miljoen Italianen een 
coronabesmetting op.  

Op de verpleegafdelingen van de Italiaanse ziekenhuizen liggen vandaag nog 19.500 
patiënten met coronaklachten. De ic-afdelingen niet meegerekend. Op de ic's liggen nog 1688 
mensen met ernstige ziekteverschijnselen. De afgelopen 24 uur werden er 1,18 miljoen 
coronatests afgenomen, meldt het ministerie. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Frankrijk meldt vandaag 436.167 nieuwe coronabesmettingen 

Frankrijk meldt vandaag 436.167 nieuwe coronagevallen. Gisteren kwam dagelijkse aantal 
besmettingen op 464.769 uit. Het zevendaags gemiddelde in Frankrijk komt daarmee op ruim 
320.000 per dag. Het dodental in de ziekenhuizen door toedoen van Covid-19 stijgt met 
231 naar 100.570. Er liggen op dit moment nog 3852 personen met ernstige coronaklachten 
op de Franse ic-afdelingen. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal Covid-patiënten 
vandaag met zo'n 700 naar 27.230. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Uit protest tegen het coronabeleid zijn vanavond in meerdere steden 
fakkeloptochten van start gegaan 

Uit protest tegen het coronabeleid van de regering zijn vanavond in meerdere steden 
fakkeloptochten van start gegaan. Zo lopen in Sittard volgens de initiatiefnemers 
enkele honderden mensen mee in de lichtjestocht door het centrum. Mensen dragen allerlei 
soorten lampjes mee en veel van hen hebben een kleine geluidsinstallatie bij zich waarmee ze 
muziek laten horen. 

Mensen liepen ook met teksten als 'Stop de priktatuur'. ‘Het is echt ontzettend druk’, aldus 
initiatiefnemer dj Romano. Volgens hem zijn er nog geen problemen met handhavers geweest 
en verloopt de tocht vreedzaam. Ook volgens de politie verloopt de optocht rustig.   

In Maastricht liepen honderd tot honderdvijftig mensen mee in een lichtjestocht. Ook in veel 
andere plaatsen in het land werden fakkeloptochten gehouden. Zo waren er onder 
meer lichtjestochten in Oldenzaal, Enschede en Staphorst tegen het 2G-beleid en tegen het 
vaccineren van jonge kinderen, meldt RTV Oost. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Tinka (56) is door long covid altijd moe en lusteloos, maar dit stofje kan 
misschien helpen 

Ze heeft geen reuk en smaak, maar is vooral vaak moe, lusteloos en snel kortademig. Pas 
sinds een paar maanden weet Tinka Doorgeest dat long covid de boosdoener is. Niks aan te 
doen? Wachten tot het overgaat? Dat is ze niet van plan.  

Sterker nog, ze is de eerste die meedoet aan een Rotterdams onderzoek naar het antwoord op 
de vraag of de duur van de ziekte kan worden bekort. 

Tinka Doorgeest (56) is niet het type dat bij de pakken neer zit. ‘Het gaat wel goed’, zegt ze 
desgevraagd. Om later te vertellen dat er na een werkdag - want ondanks long covid gaat haar 
baan haar aan het hart - eigenlijk weinig meer uit haar handen komt. ‘Het klinkt tegenstrijdig, 
maar zelfs ontspanning kost dan teveel energie.’ Bron: AD, 19 januari 2022. 
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School in Woerden stuurt antivaxers weg van het schoolplein 

De Woerdense basisschool De Regenboog heeft vandaag mensen op het 
schoolplein aangesproken die een brief uitdeelden waarin werd gewaarschuwd voor 
het vaccineren van kinderen. De antivaxers zijn weggestuurd. ‘School dient een veilige haven 
en neutraal terrein te zijn’, volgens het schoolbestuur.  

De bewuste personen gingen daarna uit zichzelf weg. ‘Het schoolplein is ervoor bedoeld dat 
kinderen kunnen spelen en voor het brengen en ophalen. En niet om informatie te 
verspreiden’, verklaart de directie. De gemeente geeft aan dat op een correcte manier is 
gehandeld. ‘Als scholen in zo’n situatie toch extra hulp nodig hebben, kunnen ze gemeente of 
politie bellen.’ Bron: AD, 19 januari 2022. 

Handhaving heeft in Amsterdam einde gemaakt aan illegaal feest in 
een café aan de Witte de Withstraat 

Handhaving heeft woensdagavond in Amsterdam een einde gemaakt een illegaal feest in 
een café aan de Witte de Withstraat. De buitengewoon opsporingsambtenaren kregen hierbij 
hulp van agenten, zegt een woordvoerster van de politie. 

Ze kon niet zeggen hoeveel mensen in het café waren. Volgens de eigenaar van het café betrof 
het een klein feestje met zo'n twintig mensen die allemaal een boete hebben gekregen, meldt 
de lokale zender AT5. Bron: AD, 19 januari 2022.  

Onderzoek RIVM laat zien dat booster zeer effectief is 

Het eerste onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 
gedaan naar de boostercampagne laat zien dat deze derde vaccinatie 'zeer effectief'  is tegen 
ernstige gevolgen van Covid-19. De booster beschermt 97 
procent tegen ziekenhuisopname en 98 procent tegen ic-opname, meldt het instituut 
woensdag. Een kanttekening is echter dat het onderzoek werd uitgevoerd toen de deltavariant 
dominant was. Over de effectiviteit bij de Omikron-variant is minder bekend.  

De kans om in het ziekenhuis te belanden was tussen 19 november en 13 januari 33 keer 
kleiner voor mensen die een boosterprik hebben gehad ten opzichte van ongevaccineerden. 
Voor met mensen die alleen de eerste twee vaccinaties hebben ontvangen, was het risico op 
een ziekenhuisopname vijf keer hoger in vergelijking met mensen die een boosterprik kregen. 

De booster bleek nog effectiever om een opname op de intensive care (ic) te voorkomen. Ten 
opzichte van ongevaccineerden was de kans daarop in de afgelopen maanden vijftig keer zo 
klein. Mensen die twee prikken hebben gehad, liepen vier keer zoveel risico om op de ic te 
belanden dan mensen met een booster. 

Een boostervaccinatie geeft mensen dus meer bescherming tegen ziekenhuisopnames. Wie 
alleen de eerste twee vaccinaties heeft gehad, was voor 85 procent beschermd tegen 
ziekenhuisopname. Ouderen ondervonden relatief meer bescherming door de boosterprik. 

In de periode dat het RIVM onderzoek deed waren de meeste ziekenhuisopnames het gevolg 
van een besmetting met de deltavariant. ’Een schatting van de vaccineffectiviteit tegen 
ziekenhuisopname door de Omikron-variant is nu nog niet mogelijk’, meldt het 
RIVM. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk laten volgens het instituut zien dat de 
bescherming ook met een booster tegen de Omikron-variant lager is dan tegen Delta. 

Woensdag bleek uit onderzoek van het RIVM dat van de mensen die in aanmerking komen 
voor de boosterprik tegen het coronavirus, 3,1 procent niet van plan is de vaccinatie te gaan 
halen. Daarnaast weet 8,6 procent het nog niet zeker. Bron: AD, 20 januari 2022. 



57 
 

Voor het eerst is een bewoner van Sint Eustatius 
overleden aan besmetting met Covid-19 

Voor het eerst is een bewoner van Sint Eustatius overleden naar aanleiding van 
een besmetting met Covid-19, heeft de overheid bekendgemaakt. Het gaat om een patiënt die 
eerder dit jaar naar Sint Maarten was overgebracht voor medische behandeling. 

Sint Eustatius heeft iets meer dan 3000 inwoners en is voor een groot deel van de pandemie 
vrij van besmettingen gebleven. Eind vorig jaar werd een nieuwe besmetting geregistreerd. Dat 
liep van 28 december tot 14 januari op tot 132 gevallen. Sinds 15 januari zijn er geen cijfers 
meer bekendgemaakt. Op die dag waren er 113 besmettingen. 

Alleen het nog kleinere eiland Saba (ongeveer 2000 bewoners) is tot nu toe van alle Caribische 
eilanden van het Koninkrijk zonder coronadoden gebleven. Op Curaçao, Aruba, Sint Maarten 
en Bonaire zijn sinds het begin van de pandemie in totaal 495 coronadoden gevallen; waarvan 
de meeste op Curaçao (207) en de minste op Bonaire (26). Bron: AD, 20 januari 2022. 

Amerikaanse overheid stelt 400 miljoen niet-chirurgische 'N95' mondkapjes 
gratis ter beschikking   

De Amerikaanse overheid stelt 400 miljoen niet-chirurgische 'N95'-mondkapjes uit de 
strategische voorraad gratis ter beschikking aan het publiek. De nauwsluitende maskertjes, 
die minstens 95 procent van de in de lucht aanwezige deeltjes wegfilteren, zijn vanaf eind 
volgende week te verkrijgen via apotheken en gezondheidscentra, meldt het Witte Huis. 
President Biden probeert zo de verspreiding van het virus te beperken.  

Ondanks de hoge besmettingscijfers drukt Biden de Amerikanen vandaag op het hart dat de 
Omikron-variant geen reden tot paniek is. Wel geeft hij toe dat er meer en eerder getest had 
moeten worden. ‘Hadden we eerder meer moeten testen? Ja!’, sprak de president. ‘Maar we 
doen nu meer.’ Hij bezwoer de aanwezige journalisten dat de VS niet meer in lockdown zal 
gaan of scholen zal sluiten. Bron: AD, 19 januari 2022. 
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De ad-hocmaatregelen trekken te grote wissel op vertrouwen en 
uithoudingsvermogen van burgers 

De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de burgemeesters van zo'n 30 
steden 'een te grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen' in het bestuur. 
‘Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie burgers 
dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen’, klinkt het in een opiniestuk in de 
Volkskrant. 

Het beleid is een te zware opgaaf voor stedelingen en bestuurders. ’Het put het 
handhavingsapparaat niet alleen uit, maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen 
burgers te staan. Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid 
niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af.’ 

‘Wij dringen er bij het kabinet en het parlement dan ook op aan om het coronabeleid 
fundamenteel te herzien’, vervolgen de ondertekenaars. ‘Als burgemeesters kiezen wij er tot 
slot in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te 
handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch 
dat de woede toeneemt.’ Bron: AD, 19 januari 2022. 

Alexander Zverev: ’Meer corona op Australian Open, omdat er niet 
wordt getest’ 

Alexander Zverev denkt dat er op de Australian Open waarschijnlijk spelers rondlopen die 
corona hebben omdat ze niet zijn getest. Dat vermoeden sprak de Duitse tennisser, de 
nummer 3 van de plaatsingslijst, uit na zijn zege op de Australiër John Millman. 

Eerder op de dag verklaarde Ugo Humbert dat hij positief had getest op het coronavirus, een 
dag na zijn nederlaag tegen zijn Franse landgenoot Richard Gasquet. Humbert moet nu in 
Australië een week in quarantaine. Gasquet is overigens donderdag de tegenstander van Botic 
van de Zandschulp, de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. 

„We mogen naar buiten om te eten, we mogen doen wat we willen, dus ik denk dat het normaal 
is dat meer mensen corona krijgen’, vertelde Zverev. „Ik denk dat nogal wat spelers het hadden 
toen ze aankwamen. Ik denk dat er nogal wat spelers zijn die het nu hebben. We worden niet 
getest, dus ik denk dat als we getest zouden worden er in waarschijnlijk meer positieve 
gevallen zouden zijn dan er nu zijn.’ 

Volgens Zverev neemt hij zelf alle voorzorgsmaatregelen in acht en blijft hij in zijn eigen bubbel 
om besmetting te voorkomen. „Ik ben hier om te tennissen en ik begrijp dat er veel 
coronagevallen zijn in Melbourne en overal in Australië. Dus ik kom niet veel buiten, ik ben 
nog niet in restaurants geweest, ik ben niet uit geweest’, voegde hij eraan toe. 

Eerder deze week meldde het Australische ABC News dat spelers dagelijks zelf snelle 
antigeentests moeten uitvoeren, terwijl tests onder toezicht worden uitgevoerd op de dag dat 
ze aankomen en tussen dag vijf en zeven van hun verblijf. Bron: De Telegraaf, 19 januari 
2022. 

Tennisser Zverev bezorgd over beperkte controle op corona 

Alexander Zverev vermoedt dat er meerdere tennissers op de Australian Open het coronavirus 
bij zich dragen. ‘Maar er wordt niet getest’, sprak de Duitser zijn zorg uit na het bereiken van 
de derde ronde in Melbourne. 

De Franse tennisser Ugo Humbert meldde woensdag dat hij positief had getest op het virus, 
een dag nadat hij door zijn landgenoot Richard Gasquet was uitgeschakeld op het eerste 
grandslamtoernooi van dit jaar. Hij moet daarom een week in quarantaine in Australië blijven. 
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@ AP Alexander Zverev 

Deelnemers aan de Australian Open moeten volledig gevaccineerd zijn. ‘Maar we mogen 
gewoon ergens gaan eten en gewoon doen wat we willen. Het lijkt me vanzelfsprekend dat er 
meer mensen besmet zullen raken’, zei Zverev na zijn zege op de Australiër John Millman. ‘Ik 
denk dat er tennissers hier zijn gearriveerd met een besmetting. Ik denk ook dat anderen het 
hier hebben opgelopen. Maar we worden niet getest. Als dat zou gebeuren, denk ik dat er meer 
besmettingen uitkomen.’ 

Volgens Australia ABC News worden spelers geacht dagelijks een zelftest te doen en zijn ze bij 
aankomst getest. Dat zou tussen de vijfde en de zevende dag van hun verblijf opnieuw moeten 
gebeuren. Zverev zei zo veel mogelijk in zijn eigen bubbel te blijven in de jacht op zijn eerste 
grandslamtitel. ‘Ik ben de deur nog amper uit geweest, ik neem geen enkel risico.’ Bron: RTL 
Nieuws, 19 januari 2022. 

Expres besmet met corona: heel onverstandig, vinden deskundigen 

Zes ontmoetingen had hij ervoor nodig – zes keer contact met iemand die corona had. De 
principieel ongevaccineerde Jeroen is besmet met corona en hij is er 'blij' mee. Binnenkort 
heeft hij een herstelbewijs. ‘Ongelofelijk onverstandig’, vindt de voorzitter van Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik. 

‘Na zes (on)bewuste pogingen om besmet te raken, is het me gelukt’, schreef Jeroen 
(achternaam bekend bij de redactie) maandag op Facebook. Hij is ongevaccineerd. Hoe harder 
de overheid eraan trekt, hoe dieper bij hem de hakken in het zand gaan. Maar een 
coronatoegangsbewijs leek hem toch wel handig. Want je weet niet hoe het loopt, zegt 
hij. Misschien wordt het op een gegeven moment wel verplicht op z'n werk. En hij wil wel voor 
zichzelf en, belangrijker nog, zijn dochter kunnen zorgen. 

Zoals gezegd duurde het wel even voordat Jeroen beet had. Hij had al eens een begroetingskus 
gegeven aan iemand met corona, of een knuffel. ‘En de laatste, succesvolle, ontmoeting was 
niet eens de meest bewuste poging van de zes’, zegt Jeroen. ‘Al was tijdens dat bakkie koffie 
wel duidelijk dat diegene mogelijk corona had.’ 

‘Ongelofelijk onverstandig en dan druk ik mij nog vriendelijk uit’, zegt voorzitter Ruud Coolen 
van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. ‘Je weet van tevoren niet hoe 
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ernstig een besmetting uitpakt. Hoe je het ook wendt of keert, er is een makkelijke manier om 
je te beschermen tegen het coronavirus en dat is door je te laten vaccineren.’ 

Het grootste probleem van jezelf expres besmetten is dat je vooraf niet weet hoe ziek je ervan 
wordt, zegt ook immunoloog Marjolein van Egmond van Amsterdam UMC. ‘De meeste mensen 
op de intensive care zullen vooraf ook gedacht hebben dat ze er niet zo ziek van zouden 
worden. Veel mensen die zich expres laten besmetten zullen er vrij ongeschonden doorheen 
komen, maar er zal ook een aantal mensen op de ic terechtkomen of long covid oplopen. Je 
weet van tevoren alleen niet wie dat zijn.’ 

Cijfers over het aantal mensen dat zich expres laat besmetten zijn er niet. Registratie is om 
nogal voor de hand liggende redenen vrijwel onmogelijk. Maar dat het gebeurt is niet 
nieuw. Eind vorig jaar waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al voor doe-het-
zelfproducten die te koop werden aangeboden op sociale media en via speciale websites. 

‘Je stelt jezelf bloot aan een risico, terwijl er een eenvoudig alternatief voorhanden is. Met een 
vaccin train je het afweersysteem zonder dat je er ziek van wordt’, zegt Van Egmond. 

Coolen van Brakel begrijpt het wantrouwen tegen vaccins niet. ‘Er is nog nooit zo massaal en 
zo transparant ingezet op de bewaking van een geneesmiddel’, zegt hij. ‘Iedere zeldzame 
bijwerking wordt gerapporteerd, al vindt die slechts plaats bij 1 op de 100.000 gevallen. Het 
risico dat je een ernstige besmetting oploopt en daarvan nadelige langetermijneffecten 
ondervindt, is vele malen groter. Voor veel mensen is het kennelijk lastig om een goede risico-
inschatting te maken.’ 

Of je nou hersteld bent van een coronabesmetting of gevaccineerd bent, in beide gevallen bouw 
je afweer op tegen een volgende besmetting met het virus. ‘Een infectie en vaccinatie doen min 
of meer hetzelfde’, zegt immunoloog Marjolein van Egmond, ‘namelijk een instructie geven aan 
het afweersysteem.’ 

‘Voor de mate van bescherming door besmetting kan van belang zijn hoe ziek je ervan bent 
geweest. Als je alleen maar heel lichte verkoudheidsklachten krijgt, is de vraag of je wel een 
sterke afweerreactie krijgt. Met een vaccinatie en vervolgens boostervaccins kun je het 
afweersysteem gedoseerd trainen en beter maken. En je hoeft niet eerst ziek te worden.’ 

‘Het voordeel van immuniteit door een besmetting is dan weer dat je daardoor een 
afweerreactie opbouwt tegen het hele virus. Er is sprake van bredere bescherming. Terwijl je 
met vaccins alleen traint tegen het spike-eiwit, waarmee het virus zich hecht aan gezonde 
cellen.’ 

‘Ik geloof niet dat ik het vaccin nodig heb om gezond te blijven’, zegt Jeroen, ‘maar de 
belangrijkste reden is voor mij de manier waarop de overheid communiceert. Er is geen sprake 
van vrijwilligheid, maar eerder van drang of zelfs dwang. Hoe meer de overheid eraan trekt, 
hoe meer ik denk: dan maar niet.’ 

Jeroen is niet erg ziek geweest sinds hij zaterdag positief testte. ‘De eerste nacht was ik wat 
grieperig, maar zondag had ik bij wijze van spreken alweer kunnen gaan werken. Overdag heb 
ik bijna geen klachten, 's avonds kwam het de eerste dagen lichtjes terug. Nu heb ik af en toe 
nog een beetje hoofdpijn, maar daar houdt het wel mee op.’ Bron: RTL Nieuws, 19 januari 
2022. 

Baudet meldt zich met 'griepklachten' af voor debat 

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet doet dinsdag niet mee aan het debat over de 
regeringsverklaring. Hij heeft zich afgemeld ‘na diverse hoestbuien en andere griepklachten 
die vanochtend plotseling opkwamen’, zegt hij op Twitter. 

Baudet heeft overlegd met Kamervoorzitter Vera Bergkamp en is ‘naar huis gegaan om op te 
knappen. Mijn visie op de kabinetsplannen volgt spoedig’. Bron: ANP, 19 januari 2022. 
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2G-beleid niet zinvol: dit houdt het in en dit betekenen de afkortingen 

Het 2G-beleid is niet zinvol om het reproductiegetal van het coronavirus te verlagen, blijkt 
maandag uit nieuw onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid werd 
uitgevoerd. Daarentegen blijkt 1G wél effectief om de R-waarde te verlagen. Maar wat houden 
3G, 2G en 1G nou eigenlijk in? Wij leggen uit wat deze afkortingen voor jou en het 
coronatoegangsbewijs betekenen. 

Als eerste 3G, waarbij je getest, genezen of gevaccineerd moet zijn voor het 
coronatoegangsbewijs. De testuitslag is 24 uur geldig. Als je genezen bent van het coronavirus, 
is dit bewijs een jaar geldig. Mogelijk wordt dat binnenkort verkort naar zes maanden. 

3G geldt nu nog voor het coronatoegangsbewijs en bijvoorbeeld om door Europa te reizen. Per 
1 februari verandert dit, want vanaf dat moment is jouw vaccinatiebewijs na de laatste prik 
nog maar negen maanden geldig. 

2G laat de optie weg dat je je kunt laten testen voor een toegangsbewijs. Hierbij moet je dus 
gevaccineerd of genezen zijn van het coronavirus. In Duitsland wordt in sommige deelstaten 
al 2G+ gebruikt. Hierbij gelden de regels van 2G, maar moeten mensen daarnaast ook negatief 
getest zijn. 

Bij 1G moet iedereen worden getest, ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent. Dit moet dan 
een PCR-test van minder dan 24 uur oud zijn. In sommige landen, zoals België, betekent 1G 
dan weer dat de persoon volledig up-to-date is met de vaccinaties, dus ook met eventuele 
boosters. Een test- of herstelbewijs hebben is dan geen mogelijkheid meer. 

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge pleitte voor de invoering van het 2G-
beleid voor het coronatoegangsbewijs in Nederland. Maar recent onderzoek toont aan dat dit 
beleid niet zinvol is om het reproductiegetal te verlagen. In een brief aan de Tweede Kamer 
schrijft de huidige minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, dat het belangrijk is om deze 
bevindingen mee te nemen bij nieuwe besluiten omtrent het coronavirus. 

In Nederland geldt nu het 3G-beleid. Er wordt wel gesproken over een 1G-beleid, maar het is 
inmiddels duidelijk dat dit beleid te duur is en erg lastig uitvoerbaar is. 1G zou wel zeer 
effectief zijn en leiden tot een daling van het reproductiegetal van 45 procent. Kuipers denkt 
dat het 2G-beleid op lange termijn wel effectief zou kunnen zijn, maar tot nu toe is er geen 
meerderheid in de Tweede Kamer voor dat beleid. Bron: NU.nl, 18 januari 2022. 

Niet één, maar vier keer besmet met corona: 'In negen maanden tijd' 

Ben je al eens besmet geweest met corona, dan is er een kans dat je het wéér kunt krijgen. 
Dat gebeurt bij zo'n 12 procent van de mensen die positief is getest, meldt het RIVM. Toch 
zijn er ook mensen die de dans juist steeds ontspringen. Hoe komt het dat de ene persoon het 
virus keer op keer oploopt, terwijl de ander er steeds aan ontkomt? 

De relatief grote kans op herinfectie lijkt iets wat bij Omikron hoort, want bij de deltavariant 
was er bij zo'n 3 procent van de positief geteste personen sprake van een herbesmetting. 
Iemand die opnieuw besmet raakte, is Anna Sanders. Niet één, maar vier keer testte ze 
positief. ‘Ik ben echt elke keer opnieuw besmet. Tussen de positieve testen door heb ik ook 
aantoonbaar bewijs van negatieve PCR-testen.’  

Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van negen maanden, terwijl Sanders twee keer 
gevaccineerd is. Niet te geloven, vindt ze zelf. ‘Dus ik heb de GGD hierover opgebeld. Zij hebben 
de testresultaten van de derde en vierde keer beter laten onderzoeken en kwamen tot de 
conclusie dat ik de derde keer besmet was met de deltavariant’, zegt ze tegen EditieNL. ‘Bij de 
vierde test was er deels sprake van andere deeltjes: die van de Omikron-variant.’ 

Erg ziek is Sanders er alle vier de keren niet van geweest, maar onhandig is het wel. ‘Ik heb 
tussen april 2021 en nu vier keer langer dan een week in quarantaine gezeten, en ik kan nu 
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niet zeggen dat dat bevorderlijk is voor alles wat ik in het dagelijks leven te doen heb.’ Tel daar 
nog meer quarantainedagen bij op, want Sanders moest ook weleens binnenblijven na contact 
met besmette mensen.  

 
Baukje Harmsma kreeg drie keer corona 

Ook Baukje Harmsma heeft meerdere keren corona gehad: drie keer om precies te zijn. De 
eerste keer in oktober 2020, de tweede keer in april vorig jaar en de laatste keer vlak voor 
kerst. ‘Ik heb echt geen idee hoe ik alle drie de keren besmet ben geraakt. Het is best een 
mysterie.’ Harmsma woonde wel een tijdje op kamers, maar was naar eigen zeggen de 
voorzichtigste in het hele huis.  

Tijdens de eerste en laatste besmetting heeft Harmsma zich twee à drie dagen wat 'ziekig 
gevoeld'. ‘Maar dat viel in verhouding met de tweede keer corona echt mee. Toen was ik echt 
ziek’, zegt ze. Ze had koorts, kon niet meer ruiken, ademde moeilijk en had keelpijn. Harmsma 
zat toen in quarantaine bij haar vriend, die ze gek genoeg niet heeft besmet. ‘Heb ik gewoon 
pech of ben ik extra vatbaar?’ 

 

Hans Zaaijer, arts-microbioloog bij bloedbank Sanquin 



63 
 

Dat de een het meerdere keren krijgt en de ander helemaal niet, kent volgens arts-
microbioloog Hans Zaaijer van bloedbank Sanquin twee verklaringen. ‘Elk virus heeft een 
manier nodig om de cellen van het lichaam binnen te dringen: er is een zogeheten receptor 
nodig, een soort sleutel dat op het slot past’, legt hij uit. ‘Sommige mensen hebben voor 
bepaalde virussen die receptor niet, waardoor je dus niet besmet kunt raken. We zien het al 
bij hiv, maar het zou mogelijk ook zo kunnen zijn bij corona. Dan ben je een ongelooflijke 
geluksvogel.’ Het is zeldzaam en dus nog onbekend of dit kan bij corona.  

Ook kan je van je ouders een immuunsysteem erven dat bijzonder geschikt is om virussen 
buiten de deur te houden. Maar er zijn natuurlijk ook pechvogels, zoals Sanders en Harmsma, 
die keer op keer besmet raken. ‘Het is net zoals mensen die elk jaar verkouden worden of de 
griep krijgen. We hebben allemaal wel een zwak plekje in ons immuunsysteem.’  

Hoe zit het dan met antistoffen? ‘Natuurlijk is het zo dat je antistoffen opbouwt als je het virus 
krijgt, maar antistoffen kunnen ook weer afnemen’, vertelt Zaaijer. ‘Per persoon verschilt het 
hoe goed die antistoffen zijn, en hoe goed de celgebonden afweer en het immuungeheugen 
zijn. Ook per virus verschilt dat.’ Zelfs per mutatie kan het verschillen. 

Een voorbeeld van Zaaijer: ‘Iemand die hepatitis A doormaakt, heeft levenslang antistoffen in 
het bloed. Maar krijg je hepatitis B, dan zakken de antistoffen op den duur weg.’ Toch ben je 
dan levenslang immuun door het immuungeheugen. Al nemen de antistoffen en het 
immuungeheugen na een tijd af bij een heleboel infecties. ‘Een voorbeeld is kinkhoest. Baby's 
worden gevaccineerd, maar na twintig tot dertig jaar verdwijnt de immuniteit. Daarom worden 
zwangere vrouwen ingeënt.’ 

Dus of Harmsma extra vatbaar is of juist pech heeft? ‘Ik ken haar medische achtergrond niet, 
maar meestal is het gewoon pech door een wat zwakker punt in je immuunsysteem’, vertelt 
Zaaijer. ‘En zo heb je ook dat sommige mensen simpelweg een goede afweer hebben. Ze krijgen 
nooit de griep terwijl anderen er een longontsteking van krijgen.’ Bron: RTL Nieuws, 19 januari 
2022. 
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Ziekteverzuim schiet omhoog door Omikron: ‘Grote werkdruk in zorg en 
onderwijs baart zorgen’ 

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt in een moordend tempo. Arbodiensten melden stijgingen 
van 30 tot ruim 50 procent. Omikron, griep, thuiswerken en werkdruk zijn de ziekmakers. 

Arbo Unie, dat de arbodiensten voor 10.000 ondernemingen met meer dan 200 
personeelsleden doet, ziet in de eerste weken van 2022 het aantal ziekmeldingen omhoog 
schieten: 30 procent meer vergeleken met dezelfde periode in 2020 voor de coronapandemie. 
Interpolis turfde in december 54 procent meer ziekmeldingen dan gebruikelijk in december. 

Bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie: ‘We zien meer ziekmeldingen die te relateren zijn 
aan de Omikron-variant. In het onderwijs en de zorg zijn de meldingen onveranderd hoog. 
Daardoor houdt de werkdruk aan en dat baart ons zorgen.’ 

Er worden veel meer mensen ziek door Omikron - het RIVM noteerde deze maand al 550.000 
besmettingen - maar volgens Roelen zijn mensen er minder lang ziek van dan van de 
Deltavariant. 

Ook arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare melden dat het ziekteverzuim ‘uitzonderlijk 
hoog’ is, al was het in december door de lockdown en de vakantie met 4,9 procent een fractie 
minder dan in november. Jurriaan Penders, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare stelt dat 
Omikron verantwoordelijk is voor 35 procent van de ziekmeldingen en de griep voor een kwart. 

In de gezondheidszorg (6,7 procent), de industrie (5,6 procent), het onderwijs (5,5 procent) en 
de bouw (5,1 procent) zijn de meeste zieken. ‘Dit zijn sectoren waar werknemers vrijwel altijd 
op locatie werken’, zegt Penders. Bij de thuiswerkers is het verzuim veel minder. 

Thuiswerkers lopen op hun beurt weer meer kans om te vereenzamen. Ze missen de 
collegialiteit. Roelen: ‘Dit leidt niet altijd tot verzuim, maar het is zeker iets om rekening mee 
te houden.’ 

De arbodiensten vrezen dat het ziekteverzuim nóg verder oploopt nu de lockdown wordt 
afgebouwd. Volgens Penders is het van groot belang om te zorgen dat niet iedereen tegelijk 
ziek word, want dat kan de continuïteit van kleine bedrijven in gevaar brengen. ‘Wij adviseren 
werkgevers om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van 
collega’s op moeten vangen. Bedenk welk werk je uit kunt stellen om onnodige overbelasting 
van werknemers te voorkomen.’ Bron: AD, 20 januari 2022.  

Belgische regering geeft sociale partners deadline voor maatregelen om 
personeelsuitval op te vangen 

De federale regering geeft de vakbonden en werkgevers tot vrijdag de tijd om tot een akkoord 
te komen over extra flexibiliteit om een eventuele personeelsuitval wegens de Omikron-variant 
van het coronavirus op te vangen. De sociale partners waren eerder deze week zonder akkoord 
uit elkaar gegaan. Dat is aan Belga bevestigd na een bericht van Het Nieuwsblad. 

Vakbonden en werkgevers onderhandelden binnen de Groep van Tien over een pakket 
maatregelen, om te kunnen reageren als er te veel werknemers in een ondernemingen afwezig 
zouden zijn wegens ziekte of quarantaine. De werkgevers drongen onder meer aan op 
soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken 
(bijvoorbeeld jobstudenten, interimpersoneel en ook gepensioneerden). Bij de vakbonden 
bestaat de vrees dat de extra flexibiliteit structureel zou worden. Maandag gingen de sociale 
partners zonder akkoord uit elkaar.  

Het kernkabinet besprak het dossier woensdag. Daar werd beslist de Groep van Tien tot 
vrijdag de tijd te geven om alsnog tot een akkoord te komen, bevestigt de woordvoerder van 
minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De regering stelt duidelijk dat het gaat om 
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tijdelijke maatregelen. Bovendien zit de Omikron-variant mogelijk ongeveer aan haar piek, en 
zal het misschien helemaal niet nodig zijn om maatregelen effectief te activeren.  

Er is tussen de sociale partners ook discussie of de maatregelen algemeen moeten gelden of 
per sector. Om een en ander te kaderen, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de 
sociale secretariaten en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid gevraagd om een tool op 
te zetten waarmee de personeelsuitval in de verschillende sectoren kan worden ingeschat, zo 
zegt de woordvoerder van Dermagne nog.  

De Vlaamse  ondernemersorganisatie Voka schatte woensdag dat gemiddeld zes procent van 
de medewerkers in een onderneming afwezig is door een coronabesmetting of een quarantaine. 
In normale periodes is dat ongeveer twee procent. Voka pleitte voor een ‘nood-kb’ dat bedrijven 
de nodige flexibiliteit moet geven om acute personeelsuitval op te vangen, aldus Voka. Bron: 
Het Nieuwsblad, 19 januari 2022.  

 

Maandag 60.000 positieve coronatesten, nieuw dagrecord in België 

Afgelopen maandag heeft een recordaantal van 60.000 mensen positief getest op het 
coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) 
woensdagmiddag gezegd op radiozender Qmusic. 

Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorige week maandag, toen er net geen 37.700 
besmettingen werden vastgesteld. Ook dat was toen een dagrecord.  

Vandenbroucke zit sinds dinsdagochtend overigens in quarantaine na een hoogrisicocontact 
waarvan hij maandagavond laat op de hoogte werd gebracht. In principe moet dat niet, want 
de Vooruit-vicepremier kreeg al een boosterprik, ‘maar ik kan toch maar beter voorzichtig 
zijn’, zei hij op de radio.  
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Dat betekent ook dat de minister donderdag niet in de Kamer zal zijn voor het vragenuurtje. 
Naar het Overlegcomité van vrijdag gaat hij mogelijk wel, al zal het dan met een extra 
beschermend FFP2-mondmasker zijn. Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 2022. 

Covax heeft 4,6 miljard euro nodig om verder vaccins te kunnen verdelen 

Het internationale initiatief om vaccins ook onder de ontwikkelingslanden te verdelen, Covax, 
heeft in de eerste drie maanden van dit jaar nog 4,6 miljard nodig om zijn werk te kunnen 
verderzetten. Dat heeft een verantwoordelijke van de Vaccinalliantie Gavi, Seth Berkley, 
woensdag gezegd. 

Vorig weekend werd de miljardste dosis gedoneerd, na een jaar werking. ‘In 2022 kunnen we 
corona helpen stoppen, door de manier waarop we zaken doen aan te passen: ervoor zorgen 
dat de vaccins snel worden gebruikt, veilig worden geïnjecteerd en voldoen aan de voorkeuren 
van de landen en hun doelstellingen’, zei Berkley nog. ‘Dat zal de wereld helpen om de risico's 
en onzekerheden rond de pandemie te beperken.’ 

Covax heeft 3,3 miljard euro nodig om een reserve van 600 miljoen dosissen aan te leggen, 
0,9 miljard om de bestemmingslanden te helpen bij de voorbereiding en distributie, en bijna 
een half miljard om kosten zoals transport en verzekeringen te dekken. 

Op dit moment hebben de donateurs goed 170 miljoen euro geschonken. 

Berkley hoopt dat het volgende miljard dosissen binnen de 4 à 5 maanden wordt geleverd, in 
plaats van het jaar dat nodig was om het eerste miljard te leveren. 

Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en CEPI bestuurt Gavi het Covax-
initiatief. Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 2022. 

Kamer in België raakt het eens over lijst met sprekers over 
vaccinatieplicht 

De Kamercommissie Gezondheid gaat 32 sprekers uitnodigen voor de hoorzittingen over de 
vaccinatieplicht. Dat blijkt uit de definitieve lijst die woensdag naar de commissieleden is 
gestuurd en die Belga kon inkijken. Het gaat onder meer om hoogleraar Rik Torfs, 
microbioloog Herman Goossens, motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste en professor 
grondwettelijk recht en ex-Kamerlid Hendrik Vuye. 

De vraag of het coronavaccin al dan niet verplicht moet worden voor de volwassen bevolking, 
klinkt nu al maanden. De kwestie verdeelt niet alleen de samenleving, ook binnen de regering 
liggen de meningen uiteen. De Kamer besliste vorige week om in eerste instantie een breed 
debat te voeren binnen de commissie Gezondheid. Die zal hoorzittingen met experten uit 
verschillende domeinen organiseren, om dan eventueel over te gaan tot een wetgevend 
initiatief. 

De Kamercommissie Gezondheid ondernam dinsdag al een poging om die hoorzittingen te 
regelen, maar die poging strandde na 2,5 uur discussie. Commissievoorzitter Thierry 
Warmoes (PVDA) had een lijst met achttien sprekers samengesteld uit de ruim zeventig namen 
die de fracties op voorhand hadden voorgesteld, maar oppositiepartijen N-VA en Vlaams 
Belang vonden daarin hun gading niet terug. Van het Vlaams Belang werd maar één spreker 
geselecteerd, klonk het, terwijl N-VA benadrukte dat verschillende disciplines ontbraken. Het 
ging onder meer om de huisartsen, kinderartsen en experten aansprakelijkheidsrecht. 

Voorzitter Warmoes ondernam woensdag een nieuwe poging in samenspraak met 
ondervoorzitters Nathalie Muylle (CD&V) en Hervé Rigot (PS). Die resulteerde in een definitieve 
lijst, met daarop 32 sprekers. Onder meer professor artificiële intelligentie Tijl De Bie (UGent), 
professor grondwettelijk recht Hendrik Vuye, onderzoeker Sam Brokken, kerkjurist Rik Torfs 
en vaccinoloog Geert Vanden Bossche zijn toegevoegd aan de agenda. Daarnaast mogen onder 
meer ook nog Domus Medica-voorzitter en huisarts Roel Van Giel, klinisch bioloog Emmanuel 
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André, viroloog Johan Neyts, biostatisticus Geert Molenberghs, microbioloog Herman 
Goossens en motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste aanschuiven. 

De hoorzittingen vinden plaats op woensdag 26 januari, maandag 31 januari, woensdag 2 
februari en vrijdag 4 februari. Mogelijk beslist de Kamercommissie daarna om nog andere 
namen te horen. Sowieso worden er nog aparte hoorzittingen georganiseerd met de sociale 
partners en met coronacommissaris Pedro Facon. Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 2022. 

Portugezen in quarantaine mogen huis verlaten om te gaan stemmen 

Portugezen die volgende week zondag, de dag waarop er in Portugal parlementsverkiezingen 
gepland staan, in quarantaine zitten, mogen hun huis wel verlaten om te gaan stemmen. Dat 
heeft de regering woensdag aangekondigd. Voor nu zondag staat er alvast een vervroegde 
verkiezingsdag gepland. 

Om te vermijden dat kiezers die het coronavirus opgelopen hebben, of die als 
hoogrisicocontact beschouwd worden, in het stemhokje het virus verder verspreiden, wordt 
het hen aangeraden om op een vooraf bepaald tijdstip te gaan stemmen. Minister van 
Binnenlandse Zaken en Justitie Francisca van Dunem zei dat dat in principe is een uur voor 
de stembureaus sluiten. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van september en de presidentsverkiezing van januari vorig 
jaar was dat nog niet mogelijk. ‘Het probleem dat we bij de vorige stembusgangen hadden is 
erger geworden, omdat we nu veel meer besmette personen hebben’, zei van Dunem.  

Het land telt nu ongeveer 600.000 mensen in quarantaine, waarvan twee derde potentiële 
kiezers zijn, op een totale kiespopulatie van 9,3 miljoen. Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 
2022. 

Paraguay sluit grenzen voor niet-gevaccineerden 

Paraguay heeft besloten om de landsgrenzen te sluiten voor niet-gevaccineerden. De 
coronabesmettingen in het land nemen snel toe. Verschillende buitenlanders die niet (volledig) 
gevaccineerd waren, werden bij aankomst tegengehouden en naar hun thuisland 
teruggestuurd. Dat meldt het hoofd van de immigratiedienst María de los Ángeles Arriola 
woensdag. 

Recent nog verhuisden verschillende antivaxers, vooral uit Duitstalige landen, naar Paraguay. 
Op sociale media circuleren filmpjes die mensen die zich niet willen laten vaccineren, 
oproepen om in Paraguay ‘een nieuwe start’ te nemen. Vaak bevatten deze video's ook 
complottheorieën over het coronavirus. 

Maar sinds vorige week kunnen mensen enkel het land binnen wanneer ze ten minste twee 
vaccindoses hebben gekregen. Sinds kort stijgt het aantal besmettingen in Paraguay explosief. 
Tot nu raakten 500.000 mensen besmet en stierven 17.000 patiënten aan de gevolgen van 
het coronavirus. Ongeveer 42 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Bron: Het 
Nieuwsblad, 19 januari 2022. 

Manifestatie in Brussel roept op tot breed maatschappelijk debat over 
coronamaatregelen 

Er zijn in Brussel al enkele marsen geweest tegen de coronamaatregelen. Komende zondag 23 
januari vindt er opnieuw een manifestatie plaats, maar die is internationaler en wil het debat 
ook breder trekken. ‘Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen’, zegt Tom Meert, 
voorzitter van Europeans United, een van de organisatoren van de demonstratie. ‘We kanten 
ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop die tot stand komen.’ Hij staat erop dat 
het een vreedzame manifestatie wordt. ‘Het open debat is het beste vaccin tegen een 
maatschappij die ziek is aan polarisatie’, aldus Tom Meert. 
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Voor alle duidelijkheid: de betoging heeft nog geen toelating van de autoriteiten. Er zijn 
contacten met de organisatoren, en het onderzoek is lopende, aldus de woordvoerster van de 
Brusselse politie. Er wordt in elk geval in voldoende personeel en middelen voorzien om de 
demonstratie te kaderen. Europeans United belooft in een persbericht ook een eigen 
veiligheidsdienst. 

 

 ©  Belga 

Europeans United organiseert de demonstratie samen met enkele (landelijke) afdelingen van 
World Wide Demonstration en meer dan 600 lokale verenigingen uit heel Europa. Ze komen 
op straat voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet. Linken met 
extreemrechts en antivaxxers worden geschuwd. ‘We zijn geen coronasceptici’, aldus Meert. 
‘En alle strekkingen zijn welkom. We willen geen politieke recuperatie.’ 

‘We willen aankaarten dat een grote en steeds groeiende groep mensen zich niet meer gehoord 
voelt in het maatschappelijke debat. Om iets te doen aan de polarisatie tussen mensen die 
voor of tegen maatregelen zijn, willen we het openbaar debat op gang trekken zodat mensen 
op die manier andere standpunten beter leren begrijpen.’ Meert pleit ervoor om het parlement 
meer bij het debat te betrekken. Hij vindt ook dat de GEMS-expertengroep in gans de crisis 
te veel macht heeft gekregen, ook al ‘zijn die mensen op zich niet het probleem.’ 

De manifestatie start om 11 uur aan het Brusselse Noordstation. Via de Europese wijk gaat 
het richting Jubelpark waar internationale sprekers voorzien zijn. De organisatoren 
verwachten tienduizenden tot zelfs 100.000 deelnemers. In tientallen steden wereldwijd zij er 
dit weekend trouwens optochten voor vrijheid, mensenrechten en democratie. 

Meert zegt dat zijn frustratie over het feit dat mensen niet meer met elkaar praten, al dateert 
van voor de coronacrisis. ‘Eigenlijk willen we helemaal niet gaan demonstreren’, stelt hij. ‘Wij 
zijn brave huisvaders en -moeders die niet thuis horen daar op straat. En we vragen niet om 
onze standpunten over te nemen, enkel om erover te kunnen praten.’ Bron: Het Nieuwsblad, 
19 januari 2022. 
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Grote coronavaccinfabriek geopend in Zuid-Afrika 

Zuid-Afrika, dat het voortouw neemt in de strijd voor gelijke toegang tot coronavaccins, heeft 
woensdag in de provincie West-Kaap een fabriek geopend die van A tot Z zal instaan voor de 
productie van vaccindoses. De fabriek wordt gefinancierd door biotechmiljardair Patrick Soon-
Shiong. 

Het doel is om ‘een vaccin van de tweede generatie’ te produceren, ‘en we willen het in Afrika 
en voor Afrika maken, en uitvoeren naar de rest van de wereld’, verklaarde de in Zuid-Afrika 
geboren zakenman van Chinese origine. De eerste vaccins worden nog dit jaar geproduceerd 
en tegen 2025 zullen waarschijnlijk jaarlijks een miljard doses van de band rollen.  

De vaccins van de tweede generatie worden ontwikkeld met het oog op het verlies van 
werkzaamheid na verloop van tijd van de eerste vaccins en het ontstaan van varianten van 
het virus. ‘Vandaag bewijzen we dat we als continent autonoom aan het worden zijn, en we 
mogen trots zijn op wat we bereiken’, sprak de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa in 
Brackenfell, waar de fabriek staat. 

Zuid-Afrika geldt officieel als het zwaarst door het coronavirus getroffen Afrikaanse land is en 
telt meer dan 3,5 miljoen gevallen. Zo'n 93.400 mensen zijn al aan COVID-19 bezweken. Sinds 
de Omikron-variant eind november in Zuid-Afrika werd ontdekt is het aantal besmettingen 
nog pijlsnel toegenomen. Bovendien is de vaccinatiegraad in het land laag als gevolg van 
bevoorradingsproblemen en het scepticisme bij een deel van de bevolking. Bron: Het 
Nieuwsblad, 19 januari 2022.  

Tijdelijke werkloosheid steeg met bijna 850 procent aan begin van de 
coronapandemie 

Aan het begin van de coronapandemie, tussen februari en april 2020, steeg het aantal tijdelijk 
werklozen in Vlaanderen met bijna 850 procent. Dat blijkt woensdag uit gegevens van 
Statistiek Vlaanderen. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus groeide het aantal tijdelijk werkloze Vlamingen van 
84.100 personen in februari 2020 tot 792.100 personen in april (+ 841,9 procent). In de 
maanden erna daalde dit cijfer wel weer en fluctueerde het tussen de grenzen van ongeveer 
138.000 en 300.000 tijdelijk werklozen. 

De jongste beschikbare cijfers dateren van november 2021 en tonen een maandgemiddelde 
van 130.500 tijdelijk werklozen, 57 procent minder dan in november 2020. Toch ligt dit cijfer 
nog altijd beduidend hoger dan in pre-coronatijden. Het jaargemiddelde van 2020 voor 
volledige of tijdelijke werkloosheid lag dan ook dubbel zo hoog als in 2019.  

In 2020 gingen ongeveer 6 op de 10 uitkeringen (voor volledige of tijdelijke werkloosheid) naar 
mannen. Daarnaast primeert vooral de leeftijdsgroep van personen tussen de 25 en 64 jaar.  

Ongeveer de helft (54 procent) van de personen met een werkloosheidsuitkering in 2020 
woonde in het Vlaams Gewest, met een opmerkelijke cluster in het zuiden van West-
Vlaanderen. Hierna volgden het Waalse Gewest met 33 procent en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met 13 procent. Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 2022.  

Het Veiligheidsberaad komt vandaag digitaal bijeen voor een extra 
vergadering 

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio 
komt vandaag digitaal bijeen voor een extra vergadering. Op de agenda staan de actualiteiten 
op coronagebied en de nabije toekomst voor sectoren als de horeca en de cultuur. Waarom 
daarvoor een extra vergadering is ingelast, is niet duidelijk. 
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De burgemeesters willen dat het kabinet nog deze week aan de horeca- en cultuursector laat 
weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het beraad wil dat er ’echt een concreet plan’ op 
tafel komt. Zij vinden dat het kabinet niet meer kan wachten tot volgende week dinsdag, zoals 
bij de vorige persconferentie is aangekondigd.  

Volgens de burgemeesters zijn versoepelingen mogelijk, maar als dat om dringende medische 
redenen niet kan moet het kabinet dat helder en duidelijk uitleggen en ook zeggen wanneer 
de deuren dan wel open kunnen, aldus het beraad. Het is niet bekend of het kabinet aan de 
wens van de burgemeesters tegemoet komt. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Nederlandse huishoudens hebben in november bijna 9 procent meer 
besteed dan een jaar eerder 

Nederlandse huishoudens hebben in november bijna negen procent meer besteed dan een 
jaar eerder. Daarmee ging de consumptie in de laatste maand voor de strenge 
lockdownmaatregelen van december opnieuw sterk omhoog, komt naar voren uit nieuwe 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Vooral aan diensten gaven mensen in november meer uit. Voor prijsveranderingen 
gecorrigeerd gaat het om een toename van meer dan veertien procent. Die grote toename komt 
doordat de horeca in november 2020, waarmee wordt vergeleken, door een lockdown was 
gesloten. Pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, bibliotheken, zwembaden en musea 
moesten destijds ook vrijwel de hele maand dicht. 

Verder verbruikten consumenten meer energie en gaven ze meer uit aan persoonlijke 
verzorgingsproducten. Daarbij speelt mee dat het afgelopen november kouder was dan een 
jaar eerder. Het CBS meldde onlangs al dat de omzet van de detailhandel in november ruim 
5 procent hoger was uitgekomen. Met name kleding en schoenen gingen vaker over de 
toonbank. Bron: AD, 20 januari 2022. 

De Tsjechische volkszangeres Hana Horka is op 57-jarige leeftijd overleden aan 
Covid-19 

De Tsjechische volkszangeres Hana Horka is op 57-jarige leeftijd overleden aan Covid-
19. Volgens haar zoon Jan Rek liet Horka zich opzettelijk door hem en zijn vader besmetten 
met het coronavirus, om zodra zij weer hersteld was van de infectie een coronapas te kunnen 
bemachtigen. Zover kwam het echter niet. 

Rek en diens vader liepen, ondanks dat beiden volledig gevaccineerd zijn, corona op tijdens 
de kerstdagen. Moeder Hana koos er echter voor om zich bloot te stellen aan het virus in 
plaats van uit de buurt te blijven. ’Ze had zich een weeklang moeten isoleren, omdat wij 
positief waren’, zegt Rek. ‘Ze was echter de gehele tijd bij ons.’  

‘Nu is het tijd voor het theater, de sauna en een concert’, schreef de vrouw op sociale 
media. Daags nadat de ongevaccineerde vocaliste liet weten herstellende te zijn van haar 
besmetting overleed zij. Horka kreeg last van haar rug en ging op haar bed liggen. ‘Het was in 
tien minuten over’, vertelt haar zoon. ‘Ze is gestikt.’ 

Hana Horka was lid van een van de oudste folkloregroepen van Tsjechië. Zij wilde het virus 
oplopen om na haar herstel meer bewegingsruimte te hebben. In het land is een bewijs van 
inenting of recent herstel van Covid-19 nodig om toegang te krijgen tot veel sociale en culturele 
evenementen, zoals bioscopen, bars en cafés. 

Hoewel zijn moeder niet was ingeënt, geloofde ze geenszins in de complottheorieën rond de 
vaccinaties, zegt Rek. ‘Haar filosofie was dat ze liever Covid kreeg dan een prik.’ Discussiëren 
had volgens haar zoon geen zin. Dat werd te emotioneel. Hij spreekt de hoop uit dat het verhaal 
van zijn moeder anderen overhaalt om zich te laten inenten. Bron: AD, 19 januari 2022. 
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Facebook  Hana Horka 

Een in Tsjechië bekende folkzangeres is overleden nadat ze opzettelijk 
Covid-19 had opgelopen.  

Een in Tsjechië bekende folkzangeres is overleden nadat ze opzettelijk Covid-19 had 
opgelopen. Dat vertelde haar zoon tegen de BBC. De 57-jarige Hana Horka was niet 
gevaccineerd en wilde het virus krijgen, zodat ze daarna niet meer hoefde te leven met 
strengere coronarestricties, maar haar plan liep fataal af.  

Horka’s zoon Jan Rek vertelde dat hijzelf en zijn vader dubbel gevaccineerd zijn, maar toch 
besmet raakten met het virus. Zijn moeder, die zelf niet gevaccineerd was, had besloten 
om niet bij hen uit de buurt te blijven en gaf er de voorkeur aan om zich aan het virus bloot 
te stellen, zodat ze een herstelpas kon krijgen om toegang te krijgen tot bepaalde locaties. ‘Ze 
had zich een week moeten afzonderen, omdat we positief getest waren. Maar ze was de hele 
tijd bij ons,’ vertelt hij. 

In Tsjechië is een bewijs van vaccinatie of recente besmetting met het virus vereist om toegang 
te krijgen tot veel sociale en culturele gelegenheden, waaronder bioscopen, bars en cafés. 

Horka was lid van Asonance, een van de oudste Tsjechische folkgroepen. Twee dagen voor ze 
stierf, schreef ze op sociale media dat ze herstellende was: ‘Nu komt er theater, sauna, een 
concert’. 

Zondagochtend, de dag dat ze stierf, zei Horka dat ze zich beter voelde en dat ze zich zou 
aankleden om te gaan wandelen. Maar toen begon haar rug pijn te doen, en keerde ze terug 
naar haar slaapkamer. ‘In ongeveer 10 minuten was het allemaal voorbij,’ vertelt haar zoon. 
‘Ze is gestikt.’ 

De man hoopt nu dat hij door zijn verhaal te vertellen anderen ervan kan overtuigen zich te 
laten vaccineren. ‘Als je voorbeelden uit het echte leven hebt, is dat krachtiger dan alleen 
maar grafieken en cijfers. Je kunt niet echt meeleven met getallen.’ Bron: AD, 20 januari 2022.  

Brazilië heeft meer dan 200.000 nieuwe corona-
besmettingen geregistreerd op een dag 

Brazilië heeft voor het eerst meer dan 200.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd op 
een dag. Het ministerie van Volksgezondheid in Brasilia meldde woensdagavond lokale tijd 
204.854 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur. Er waren 338 nieuwe sterfgevallen. De dag 
daarvoor had het grootste land van Latijns-Amerika al een piek van 137.103 nieuwe infecties 
opgetekend. 
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In totaal zijn volgens officiële cijfers meer dan 23 miljoen mensen besmet met het coronavirus 
in Brazilië, waar de eerste burger in januari 2021 werd gevaccineerd. Bijna 622.000 patiënten 
zijn overleden aan Covid-19. Het land heeft daarmee een van de hoogste sterftecijfers ter 
wereld. Brazilië telt 210 miljoen inwoners. 

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft het coronavirus vanaf het 
begin geminimaliseerd. Hij wees beschermende maatregelen en beperkingen af om 
economische redenen. Bolsonaro trok ook het nut van vaccinatie in twijfel. Toch is nu bijna 
70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Deze week is gestart met het vaccineren 
van kinderen tussen vijf en elf jaar. Bron: AD, 20 januari 2022.  

Europa beleeft vandaag mogelijk een primeur omdat coronakaart volledig 
donkerrood kleurt 

Europa beleeft vandaag mogelijk een primeur. De coronakaart van het werelddeel zou 
weleens volledig donkerrood kunnen kleuren. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau dat de 
Europese gezondheidsdienst ECDC heeft. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van de 
Omikron-variant van het coronavirus. 

De coronakaart bestaat uit 211 regio's in dertig aangesloten landen. Behalve Nederland zijn 
dat de 26 andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Landen als Groot-
Brittannië, Zwitserland, Rusland en Turkije doen niet mee. 

In de afgelopen week stonden 186 regio's op donkerrood. Heel Roemenië was rood, net 
als delen van Polen en Hongarije, bij elkaar 25 regio's. Geen enkele streek kleurde oranje of 
groen, en dat was nog niet eerder voorgekomen. 

Nederland kleurt donderdag in elk geval weer volledig donkerrood, voor de tiende week op 
rij. Bron: AD, 20 januari 2022. 

 

De metro's van de RET gaan minder vaak rijden. ‘Het verzuim is te groot.’ © Frank De Roo 
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Vanaf volgende week stuk minder metro's in regio Rotterdam: 
coronavirus slaat toe onder RET-personeel 

Het verzuim bij metrobestuurders loopt bij de RET zo hoog op dat de vervoerder vanaf volgende 
week met minder metro's rijdt. Op alle metrotrajecten geldt vanaf maandag 24 januari een 
afgeschaalde dienstregeling vanwege het aantal werknemers dat in quarantaine zit. ‘Het is 
simpelweg niet meer mogelijk de diensten rond te krijgen’, zegt RET-directeur Maurice Unck. 

Door de afgeschaalde dienstregeling rijdt op metrolijnen A, B, C, D en E vanaf aankomende 
week elke 15 minuten in plaats van elke 10 minuten een metro. Tussen Hoek van Holland 
Haven en Steendijkpolder rijdt elke 30 minuten een metro in plaats van elke 20 minuten. En 
op de trajecten Schiedam Centrum-Capelsebrug en Slinge-Rotterdam Centraal rijden ook 
minder vaak metro's: elke vijf minuten in plaats van elke 3 à 4 minuten. 

Op lijn D tussen De Akkers en Rotterdam Centraal en op lijn E tussen Slinge en Pijnacker 
Zuid zet de RET op de drukste momenten van de dag enkele spitsritten in om voldoende 
capaciteit te bieden. Bij de tram en bus lukt het op dit moment wel om de huidige 
dienstregeling te rijden, zegt de vervoerder. De RET kampte al met een personeelstekort. 

Momenteel slaat het coronavirus behoorlijk om zich heen in Nederland. Ook in regio 
Rotterdam houdt de Omikron-variant van het coronavirus huis. Daardoor neemt het aantal 
mensen dat in quarantaine zit toe, omdat ze zelf het virus bij zich dragen of omdat ze in 
contact zijn geweest met een positief getest persoon. Vooral bij de metroafdeling loopt het 
verzuim hoog op, zegt de vervoerder, die in overleg met opdrachtgever Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft besloten om de metrodiensten af te schalen.  

‘We balen ervan, want we willen er zijn voor onze reizigers’, aldus RET-directeur Unck. 
‘Tegelijkertijd is het verzuim op de afdeling metro te groot om de diensten rond te krijgen. 
Daarmee zouden we te veel vragen van degenen die nog wel werken.’  

Door de afschaling van de dienstregeling wordt het wel drukker in de metro's, erkent de RET, 
maar de vervoerder vindt het ondanks de oplopende coronacijfers toch verantwoord. ‘Ook al 
is het in de metro's nu iets drukker vanwege de recente versoepelingen, we zien dat de 
bezetting in onze metro's nog steeds laag is. Het wordt door de tijdelijke dienstregeling dus 
niet te druk in de voertuigen. En tijdens drukke momenten schalen we met spitsritten op’, 
verzekert een woordvoerder.  

De woordvoerder benadrukt dat de RET ‘ook niet anders kan’ dan afschalen vanwege het 
verzuim. Hoe lang de situatie duurt, kan hij nog niet zeggen. De RET-woordvoerder zegt dat 
de vervoerder het ziekteverzuim blijft monitoren. ‘Als het verzuim daalt hebben we ongeveer 
een week nodig om weer op te schalen naar de huidige dienstregeling.’   

De RET verwijst reizigers die willen weten wat de wijzigingen voor hen betekenen naar de 
reisplanner op de website. In de loop van de dag wordt de reisplanner aangepast aan de 
nieuwe, tijdelijke dienstregeling. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Duizenden zieken per dag erbij, hoe houden we de tweede stad van het 
land draaiend? ‘Zet het leger in’ 

Bij de ambulancezorg, de vuilnisophaaldienst, de brandweer, op school en de thuiszorg; overal 
dringt de vraag zich op hoe houden we de stad en regio draaiend nu het aantal besmettingen 
door de Omikron-variant van het coronavirus hard toeneemt.  

De Omikron-variant van het coronavirus houdt huis in de Rotterdamse regio. Het aantal 
positieve testen is in de eerste week van het nieuwe jaar bijna verdubbeld: van ruim 8000 
naar 17.000. Een record. Dat betekent ook meer verzuim op het werk en doemen scenario’s 
op met vuilnis die zich opstapelt, klassen zonder leerkracht, winkels die geen voorraad meer 
krijgen en bussen die uitvallen. 
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‘De dienstregeling is nog niet ontregeld geraakt’, zegt een woordvoerder van openbaar 
vervoersbedrijf RET over de huidige situatie. ‘Maar er staat door het ziekteverzuim wel 
spanning op.’ En bij ECT, het grootste containeroverslagbedrijf van de Rotterdamse haven, 
heeft zegsman Rob Bagchus het over ‘zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare 
mensen’. ‘De business moet doordraaien. Maar het zijn ingewikkelde tijden, dat moge duidelijk 
zijn.’ Bron: AD, 10 januari 2022. 

RET naarstig op zoek naar (jong) personeel: ‘De gemiddelde leeftijd is 
hoog’ 

De RET is naarstig op zoek naar personeel. Het Rotterdamse vervoersbedrijf redt het op dit 
moment nog wel, maar ‘we zitten krap’. Jonge mensen zijn ook van harte welkom in het 
vergrijsde bedrijf. De gemiddelde leeftijd van medewerkers van het bedrijf is nu 53 jaar. 

Posters in de stad moeten mensen overhalen om bij de vervoerder te komen werken. Het is 
krap op het moment, zegt woordvoerder Rolf Harbers. ‘De gemiddelde leeftijd is hoog.’ Het 
vasthouden van jong personeel is ook lastig. ‘Jongeren switchen vaker van baan. Veel andere 
sectoren hebben daar overigens ook mee te maken, de arbeidsmarkt is krap op het moment.’ 
Bron: AD, 12 januari 2022. 

Zeventig jaar getrouwd en corona overleefd: Jan en Grytsje Haitjema-
Mulder uit Koudum. 'Wy hawwe eltse dei de sinne yn hús' 

Jan en Grytsje Haitjema-Mulder vieren aanstaande maandag dat ze zeventig jaar getrouwd 
zijn. Wat hun jubileum extra bijzonder maakt, is het feit dat ze begin vorig jaar beiden het 
coronavirus hebben overleefd. ‘Net bêst, wy moasten beide nei it koronahûs op It Hearrenfean.’ 

 

Jan (94) en Grytsje (91) Haitjema-Mulder. Foto: Johan Vogelzang 

Beide negentigplussers waren er flink ziek van, gunnen het niemand, maar hebben het wel 
overleefd. Ze fietsten samen altijd al veel, waren in goede conditie en hun lichaam herstelde 
zich. Al zijn ze niet meer zo fit als voordat ze corona kregen. Jan (94) heeft zijn fiets ingeruild 
voor een scootmobiel, maar Grytsje (91) fietst bijna elke dag alweer door Koudum en omgeving. 
‘Wol elektrisch hear’, zegt ze. 
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‘Myn frou hat altyd lekker iten kokje kind, wy ite sûn, drinke gjin alkohol, roke net en dat 
skeelt fansels wol’, zegt Jan. Verder is het vooral geluk hebben om zo oud te worden, 
benadrukken ze. De medische wetenschap helpt hen ook goed, met een geslaagde hartoperatie 
voor Jan en het aanpakken van ouderdomskwaaltjes bij beiden. 

Jan heeft zich in zijn dagelijks werk altijd in verzekeringen gewerkt en na zijn pensioen kocht 
hij machines om op zolder hout mee te bewerken. Hij maakte er kastjes en tafeltjes van voor 
zichzelf en hun drie kinderen. Daarnaast fietsten hij en zijn vrouw veel samen. Van Drenthe, 
Wolvega tot Ermelo, overal deden ze mee aan fietsvierdaagsen en gingen met busreizen veel 
naar het buitenland. 

Grytsje verzorgde het huishouden en deed daarnaast vrijwilligerswerk voor zorgcentrum De 
Finke, ging op huisbezoek bij zieke mensen en was actief binnen de vrouwenvereniging in 
Koudum. 

Hun tiende achterkleinkind is vorige week geboren. ‘It is geweldich om soks mei te meitsjen. 
Dêr binne gjin wurden foar’, zegt Jan. Ze genieten volop – voor zover dat coronatechnisch kan 
en mag – van hun tien achterkleinkinderen, acht kleinkinderen en drie kinderen en krijgen 
ze regelmatig op bezoek. 

Eén van de kleinkinderen uit Koudum heeft beppe bijvoorbeeld dit jaar geholpen met oefenen 
om weer te gaan fietsen. Ze gaan goed met elkaar om in de familie. 

Grytsje is geboren en getogen in Rijs en Jan in het dorp Wijckel. In het Rijsterbos kwamen ze 
elkaar tegen en werden ze verliefd. ‘Sneins fytsten de jongens altyd nei it Rysterbosk’, zegt 
Grytsje. Dat was dé ontmoetingsplek voor jongeren toen er nog geen internet en veelvuldig 
café en discotheekbezoek bestond. 

Ze moesten wel geduld hebben, want Grytsje moest haar verloofde eerst nog 2,5 jaar missen 
omdat hij als militair met het Nederlandse leger naar Nederlands-Indië ging. Bij terugkomst 
kreeg Jan voorrang bij het krijgen van een woning (er was toen net als nu ook woningnood, 
red) en ze kregen een nieuw huis in Bakhuizen toegewezen. Op 24 januari 1952 trouwden ze. 

Via Bakhuizen en Hemelum kwamen ze in Koudum terecht en daar wonen ze er nog altijd. 
Sinds 2006 in appartementencomplex Ravelijn. ‘It is hjir sa moai, wy hawwe eltse dei de sinne 
yn hús.’ Bron: Leeuwarder Courant, 19 januari 2022. 

Voorzitter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland aan Kamer: ‘Zo 
kunnen we corona beheersbaar maken’ 

‘De routekaarten zoals die zijn ontworpen door de cultuursector en de horeca zijn de manier 
waarop corona beheersbaar gemaakt kan worden.’ Dat zei burgemeester Peter Snijders 
vandaag, na de vergadering van de elf burgemeesters die vertegenwoordigd zijn in de 
Veiligheidsregio IJsselland. Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio, deed een beroep op de 
Tweede Kamer waar morgen gedebatteerd wordt over het coronabeleid: ‘Kijk naar die 
routekaarten.’ 

De burgemeesters van de elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland hadden vandaag hun 
reguliere overleg. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de protestactie Kapsalon Theater, 
die in veel gemeenten niet door mocht gaan of voortijdig werd afgebroken. De Zwolse 
burgemeester sprak na afloop van de bijeenkomst vooral verbindende teksten. 

‘Mensen in deze regio zijn van goede wil maar men snapt het niet meer. Of ze vragen zich af 
wat we nu gaan doen. Volgens Snijder merken de burgemeesters in IJsselland dat er ook 
sprake is van opluchting onder de inwoners, na de meest recente versoepelingen door het 
kabinet. ‘Alle gemeenten kennen weerstand.’ 
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De mensen zijn het zat, het is een bekend beeld. Zaterdag in Zwolle nog geïllustreerd door 
horecaondernemers die tijdens hun protest drie uur langer dan afgesproken openbleven. In 
plaats van te sluiten om vijf uur 's middags bleven ze tot acht uur 's avonds open. 

‘Natuurlijk, er zijn nog volop besmettingen maar mensen worden minder ziek en hoeven niet 
meer naar het ziekenhuis’, aldus Snijders. ‘Nu moeten we weer terug naar twee jaar geleden. 
Hoe doen we dat samen? Hoe kunnen we samen uit deze crisis komen? Corona blijft bij ons, 
dat is het uitgangspunt., Maar je kunt best kijken hoe we dat anders gaan aanvliegen zodat 
we aan het einde niet meer tegenover elkaar komen te staan in de handhaving.’ 

Woorden waar mensen wellicht hoop uit kunnen putten. Komt er dan licht aan het einde van 
de tunnel? ‘De theaters hebben net als het grote deel van de horeca bewezen dat ze het veilig 
kunnen organiseren. Laten we daar dan naar kijken.’ 

Afgaand op de woorden van Snijders hebben horeca en cultuur in IJsselland volop steun van 
de gemeenten. ‘Laten we samen een routekaart maken om te kijken hoe we hier uit komen, 
samen met horeca en cultuur. Dat steunen wij als elf burgemeesters van IJsselland. Dat 
hebben we de afgelopen week gedaan en dat zullen we ook de komende weken blijven doen. 
We hopen dat die routekaart snel in werking kan treden.’ 

De burgemeester richtte zich ook tot het Tweede Kamer, waar morgen wordt gedebatteerd over 
het coronabeleid. ‘Kijk oprecht naar de routekaarten van die sectoren want dat is de manier 
waarop we samen corona beheersbaar maken.’ Bron: RTV Oost, 20 januari 2022. 

Zwols café krijgt dwangsom tot 7.500 euro om openen deuren en 
plaspauze SBS-journalist 

Hoewel de meeste restaurants de deuren na de protestdag van zaterdag weer 
gesloten hebben, kiest een aantal restaurants in Nederland voor de tweede 
protestdag. Voor een wijnbar in Zwolle heeft dat mogelijk dure gevolgen. Nadat hij 
de deuren opende voor klanten en een verslaggever van Hart van Nederland naar 
het toilet liet gaan heeft hij van burgemeester Snijders een dwangsom van 7500 
euro opgelegd gekregen. 

Wijnbar OAK was zaterdag al open uit protest, en opende zondag opnieuw de 
deuren. Zonder inkomsten gaan ze het niet veel langer meer redden, aldus eigenaar 
Pieter Plaauwhof. Gister zaten ze bomvol en vandaag wordt het weer aanpoten. ‘Je 
wordt er toch weer verdrietig van, dit is niet hoe je het wilt. Je wilt toch 
ondernemen’, zegt Plaauwhof met tranen in de ogen. 

In een brief van burgemeester Snijders van Zwolle krijgt de Wijnbar een dwangsom 
opgelegd van 1500 euro per geconstateerde overtreding tot maximaal 7500 euro. 
Handhavers hebben volgens de burgemeester geconstateerd dat mensen in de zaak 
aanwezig waren en eten en drinken nuttigden. Specifiek wordt ook genoemd dat 
een ‘medewerkster van SBS6’ aangaf gebruik te willen maken van het toilet, terwijl 
dit niet is toegestaan.  

Mocht de wijnbar de regels niet verder overtreden zal de boete niet worden 
doorgezet. Plaauwhof zegt vooralsnog gewoon van plan te zijn zich gewonnen te 
geven en mogelijk woensdag zijn zaak opnieuw te openen, desnoods als 
demonstratie. 

Koninklijke Horeca Nederland vertelde zaterdag al dat er wordt verwacht dat er 
komende tijd nog meer protestacties zullen volgen. Dat gebeurde dus ook meteen 
de volgende dag weer. Bron: Hart van Nederland, 17 januari 2022. 
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Burgemeesters tegen kabinet: coronabeleid moet fundamenteel 
anders 

De burgemeesters van zo'n dertig steden schrijven in een noodkreet aan het 
kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. Ze vinden dat de 
logica in het coronabeleid zoek is. 

‘Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur’, schrijven 
de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda in een 
opiniestuk in de Volkskrant mede namens hun collega's, waaronder Ahmed 
Aboutaleb (Rotterdam), Jan van Zanen (Den Haag) en Sharon Dijksma (Utrecht). 

De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de burgemeesters ‘een te 
grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen’ in het bestuur. 
‘Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie 
burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen’, laten zij weten. 

Volgens de burgemeesters put het de handhavingsapparaat niet alleen uit, maar 
zorgt het er ook voor dat de overheid tegenover zijn eigen burgers komen te staan. 
‘Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet 
verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist 
verder af’ 

De burgemeesters van zo'n dertig steden schrijven in een noodkreet aan het 
kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. Ze vinden dat de 
logica in het coronabeleid zoek is. 

‘Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur’, schrijven 
de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda in een 
opiniestuk in de Volkskrant mede namens hun collega's, waaronder Ahmed 
Aboutaleb (Rotterdam), Jan van Zanen (Den Haag) en Sharon Dijksma (Utrecht). 

De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de burgemeesters ‘een te 
grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen’ in het bestuur. 
‘Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie 
burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen’, laten zij weten. 

Volgens de burgemeesters put het de handhavingsapparaat niet alleen uit, maar 
zorgt het er ook voor dat de overheid tegenover zijn eigen burgers komen te staan. 
‘Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet 
verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist 
verder af’ 

De ondertekenaars dringen er bij het kabinet en het parlement dan ook op aan om 
het coronabeleid fundamenteel te herzien ‘Als burgemeesters kiezen wij er tot slot 
in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en 
te handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter 
wordt, noch dat de woede toeneemt.’ Bron: Hart van Nederland, 19 januari 2022. 

Amsterdam en Flevoland stoppen met coronatesten zonder 
afspraak 

Inwoners van Amsterdam en omstreken, Almere en Lelystad moeten voortaan altijd 
een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Zowel de GGD Amsterdam 
als de GGD Flevoland stopt met testen zonder afspraak, omdat het te druk wordt. 

‘Er ontstonden enorm lange rijen, dat is niet helemaal zonder risico. Veel mensen 
in de rij worden immers positief getest’, zegt een woordvoerster van GGD 
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Amsterdam. In de hoofdstad konden mensen in de ochtend zonder afspraak 
binnenlopen bij testlocaties. Door de grote toename van de testvraag liep de 
wachttijd soms op tot een uur. Dat leidde ook tot irritatie, bevestigt de 
woordvoerster na berichtgeving door Het Parool. 

Ook de gezondheidsdienst van Flevoland vond het te druk worden. Daar was het 
voor scholieren en studenten mogelijk om zonder afspraak een test te doen. ‘Er 
werd echter de laatste tijd ook door steeds meer andere mensen gebruik van 
gemaakt’, aldus de GGD. Die heeft met de huidige drukte geen capaciteit meer 
over voor testen zonder afspraak. 

In de provincie Utrecht is de GGD vorige week al gestopt met het aanbieden van 
testen zonder afspraak. Dat is deze week niet anders. ‘Het aantal besmettingen is 
nog erg hoog en alleen op afspraak testen zorgt ervoor dat we iedereen zo snel 
mogelijk kunnen helpen’, legt de gezondheidsdienst uit. 

De Amsterdamse GGD heeft naast de vaste testlocaties ook enkele mobiele 
testunits. De bedoeling daarvan is om de drempel voor een test zo laag mogelijk te 
maken voor mensen die klachten hebben. Wie zich in zo'n unit wil laten testen, 
heeft vooralsnog geen afspraak nodig. Of hier iets aan moet veranderen, is de 
dienst nog aan het bekijken. Momenteel staan de mobiele testunits in Amsterdam 
Nieuw-West, Aalsmeer en Amstelveen. Bron: Hart van Nederland, 19 januari 2022. 

Mensen gaan weer vaker de hort op na versoepelen 
coronamaatregelen 

Nederlanders laten zich vaker buiten zien sinds de lockdownmaatregelen zaterdag 
zijn versoepeld. Zij gaan vaker met de fiets, auto of het openbaar vervoer op pad. 
Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink, het Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer (NDW) en gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) die 
zijn verstrekt door Dat.mobility. 

Nederlanders laten zich vaker buiten zien sinds de lockdownmaatregelen zaterdag 
zijn versoepeld. Zij gaan vaker met de fiets, auto of het openbaar vervoer op pad. 
Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink, het Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer (NDW) en gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) die 
zijn verstrekt door Dat.mobility. 

Meteen zaterdag was al te merken dat mensen minder thuisbleven en meer op reis 
waren. Die ontwikkeling bleef zich in de twee daaropvolgende dagen herhalen. 

Op maandag waren bijna 6 procent meer mensen op pad dan een week eerder, 
laten gegevens van het NVP zien. Zij waren zelfs iets meer op reis dan de laatste 
maandag voordat half december de avondlockdown overging in een algemene 
lockdown. 

Nederlanders zaten maandag gemiddeld ruim 26 minuten in de auto, drie minuten 
langer dan een week eerder. Ook brachten zij een minuut langer fietsend door en 
juist iets minder tijd wandelend. De statistici hebben dit achterhaald door de 
verplaatsingen van 10.000 mensen te meten met een app.  

Automobilisten stonden de afgelopen dagen bovendien meer in de file, bevestigt 
het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Mensen stonden afgelopen maandag 
en dinsdag een kwart meer in de file dan gemiddeld in de werkweek daarvoor. Vijf 
weken eerder waren er voor het laatst zoveel files. De onderzoekers hebben dat 
berekend aan de hand van de filezwaarte. Dat is het aantal kilometers maal het 
aantal minuten file. 
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Vergeleken met de periode voor de pandemie staan nog steeds veel minder auto's 
in de file. Wel was het in de eerste weken van 2022 een stuk drukker dan in 
dezelfde periode in 2021, toen ook veel beperkende maatregelen van kracht waren. 

Ook in de treinen, bussen, metro’s en trams was het aanmerkelijk drukker, laten 
cijfers van Translink zien. Nederlanders checkten afgelopen maandag bijna 20 
procent meer in bij het openbaar vervoer vergeleken met een week eerder. Dat is 
het meest sinds de lockdownmaatregelen half december werden aangescherpt. 

Maar voor de pandemie maakten ongeveer dubbel zoveel mensen gebruik van hun 
ov-chipkaart. Bron: Hart van Nederland, 18 januari 2022. 

Studentes bedreigd om protestposter tijdens coronaprotest: 'Ons 
adres staat nu online' 

Blikjes met bier, flessen en scheldwoorden kregen Lilou (19) en Sophie (19) 
afgelopen weekend naar hun hoofd gegooid, toen zij reageerden op een 
coronademonstratie. De politicologie studentes besluiten een poster met de tekst 

'Fuck You' in het raam te hangen, als reactie op de duizenden 
coronademonstranten die bij haar voor de deur liepen. Nu staat hun adres op het 
internet en wordt het duo bedreigd. 

De demonstranten konden de zeven letters niet bepaald waarderen en gingen in 
de aanval, tijdens het protest maar ook daarna. Via online bleven de twee 
studentes bedreigingen ontvangen. 

‘We hadden niet door wat er gebeurde en ineens stonden er duizenden 
demonstranten voor de deur’ vertelt Lilou aan Hart van Nederland. Ze was 
afgelopen weekend met haar vriendin thuis toen ze ineens werden overvallen door 
de drukte op straat. Ze zijn het niet eens met de demonstranten en besluiten een 
tegengeluid te laten horen. ‘We hebben eerst de ramen open gedaan en geroepen 
dat ze zich gewoon moesten laten vaccineren.’ De twee schrikken van de agressieve 
reacties. ‘Toen hebben we besloten een poster te maken met de tekst 'fuck you'. 
Als reactie riepen ze bijvoorbeeld dat mijn moeder een hoer is.’ Al snel wordt er 
gegooid met blikjes en woorden. 

De demonstraten vertrekken uiteindelijk weer en verzamelen op het Museumplein, 
de rust bij Lilou en Sophie keert op weer terug. Maar als de twee de volgende 
ochtend wakker worden blijkt dat er foto's en video's rondgaan op social media, 
waar mensen verschillend op reageren. ‘Er zijn mensen die ons helden noemen, 
maar er wordt ook veel gescholden en we worden voor van alles uitgemaakt.’ 
Uiteindelijk verschijnt ook het adres van Lilou op Twitter. ‘Ze zeiden dat ze me 
zouden komen opzoeken en dat ze mij zouden verkrachten, toen voelde het echt 
niet meer veilig.’ 

Zelf had Lilou ook een tweet geplaatst, die heeft ze uiteindelijk verwijderd. ‘We 
wilden de post eigenlijk niet verwijderen, maar het voelde veiliger om het toch 
offline te halen.’ De twee studentes gaan nog aangifte doen van de bedreigingen. 
‘Het is bizar om te zien hoe ver mensen willen gaan.’ Bron: Hart van Nederland, 18 
januari 2022. 

Basisschoolkinderen vanaf nu uitgenodigd voor een coronaprik 

Gezonde kinderen van vijf tot en met twaalf jaar worden vanaf dinsdag uitgenodigd 
voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Hun ouders krijgen een brief, met 
daarin informatie waarmee telefonisch een prikafspraak gemaakt kan worden. 
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Het is de bedoeling dat volgende week de eerste prikken in de kinderarmen worden 
gezet. Ze krijgen een 'kinderdosis' van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Broertjes 
en zusjes uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is 
en als ouders dat willen. Die moeten dan wel voor ieder kind een aparte afspraak 
maken. 

Het is nog de vraag hoeveel ouders een prikafspraak zullen maken voor hun kind. 
Uit trptrsentatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.600 
mensen bleek vorige week dat twee derde van de ouders met kinderen tot twaalf 
jaar niet van plan is om hun kroost te laten inenten tegen corona. 

Veel deelnemers gaven aan dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de 
langdurige effecten van het coronavaccin. ‘Blijf met die rotzooi van kinderen af! 
Kinderen zijn bezig met het opbouwen van hun immuunsysteem. Ga daar niet mee 
rotzooien!’, stelde een ongeruste ouder in een reactie. 

In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen tussen de vijf en twaalf jaar vanaf 
volgende week een coronaprik halen. Gezonde kinderen krijgen na acht weken een 
tweede inenting. Voor kwetsbare kinderen in die leeftijdsgroep is de tijd tussen de 
twee doses korter, namelijk vier weken. Deze kinderen konden ook al eerder een 
prikafspraak maken. Bron: Hart van Nederland, 18 januari 2022.  

Door corona verwarde Grootebroeker geloofde in complotten en stak 
echtgenote neer ’in opdracht van demonen’ 

De nu 49-jarige K. R. uit Grootebroek raakte in december 2020 volledig in de ban van de 
wereldwijde pandemie en alle onzekerheden. Hij sliep nauwelijks, zat achter de computer en 
ging door onder meer sociale media steeds meer geloven in complotten, ook over de financiële 
wereld en de Amerikaanse politiek. Op 23 december werd hij zo angstig dat hij zijn vrouw 
aanzag voor een kwaad persoon en dacht zichzelf en zijn zoon tegen haar te moeten 
beschermen door haar met een mes te lijf te gaan. Bron: Noordhollands Dagblad, 18 januari 
2022. 

Met corona sukkelende Messi mag komende interlands Argentinië 
overslaan 

Lionel Messi doet de komende interlands van Argentinië niet mee. De 34-jarige spelmaker 
krijgt rust van bondscoach Lionel Scaloni. 

Argentinië is al geplaatst voor het WK voetbal. De kwalificatiewedstrijden tegen Chili (27 
januari) en Colombia (1 februari) zijn dus niet meer van groot belang voor de Argentijnen. 

Messi bracht de feestdagen door in eigen land en testte bij terugkeer in Frankrijk positief op 
het coronavirus. Hij kwam daardoor al een tijdje niet meer in actie bij zijn club Paris Saint-
Germain. Zondag is Messi tegen Stade Reims normaal gesproken wel weer inzetbaar. 

In de Champions League neemt Paris Saint-Germain het halverwege februari in de achtste 
finales op tegen Real Madrid. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Japan in quasi-noodtoestand met recordbesmettingen 

Japan heeft een quasi-noodtoestand uitgeroepen in Tokio en een tiental andere prefecturen, 
na een grote toename in nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat heeft de regering van 
premier Fumio Kishida woensdag aangekondigd. 

Tokio registreerde een recordaantal van 7.377 besmettingen in de afgelopen 24 uur. Over het 
hele land is het aantal besmettingen naar een piek van 38.000 besmettingen gestegen. Ook 
het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg neemt toe, maar traag. De Omikron-
variant is nu de dominante in het land. 
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Bij een quasi-noodtoestand kunnen gouverneurs restaurants en bars vroeger sluiten en het 
serveren van alcohol stoppen of beperken. De maatregelen gaan vrijdag van kracht en zullen 
gelden tot 13 februari. Na de aankondiging zakte de aandelenhandel in Tokio tot het laagste 
punt in vijf maanden.  

Sinds de start van de pandemie is Japan nog niet in een volledige lockdown gegaan. Bron: 
Het Nieuwsblad, 19 januari 2022.   

Hartenkreet dorpsraad Hoofdplaat: Compenseer dorpshuizen voor 
inkomstenderving door corona 

Geef extra geld aan dorpshuizen om de tegenvallende inkomsten door corona te compenseren. 
Die oproep doet de dorpsraad van Hoofdplaat aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Sluis.  

Ook dorpshuizen hebben zwaar te lijden onder de coronamaatregelen. Ze zien hun inkomsten 
verdampen, doordat ze hun zalen niet kunnen verhuren of omdat ze geen drankjes kunnen 
verkopen. Het dorpshuis in Hoofdplaat is vorig jaar 2580 euro misgelopen, berekende de 
dorpsraad. ‘En dat terwijl onze vaste lasten door zijn blijven lopen', schrijft René Verstraete, 
voorzitter van de dorpsraad en beheerder van het gemeenschapscentrum aan het college van 
Sluis 

Het dorpshuis is vorig jaar gratis opengesteld voor verenigingen die niet meer in hun stamcafé 
terecht konden. Op die manier zouden bewoners niet in een isolement raken. De keerzijde van 
de medaille is dat er geen inkomsten binnenkwamen. Daarom richt Verstraete zich tot de 
gemeente. ‘Als wij deze belangrijke en gezamenlijke sociale functie in de toekomst willen 
kunnen blijven uitoefenen, is financiële steun onontbeerlijk’.  

Hij wijst op het steunpakket van 10 miljoen euro dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 
uittrekt voor buurt- en dorpshuizen. Verstraete roept Sluis op daar gebruik van te maken, 
zodat dorpshuizen in de hele gemeente gecompenseerd kunnen worden voor 
inkomstenderving. Volgens wethouder Jack Werkman heeft Sluis zo'n 26.000 euro te 
verdelen. ‘Ongeveer 16.000 euro is naar sportverenigingen gegaan. Er is nog tienduizend euro 
over.’  

Als de dorpsraad een officieel verzoek indient, zal de gemeente ernaar kijken. Bron: PZC, 19 
januari 2022.  

Wéér zaak uitgesteld door corona: boze boer voorlopig niet voor de 
rechter 

De besmettelijke Omikron-variant zorgt ook bij de rechtbank voor problemen. De zaak van 
een Zutphense boer die verdacht wordt van zware mishandeling en bedreiging, gaat donderdag 
niet door. De oorzaak: coronaperikelen bij het Openbaar Ministerie. 

Afgelopen maandag was het ook al raak. Toen verscheen een man uit Warnsveld, die wordt 
verdacht van oplichting van het ministerie van Defensie, niet bij een rechtszaak in Arnhem 
na een positieve zelftest. Die zaak wordt aangehouden. 

Woordvoerder Maarten Brouwer van de rechtbank Gelderland laat weten dat het regelmatig 
voorkomt dat zaken door coronabesmettingen of verdenkingen niet doorgaan. ‘Maar we 
proberen zoveel mogelijk door te laten gaan.’ 

Bijvoorbeeld hybride. ‘De verdachte, of een officier van justitie, is dan via een videoverbinding 
aanwezig.’ Als dat niet kan wordt een zaak uitgesteld. ‘Al die aanhoudingen leiden tot nieuwe 
achterstanden, maar hoe omvangrijk dat is kunnen we niet concreet aangeven’, zegt Brouwer. 
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Voor de zaak van de agrariër uit Zutphen wordt een nieuwe datum gezocht. Hij moet voor de 
rechtbank verschijnen omdat hij wordt verdacht van bedreiging en zware mishandeling. Dat 
zou zijn gebeurd eind 2020 en begin 2021. 

Alle vier de slachtoffers zeggen dat de boer op een landbouwvoertuig met hoge snelheid op 
hen af kwam rijden, zonder te remmen. Dit gebeurde op het Kerkpad, een tot voor kort 
openbare weg, dat het erf van de agrariër doorkruist. 

 

De boer weerde wandelaars en fietsers op het Kerkpad met dit bord. © Omroep Gelderland 

Ook zeggen twee voorbijgangers in het gezicht te zijn gespuugd en zou er dreigende taal zijn 
geuit. ‘Godverdomme, stomme bejaarden, loop niet op mijn weg’ en ‘Jullie zijn gekken, 
klootjesvolk, jullie mogen hier niet zijn.’ 

 

Het nieuwe wandelpad dat een einde moet maken aan de onrust op het Kerkpad.© 
ProduMedia  
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Het is niet de eerste keer dat de boer zich moet verantwoorden bij de rechter. Een jaar geleden 
kreeg hij een taakstraf opgelegd, ook vanwege bedreigingen op en rondom zijn erf. Het betrof 
toen een groepje trimmende dames en een wandelaar. De rechter oordeelde in beide gevallen 
dat de boer hen bedreigd heeft door te schreeuwen en te schelden. 

Het Kerkpad ter hoogte van de boerderij van de boer is inmiddels onttrokken aan de 
openbaarheid. Dat betekent dat alleen bestemmingsverkeer gebruik mag maken van de weg. 
In plaats daarvan kunnen wandelaars nu gebruik maken van een speciaal aangelegd 
wandelpad. Met dit wandelpad hoopt de gemeente Zutphen confrontaties tussen de boer en 
voorbijgangers te voorkomen. Bron: Omroep Gelderland, 19 januari 2022. 

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 113 positieve 
gevallen. 

Het aantal besmettingen was in de twee weken daarvoor juist gestegen: van 1 infectie op 28 
december naar 132 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.  

Man krijgt ondraaglijke pijn in penis door corona-infectie 

Ook een milde corona-infectie kan uiterst vervelende gevolgen hebben. Een 41-jarige Iraniër 
dacht dat hij het ergste wel had gehad nadat hij moe was thuisgebleven met koorts en een 
hoestje. Drie weken later kreeg hij echter last van een bloedprop in zijn penisader, melden 
onderzoekers. Die leidde tot een ondraaglijke pijn. 

Het ongemak ontstond nadat de man seks had gehad. Uit een scan bleek dat de prop 
halverwege de penis ervoor zorgde dat het bloed niet meer kon stromen. De man kreeg 
bloedverdunners om de problemen te verhelpen. Hoewel de symptomen na twee maanden 
verdwenen, heeft de man nog altijd last van pijn op de plaats waar de bloedprop zat. 

De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat covid-19 tot de problemen heeft geleid – het 
ontstaan van bloedproppen is een bekend neveneffect van een corona-infectie. Het klonteren 
van bloed zorgt er regelmatig voor dat mensen aan covid-19 overlijden. 
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De Iraniër is niet de eerste die als gevolg van een coronabesmetting piemelproblemen krijgt. 
Er zijn verscheidene gevallen bekend van mannen die urenlange erecties hebben als gevolg 
van bloedproppen. 

Een 69-jarige man uit de Amerikaanse staat Ohio had als gevolg van een bloedprop een drie 
uur durende erectie. Behandeling met ijs hielp niet. Daarom moesten de artsen het bloed 
afvoeren met behulp van een naald. Niet lang daarna overleed de man door longproblemen. 

Bij verscheidene mannen worden de bloedvaten in de penis beschadigd door een 
coronabesmetting. Voor hen is het lastiger om een erectie te krijgen na een infectie. Bron: 
Joop, 19 januari 2022. 

Apothekers in België hebben noodplan klaar voor als corona te erg wordt 

De apotheeksector heeft een noodplan uitgewerkt om de zorgverlening te kunnen blijven 
garanderen indien er apotheken dreigen te sluiten door een of meerdere coronabesmettingen. 
Het plan is opgedeeld in een groene, oranje en rode fase. 

De drie fasen worden gedefinieerd aan de hand van de werkdruk in de apotheek, van de 
afwezigheid onder apothekers en van de druk op de wachtdiensten, zo meldt het Vlaams 
Apothekers Netwerk (VAN) in een persbericht. ‘Die druk wordt gemeten met de Omikron-
thermometer van de apotheek. Dat is een vragenlijst die wekelijks peilt naar de huidige 
situatie.’ 

Tijdens de groene fase kan de sector met de gewone praktijkvoering doorgaan. ‘We houden 
rekening met de gebruikelijke maatregelen zoals mondmaskers, plexischermen en handen 
ontsmetten.’ 

De oranje fase betekent dat vijfendertig procent van apothekers aangeeft dat de werkdruk 
hoog is. Maximaal twintig procent van de apothekers en medewerkers valt uit door besmetting 
en maximaal tien procent is gesloten. ‘De openingsuren van apotheken kunnen dan eventueel 
aangepast worden. Apothekers maken op kringniveau afspraken rond de continuïteit van de 
zorg.’ 

‘We gaan over naar de rode fase als 60 procent van de apothekers een te hoge werklast 
aangeeft en vijftig procent van de apotheken en tien procent van de wachtdienstapotheken 
gesloten zijn’, luidt het nog. ‘In deze fase vallen 40 procent van de apothekers uit. Alle 
maatregelen van de oranje fase zijn dan van kracht met enkele aanvullingen. Stagiairs, 
vervangers en gepensioneerde apothekers worden maximaal ingezet. Er worden ook 
bijkomende apotheken voorzien tijdens de weekendwachtdienst als de zorgnood sterk stijgt.’ 

Er wordt ondertussen ook gewerkt aan een eventuele integratie van de noodplannen van 
andere zorgberoepen. ‘Afstemmen met andere beroepsgroepen is zeker zinvol’, zegt Hilde 
Deneyer, algemeen directeur bij het VAN. ‘Op vraag van de overheid werden individuele 
plannen per sector gemaakt. Laat ons vooreerst hopen dat we deze noodplannen in de schuif 
kunnen laten liggen.’ Bron: Het Nieuwsblad, 20 januari 2022.  

Zeven op de tien mensen hebben na uitnodiging booster gehaald 

Van de Nederlanders die in aanmerking komen voor een boosterprik hebben zeven op de tien 
die inmiddels laten zetten. RIVM-directeur Jaap Van Dissel becijferde in een briefing voor 
Tweede Kamerleden dat tot en met 16 januari 7,6 miljoen boosters zijn gezet. Dat komt neer 
op 69 procent van de mensen van 18 jaar en ouder die ervoor zijn uitgenodigd. 

Ongeveer een half miljoen mensen zijn volgens gegevens van het RIVM nog niet aan de beurt, 
omdat de vorige prik minder dan drie maanden geleden is geweest. En dan is er nog de groep 
die recent besmet is geraakt, of het virus binnenkort zal oplopen, en daardoor nog geen 
booster kan halen. Volgens een schatting gaat dat om zo'n 600.000 mensen.   
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Van de totale bevolking van 18 jaar en ouder had 53 procent tot afgelopen zondag een 
boosterprik gekregen. Onder 60-plussers, die kwetsbaarder zijn voor ernstige corona-
infecties, lag de vaccinatiegraad toen op ruim 87 procent van de mensen die nu in aanmerking 
komen voor de prik. 

Als uiteindelijk iedereen die zich eerder liet vaccineren een booster komt halen, zouden 
volgens de prognose nog 3.378.000 prikken gezet moeten worden. Bron: RTL Nieuws, 20 
januari 2022.  

In Oostenrijk is een negatieve testuitslag verplicht tenzij iemand 
geboosterd is 

Oostenrijk laat vanaf maandag de quarantaineplicht vervallen voor Nederlanders die geen 
boosterprik hebben gehad tegen het coronavirus. Dat meldt het Oostenrijkse 
Toeristenbureau, dat die informatie heeft verkregen via de overheid. Wie niet een derde prik 
heeft laten zetten, moet nu nog tien dagen in quarantaine bij binnenkomst. 

Oostenrijk laat in principe nog steeds alleen reizigers toe die volledig zijn gevaccineerd of 
recent zijn hersteld van een coronabesmetting. Een negatieve testuitslag blijft ook verplicht, 
tenzij iemand geboosterd is. Om bijvoorbeeld hotels en restaurants in het land binnen te 
komen is ook een vaccinatie- of herstelbewijs nodig (het zogeheten 2G-beleid). 

De huidige inreisbeperkingen werden eind december ingesteld. Veel Nederlanders vertrokken 
een paar dagen voordat de regels ingingen halsoverkop naar Oostenrijk om zonder 
quarantaineplicht van de wintersport te kunnen genieten. Het Alpenland is de meest geliefde 
wintersportbestemming van Nederlanders. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Oostenrijk versoepelt inreisbeperkingen voor Nederlanders 

Oostenrijk laat vanaf maandag de quarantaineplicht vervallen voor Nederlanders die geen 
boosterprik hebben gehad tegen het coronavirus. Dat meldt het Oostenrijkse Toeristenbureau, 
dat die informatie heeft verkregen via de overheid. 

Wie niet een derde prik heeft laten zetten, moet nu nog tien dagen in quarantaine bij aankomst 
in het land. Oostenrijk laat in principe nog steeds alleen reizigers toe die volledig zijn 
gevaccineerd of recent zijn hersteld van een coronabesmetting. 

Een negatieve testuitslag blijft ook verplicht, maar niet meer voor iemand die een boosterprik 
heeft gehaald. 

De versoepelingen gelden voor Nederland en nog dertien andere landen die vanwege de opmars 
van de Omikron-variant op een hoogrisicolijst stonden. Nu die virusvariant ook in Oostenrijk 
dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien, melden media in het Alpenland. 

Om bijvoorbeeld hotels en restaurants in het land binnen te komen is ook een vaccinatie- of 
herstelbewijs nodig (het zogeheten 2G-beleid). 

De huidige inreisbeperkingen werden eind december ingesteld. Veel Nederlanders vertrokken 
een paar dagen voordat de regels ingingen halsoverkop naar Oostenrijk om zonder 
quarantaineplicht van de wintersport te kunnen genieten. Het Alpenland is de meest geliefde 
wintersportbestemming van Nederlanders. Bron: RTL Nieuws, 20 januari 2022. 

Van Dissel: Omikron-variant heeft Deltavariant verdrongen 

De Omikron-variant van het coronavirus heeft de deltavariant inmiddels verdrongen, zegt het 
RIVM. Zo'n 95 procent van de nieuwe infecties wordt inmiddels veroorzaakt door Omikron, 
zei topinfectioloog Jaap Van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. 

‘Het beeld is aan het kantelen’, stelde Van Dissel vast. Hij wees er nog eens op dat Omikron 
minder vaak tot ziekenhuisopname leidt dan Delta. Ook worden minder mensen zo ziek dat 
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ze op de intensive care belanden, maar in welke mate dat precies zo is, kon Van Dissel nog 
niet helemaal duidelijk zeggen. 

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) (onderdeel van RIVM) voegde 
eraan toe dat een deel van de coronapatiënten die nu in het ziekenhuis liggen de Deltavariant 
heeft. Zij raakten immers eerder besmet, toen Delta nog meer rondging. 

De Omikron-variant gaat nu voornamelijk onder jongere mensen rond. Onder 60-plussers 
liggen de besmettingscijfers veel lager. Uit die groep hebben veruit de meeste mensen een 
boosterprik gehaald. Tegelijkertijd maken de laatste RIVM-cijfers duidelijk dat ook een booster 
'geen honderd procent bescherming' biedt, zei Van Dissel. Bron: RTL Nieuws, 20 januari 2022. 

Corona slaat weer toe in handbalploeg: Schellekens en Sluijters testen 
positief 

De Nederlandse handballers moeten het vanavond in het eerste groepsduel van de 
zogenaamde Main Round tegen Frankrijk (18.00 uur) doen zonder 
doelman Dennis Schellekens en opbouwspeler Iso Sluijters. Ze zijn vanmorgen positief getest 
op het coronavirus. Dat wees een sneltest uit. Beide spelers zijn direct in isolatie gegaan. De 
reguliere PCR-tests van een dag eerder gaven een negatief resultaat. 

De handballers hadden in de aanloop naar het EK al te maken met coronaperikelen. 
Ephrahim Jerry en Alec Smit testten positief en misten de laatste oefenduels. Smit herstelde 
op tijd en kon mee met de ploeg naar de eindronde. 

Voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de eerste ronde, dinsdag tegen Portugal, testten 
drie spelers positief: Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Die eerste 
twee zitten nog steeds in isolatie, Bourget heeft toestemming gekregen om weer aan te sluiten 
bij de selectie en kan spelen tegen olympisch kampioen Frankrijk. 

Nederland speelt in de hoofdronde ook nog tegen titelverdediger Denemarken, Kroatië en 
Montenegro. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Het team van Richardsson 
bereikte dinsdag de hoofdronde na een zege van 32-31 op Portugal. Het betekent dat het team 
voor het eerst bij de beste twaalf landen van Europa hoort. Bron: AD, 20 januari 2022. 

 

In Hongkong wordt erop aangedrongen voorzichtig te zijn met hamsters, misschien dragen 
die de Deltavariant van het coronavirus met zich mee. © AFP  
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Onderzoek naar herkomst Nederlandse coronahamsters in Hongkong 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de herkomstadressen traceren van 
de met corona besmette hamsters uit Nederland die in Hongkong moeten worden afgemaakt. 
 
Afgelopen weekend bleek de eigenaresse van een dierenwinkel in de Chinese stad besmet met 
de Deltavariant van het coronavirus. Terwijl Hongkong eigenlijk al maanden geen last meer 
had van Deltabesmettingen. 
 
Nadat bij de bewuste knaagdierwinkel vervolgens elf dieren positief testten op corona, rees 
het vermoeden dat uit Nederland geïmporteerde hamsters verantwoordelijk waren. De twee 
ladingen Hollandse hamsters werden op 22 december en 7 januari vanuit Nederland vervoerd, 
bevestigt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan 
deze site. 
 
‘Maar het is nog niet duidelijk of de hamsters de besmetting in Nederland hebben opgelopen, 
tijdens het vervoer of in Hongkong’, aldus het LNV. De Voedsel- en Warenautoriteit zal nagaan 
waar de hamsters vandaan komen. Volgens Chinese media waren de twee hamsterladingen 
van hetzelfde Nederlandse bedrijf.  
 
Het ministerie zegt de berichten over de hamsters te hebben gelezen en in nauw contact te 
staan met de autoriteiten in Hongkong. ‘Daarbij is ook het RIVM betrokken.’ Het is bekend 
dat sommige huisdieren, zoals katten, fretten en ook hamsters, corona kunnen oplopen. ‘Het 
lijkt maar erg weinig voor te komen dat dieren ook mensen besmetten’, meldt het LNV. 
 

 
Meerdere eigenaren hebben hun hamster uit voorzorg ingeleverd bij de overheid voor 
ruiming. © AP 

Sinds het nieuws is er een invoerverbod voor kleine huisdieren en geldt in Hongkong het 
advies om onlangs aangeschafte hamsters in te leveren voor ruiming. Zeker honderdvijftig 
klanten die laatst een hamster in huis hebben gehaald, moeten in quarantaine. Het is volgens 
de lokale overheid aannemelijk dat het virus dit keer oversprong van dier op mens.  
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Op sociale media leidt het verplicht doden van zo'n tweeduizend hamsters tot beroering. De 
Washington Post schrijft zelfs over behendige fotobewerkers in Hongkong die de datum op 
aankoopbewijzen willen vervalsen. Zodat het lijkt alsof de eigenaar de hamster al veel langer 
in huis heeft. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Coronasituatie op scholen drastisch verergerd: deze week al 12.000 
klassen naar huis 

De coronasituatie op scholen is in een week tijd drastisch verergerd, bevestigt een nieuwe 
peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Deze week zijn in het hele land in totaal 
12.000 klassen naar huis gestuurd.      

Gemiddeld is een kwart (24 procent) van de leerlingen deze week niet op school. Vorige week 
was dat nog 9 procent. Op slechts twee procent van de scholen zijn alle leerlingen aanwezig 
in de tweede week na de kerstvakantie. Op tachtig procent van de scholen ontbreken ook één 
of meerdere leraren. 

Zo’n tweeënzestig procent van de scholen (vorige week zeventien procent) moet daardoor deze 
week klassen naar huis sturen, blijkt uit de nieuwste peiling van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders onder bijna negenhonderd schooldirecteuren, vooral uit het basisonderwijs. 
Gemiddeld gaat het om twee klassen per school.  

 

Vorige week was het tekort aan leraren (90 procent) de reden om leerlingen naar huis te 
sturen, nu is dat nog maar in drieënvijftig procent van de gevallen de achtergrond. Deze week 
zijn besmettingen bij leerlingen in zesenzeventig procent van de keren de oorzaak van 
uitgevallen klassen, dat was vorige week zeven procent.  

AVS-voorzitter Ingrid Doornbos ziet de uitdagingen voor schoolleiders oplopen: ‘Schoolleiders 
zijn blij dat de scholen weer open zijn, tegelijkertijd zien we de besmettingen toenemen en is 
het onderwijs met de huidige maatregelen lastig te organiseren.’ 

Op vier van de vijf scholen wordt afstandsonderwijs geboden voor afwezige leerlingen of de 
hele klas om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Doornbos: ‘Er wordt door de 
schoolleiders en hun teams keihard gewerkt om het onderwijs overeind te houden. Het hybride 
onderwijs en soms noodopvang bieden is pittig, zeker met het bestaande personeelstekort.’   
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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 meerderheid van de schoolleiders (65 procent) wil dat het OMT de huidige maatregelen 
voor het onderwijs nog eens goed tegen het licht houdt. Een verruiming van de 
quarantainemaatregel of het afschaffen van de klassenquarantaine kan helpen, maar het 
moet ook veilig kunnen vinden de directeuren. Volgens 88 procent van de ondervraagde 
scholen is een langetermijnvisie nodig voor corona in het onderwijs, waarbij een centrale 
sluiting geen optie meer is.  

Er zijn trouwens regionaal vaak ook grote verschillen wat betreft de aanwezigheid van 
leerlingen en het aantal klassen dat naar huis wordt gestuurd. Zo stuurden in Zeeland 
slechts een derde van de scholen, maar in Utrecht bijna driekwart van de scholen één of 
meerdere klassen naar huis. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Eerdere prognoses ic-opnames door Omikron te pessimistisch: ‘We 
komen op de helft uit’ 

De eerdere prognoses van het RIVM over ic-opnames door de Omikron-variant van het 
coronavirus waren ‘te pessimistisch’. ‘We denken dat we lager gaan uitkomen, op de helft’, zei 
RIVM-directeur Jaap Van Dissel in een briefing voor Tweede Kamerleden. 

Ook de kans dat iemand met Omikron in het ziekenhuis terechtkomt, is volgens Van Dissel 
kleiner. Hoewel de besmettingen al weken stijgen, daalt de bezetting op verpleegafdelingen en 
op de ic's. ‘In de ziekenhuizen is de situatie een stuk rustiger dan buiten de ziekenhuizen. 
Maar om nou te zeggen dat er geen ziekenhuisopnames zijn door Omikron, is ook weer niet 
waar.’ Ook ziet Van Dissel dat die daling ‘nu wat afvlakt’.  

Ook verwacht hij dat de opnames de komende tijd weer gaan stijgen. Hij baseert dat op andere 
landen, waar Omikron al een ‘voorsprong’ had. Daar stijgen de ziekenhuisopnames inmiddels 
wel. ‘De aantallen die je in Frankrijk en Engeland ziet, wil je hier niet hebben.’ 

Omikron heeft de eerdere deltavariant van het coronavirus inmiddels helemaal 
verdrongen. Ondanks de hoge besmettingscijfers- de afgelopen weken werden dag- en 
weekrecords verbroken - lag het reproductiegetal (de snelheid waarmee het virus rondgaat) 
begin deze maand op 1,16. Dat het R-getal relatief laag ligt, komt volgens Van Dissel mogelijk 
door het gebruik van sneltesten in de kerstperiode. ‘De inschatting is dat de R weer gaat 
stijgen.’ Dat komt ook door de recente versoepelingen. 

Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet, 
komt morgen samen. Daar zullen ook nieuwe modellen worden besproken. Dinsdag volgt er 
een nieuwe persconferentie. De belangrijkste vraag die daar beantwoord moet worden, is of 
de horeca en cultuur weer open kunnen. In een extra Veiligheidsberaad spreken 
burgemeesters daar vandaag al over. Van Dissel zei niets over eventueel nieuwe 
versoepelingen. 

Wel zei hij dat de prognoses over het effect van de boostercampagne ‘te positief’ zijn geweest. 
In de modellen waar het RIVM mee rekende, ging het instituut ervan uit dat 90 procent van 
de 18-plussers een booster zou halen. Dat percentage blijft fors achter en ligt nu op 69,3 
procent. Zo’n 3,4 miljoen Nederlanders hebben de oppepprik nog niet gehaald. ‘Als we dat niet 
omhoog krijgen, dan zorgt dat voor minder gunstige prognoses.’ Al erkent hij ook dat de 
effectiviteit van de booster voor Omikron niet 100 procent is. Ook daalt het effect van de 
booster sneller. ‘Je hebt een bepaald tijdswindow om van het effect te genieten’, aldus Van 
Dissel. 
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Ook probeert het RIVM beter zicht te krijgen op het aantal mensen dat niet dóór Omikron, 
maar met Omikron in het ziekenhuis belandt. Bijvoorbeeld iemand die Omikron heeft met 
weinig klachten, die met een heupbreuk wel in het ziekenhuis belandt. ‘Daar moeten dan wel 
maatregelen genomen worden.’ 

Het OMT wil ook ‘kritisch kijken’ naar de quarantaineregels, zei Van Dissel, vooral naar het 
onderwijs. Daar zorgen besmettingen en quarantaine nu al vaak voor uitval van lessen en 
klassen die thuiszitten. Momenteel krijgt 1 op de 3 mensen die zich bij de GGD laat testen 
een positieve test. Als het aantal besmettingen de komende tijd gaat stijgen, zorgt dat ‘de 
komende weken wel voor een verstoring van de maatschappij’. Veel mensen kunnen dan thuis 
komen te zitten, omdat ze positief zijn getest of in contact zijn geweest met iemand die corona 
had. Bron: AD, 20 januari 2022. 

RIVM meldt dat er zoveel nieuwe meldingen zijn van besmettingen dat 
systemen het niet meer aankunnen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt de afgelopen dagen zo 
veel nieuwe meldingen van coronabesmettingen, dat de systemen het niet meer aankunnen. 
In de afgelopen drie dagen zijn al ongeveer 27.000 positieve tests nog niet verwerkt. ‘Er wordt 
hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen’, meldt het 
instituut. 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 39.978 positieve 
testuitslagen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit, na de ruim 42.000 
gevallen van afgelopen maandag. Maar het werkelijke aantal was dus nog hoger.  

Als een laboratorium vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, gaat de 
bevestiging naar de GGD. Van daaruit wordt het doorgegeven aan het RIVM. ‘Het lukt 
momenteel niet om het hoge aantal meldingen vanuit de teststraten te verwerken in het 
systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM’, 
aldus het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM 255.689 positieve tests wel geregistreerd. Voor 
het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het weektotaal boven de 250.000 uit. 
Gemiddeld komt het neer op 36.527 positieve tests per dag, weer een aanscherping van het 
record. Het gemiddelde stijgt voor de 23e dag op rij. 

Amsterdam telde 2781 geregistreerde nieuwe gevallen, Utrecht 1428, Den Haag 1274 
en Rotterdam 1079. Daarna volgen Enschede (820), Amersfoort (736) en Groningen (732). 
Bron: AD, 20 januari 2022. 

De coronasituatie op scholen is in een week tijd drastisch verergerd 

De coronasituatie op scholen is in een week tijd drastisch verergerd. Gemiddeld is 
een kwart van de leerlingen deze week niet op school. Schoolbestuurder Arnold Jonk geeft 
toelichting. 

De basisschool Het Zwaluwnest in Amersfoort heeft een man donderdag spelende 
kinderen gefilmd en ondervraagd over vaccineren. Ook schreeuwde hij leuzen tegen 
coronavaccinaties. Het schoolpersoneel haalde snel de kinderen naar binnen, waarna de man 
zich uit de voeten maakte. 

‘We hebben de politie ingeschakeld en zij nemen dit verder op’, laat de school aan de ouders 
weten. ‘We merken dat dit voorval indruk heeft gemaakt op sommige kinderen. We hebben 
het ook besproken in de klassen.’ 

 Gisteren werden ook ouders op het schoolplein bij basisschool De Regenboog 
in Woerden aangesproken. Mensen deelden een brief uit waarin werd gewaarschuwd voor het 
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vaccineren van kinderen. Nadat de schoolleiding de anti-vaxxers wegstuurde. Bron: AD, 20 
januari 2022. 

Man filmt kinderen op schoolplein, schreeuwt leuzen tegen vaccineren 
en ondervraagt scholieren over prik 

Bij basisschool Het Zwaluwnest in Amersfoort heeft een man donderdagmiddag spelende 
kinderen gefilmd en ondervraagd over vaccineren. Ook schreeuwde hij leuzen tegen 
coronavaccinaties. Het schoolpersoneel haalde snel de kinderen naar binnen, waarna de man 
zich uit de voeten maakte. 

Bij Het Zwaluwnest, een basisschool aan de Darthuizerberg in de wijk Vathorst, willen ze 
desgevraagd niets kwijt over het incident. Ouders zijn erover geïnformeerd, omdat sommige 
leerlingen van de groepen 4 en 5, die op dat moment buiten speelden, onder de indruk waren 
van de man en zijn gedrag. 

‘We hebben de politie ingeschakeld en zij nemen dit verder op’, laat de school aan de ouders 
weten. ‘We merken dat dit voorval indruk heeft gemaakt op sommige kinderen. We hebben 
het ook besproken in de klassen.’  

De politie kon donderdagmiddag nog niet reageren op het incident: ‘We komen erop terug 
zodra we meer weten’, aldus politiewoordvoerder Maren Wonder. 

In Woerden werden woensdag nog volwassen actievoerders weggestuurd bij een basisschool. 
Een organisatie met de naam Wij de Ouders deelde brieven uit waarin ze waarschuwen voor 
het vaccineren van kinderen. De groep stelt dat kinderen worden ‘verleid’ zich te laten 
‘injecteren met experimentele gentherapie’. 

Of Wij de Ouders ook verantwoordelijk is voor de actie in Amersfoort, is nog niet 
duidelijk. Bron: AD, 20 januari 2022. 

De afdelingen in ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld 
worden steeds leger 

De afdelingen in ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld worden steeds leger. 
Op de intensive cares liggen nu nog 289 patiënten met het coronavirus onder de leden, 13 
minder dan woensdag. De laatste keer dat dit aantal onder de 300 lag was tweeënhalve maand 
geleden, op 6 november. Een maand geleden lagen er nog ruim twee keer zoveel 
coronapatiënten op de ic's. 

In totaal liggen er nu nog 1123 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 25 minder dan 
woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen daalde het aantal 
coronapatiënten afgelopen etmaal met 12 tot 834. 

In de afgelopen 24 uur werden er 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 133 nieuwe patiënten binnengebracht. Deze instroomcijfers liggen 
wel wat hoger vergeleken met afgelopen dagen. 

Het LCPS voorziet al weken dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt 
volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere Omikron-variant van 
het virus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er toch meer patiënten in de 
ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Bron: AD, 20 januari 
2022. 

De extra vergadering van het Veiligheidsberaad gaat vanavond niet door 

De extra vergadering van het Veiligheidsberaad gaat vanavond niet door. De digitale 
bijeenkomst is geannuleerd, omdat justitieminister Dilan Yesilgöz niet aanwezig kan zijn 
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wegens een debat in de Tweede Kamer, aldus een woordvoerder van het beraad. Maandag is 
een nieuwe vergadering gepland. 

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio zouden de coronamaatregelen 
voor de horeca en de cultuursector bespreken. Zij vinden dat deze sectoren nog deze week van 
het kabinet moeten horen hoe hun nabije toekomst eruitziet. Vanmiddag heeft het CDA dat 
tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer ook aan minister-president Mark Rutte gevraagd. 

Vandaag publiceerden de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Paul Depla (Breda) 
ook namens tientallen collega's een opiniestuk in De Volkskrant, waarin zij het kabinet 
opriepen om de aanpak van corona fundamenteel te herzien. ’De logica in het coronabeleid is 
zoek. De snel wisselende, ad-hocmaatregelen trekken een te grote wissel op het 
uithoudingsvermogen en op het vertrouwen in het bestuur.’ Bron: AD, 20 januari 2022. 

Rutte hoopvol over extra versoepelingen: ‘Beeld is nu een stuk positiever’ 

Premier Mark Rutte is optimistisch over het verder loslaten van de lockdown volgende week. 
De cijfers over Omikron zijn bemoedigend, zei hij in het coronadebat: ‘Dit geeft hoop op 
versoepelingen, met voorrang voor cultuur en horeca. Maar wel een winstwaarschuwing: we 
moeten eerst de nieuwe cijfers zien.’  

‘Wij ook heel graag willen dat horeca, cultuur en evenementensector weer veilig open kunnen’, 
zei Rutte in het debat vanmiddag. Maar hij zei ‘geen garanties’ te kunnen geven dat de horeca 
en cultuur na dinsdag, als er een nieuwe persconferentie gepland staat, weer open kunnen. 
Ook kijkt het kabinet of publiek bij sportwedstrijden dan weer mogelijk is. ‘We moeten de 
feiten eerst heel precies wegen.’  

De premier wees er, in navolging van RIVM-baas Jaap van Dissel, op dat de 
ziekenhuisopnames in andere landen hoger liggen. Dat kan in Nederland ook nog gebeuren, 
waarschuwde Rutte. ‘Dat moeten we ook in het achterhoofd houden. Maar we zijn hoopvol, 
en als die hoop gestaafd wordt door nieuwe cijfers en modellen, dan hebben horeca en cultuur 
prioritair voorrang.’ Een terugkeer naar de avondlockdown (alles open van 05.00 tot 17.00 
uur) ligt op tafel, ‘of zelfs meer'. ‘Dat moeten we bekijken.’ 

Rutte ging ook in op vragen over de toekomstige corona-aanpak. Zo zou hij dan niet meer te 
zien zijn bij de coronapersconferenties, waar hij sinds het begin van de crisis altijd bij was. 
‘Volgende week staan we daar nog samen, maar in de toekomst moet dat op een rustige, 
reguliere manier. Dat ik er niet meer bij ben.’ 

Het coronadebat ontaardde eerder op de dag in een felle discussie over de spelregels van het 
debat. Kamervoorzitter Vera Bergkamp snoerde Forum-parlementariër Gideon van Meijeren 
tot twee keer toe de mond toen hij oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid en minister 
Kuipers persoonlijk aanviel. Eerder deze week kreeg de voorzitter nog kritiek dat ze te veel liet 
lopen. 

Diverse Kamerleden riepen Van Meijeren bij het coronadebat tot de orde vanwege zijn 
toespraak begin deze maand. Het Forum-Kamerlid zei toen bij een demonstratie dat 
betrokkenen bij het coronabeleid ‘opgespoord, vervolgd en opgesloten’ moeten worden. 
GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld eiste een rectificatie. Maar Van Meijeren weigerde het 
terug te nemen en moedigde mensen juist opnieuw aan om zich (‘burgerlijk ongehoorzaam’) 
niet aan coronamaatregelen te houden. 

Kamervoorzitter Bergkamp greep in: een Kamerlid mag volgens het reglement van orde niet 
oproepen tot wetteloosheid. ‘Dit accepteer ik niet’, zei ze en drukte de microfoon van Van 
Meijeren uit. Daarna pauzeerde ze het debat om de discussie buiten de microfoon verder te 
voeren. 

De interventie van Bergkamp volgt na kritiek eerder deze week dat ze debatten juist teveel zou 
laten ontsporen. In het debat over de regeringsverklaring viel PVV-leider Geert Wilders 
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Kamerleden en medewerkers persoonlijk aan en vonden partijleiders dat Bergkamp harder 
moest ingrijpen. 

Nu snoert Bergkamp voor het eerst een Kamerlid de mond omdat hij oproept tot 
ongehoorzaamheid en dreigende taal over opsporing en vervolging niet omzet in het 
daadwerkelijk aangeven van een ambtsmisdrijf. Die aangifte is volgens Van Meijeren ‘niet 
opportuun’, omdat vervolging alleen kan worden afgedwongen door een Kamermeerderheid. 
Die is er niet. 

Van Meijeren kon later zijn inbreng alsnog afmaken. Met Bergkamp werd afgesproken dat er 
bekeken wordt of de door hem gepropageerde burgerlijke ongehoorzaamheid valt onder het 
artikel dat ‘onwettige handelingen’ uitsluit. Bergkamp: ‘Het is een verschil van interpretatie.’ 
Toen Van Meijeren uithaalde naar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) - ‘hij 
likt naar boven en trapt naar beneden’ - drukte Bergkamp opnieuw diens microfoon uit 
vanwege zijn persoonlijke, onfatsoenlijke aanval. Dat kwam Bergkamp juist op commentaar 
te staan van PVV-Kamerlid Fleur Agema: ‘Ik ben het niet eens met de heer Van Meijeren, maar 
hij moet dit hier wel kunnen zeggen. Deze keer is hij het, de volgende keer ben ik het die niks 
mag zeggen.’ 

De discussie over wat wel en niet gezegd kan worden in de plenaire zaal zal ongetwijfeld een 
staartje krijgen, als partijen spreken over ‘omgangsvormen’ in het debat.  Bron: AD, 20 januari 
2022. 

Medewerkers commerciële coronateststraat in Gorinchem verdacht van 
fraude met herstelbewijzen 

Negen medewerkers van een commerciële testlocatie in Gorinchem zijn aangehouden op 
verdenking van fraude met herstelbewijzen na een coronabesmetting. De verdachten zouden 
tegen betaling tientallen mensen een herstelbewijs hebben gegeven terwijl zij geen corona 
hadden. 

De eigenaar van de commerciële testlocatie trok eind vorig jaar zelf bij de politie aan de bel. 
Het viel hem op dat het aantal positieve coronatesten waarbij een herstelbewijs werd afgegeven 
in Gorinchem erg hoog was in vergelijking met de afgiftes op andere locaties van zijn bedrijf. 

Zo’n herstelbewijs kan ook als coronatoegangsbewijs worden gebruikt. Wie dit kan laten zien, 
hoeft geen vaccinatiebewijs te kunnen tonen. Reden voor de politie om een onderzoek te 
starten. Daarbij kwamen negen verdachten in beeld. Zij werden door de eigenaar van de 
teststraat op non-actief gezet en de testlocatie zelf ging op slot. 

Vorig week hield de politie de negen verdachten aan. Het gaat om vier vrouwen (18-21 jaar) 
en vier mannen (19-24 jaar) uit Gorinchem en een 21-jarige vrouw uit Hardinxveld-
Giessendam. Met uitzondering van de 24-jarige Gorcumer werden zij allemaal naar verhoor 
gelijk op vrije voeten gesteld. De Gorcumse verdachte is woensdag vrij gelaten. Hij zat 
meerdere dagen vast. Alle betrokkenen wacht vervolging. Bron: AD, 20 januari 2022.  

Vakbond FNV en brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
willen meer aandacht voor het geestelijk welzijn van horecapersoneel  

Vakbond FNV en brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) willen meer 
aandacht voor het geestelijk welzijn van horecapersoneel als gevolg van de coronacrisis. 
Daartoe roepen de twee organisaties op, omdat het gebrek aan perspectief in de sector kan 
leiden tot de uitstroom van personeel. De afgelopen weken kregen KHN en FNV Horeca 
signalen van leden over een ‘groeiend gevoel van onmacht’ bij horecapersoneel, zeggen ze. 

Horecamedewerkers geven aan zich zorgen te maken om een gebrek aan perspectief, angst 
voor het verliezen van werk of zorgen over de lange herstelperiode van hun horecabedrijf. Ook 
uitten veel medewerkers hun zorgen over het welzijn van hun werkgevers, zeggen de twee 
organisaties.  
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‘De beperkingen en het gebrek aan toekomstperspectief leiden niet alleen tot onmacht, 
baanverlies en een voortdurende uitstroom van medewerkers, maar maken het voor de sector 
ook enorm lastig om mensen te blijven enthousiasmeren voor een baan in de horeca’, schrijven 
FNV en KHN. 

KHN roept samen met FNV opnieuw op om de horeca per woensdag 26 januari te 
heropenen. De uitstroom van personeel brengt namelijk ook de snelheid van het herstel van 
de sector in gevaar, bepleiten ze. Bron: AD, 20 januari 2022. 

De gemeente Maastricht heeft een eind gemaakt aan een actie tegen de 
voortdurende coronasluiting door het Bonnefantenmuseum 

De gemeente Maastricht heeft donderdag een eind gemaakt aan een actie tegen de 
voortdurende coronasluiting door het Bonnefantenmuseum in de Limburgse hoofdstad. 
Dat zette de deuren open voor zogenaamd winkelend publiek. Op drie 
tentoonstellingsverdiepingen stond koopwaar uit de museumwinkel uitgestald. Het publiek 
kon daar langslopen en, als ware het in de IKEA, de gekozen producten afhalen in het 
magazijn ofwel de gewone museumwinkel. 

De actie was gauw voorbij, vertelt directeur Stijn Huijts, want er kwam een boa met een 
waarschuwing namens de burgemeester. Begrijpen doet de museumbaas het niet helemaal, 
want winkelen mag weer en bovendien vroeg zijn museum om een mondkapje en een QR-
code van de klanten. De code hoef je in winkels niet eens te laten zien. Hij is ook verbaasd 
over de reden die hij aanvankelijk kreeg voor het ingrijpen: zo'n grote winkel zou niet in het 
bestemmingsplan passen. 

Woensdag demonstreerden meer dan zeventig musea tegen de lockdown, vaak met 
zogenoemde gymlessen voor het brein omdat sporten wel weer mag. Voor zover de 
initiatiefneemster, de Museumvereniging, weet, zijn er in ongeveer tien musea handhavers 
gekomen. 

Ook vrijdag zijn er nog demonstraties. Kunstmuseum Den Haag en het 
aanpalende Fotomuseum bieden dan ‘gym for your mind’ aan. Het Kunstmuseum had al een 
‘mindfulness-toer’. Met oortjes op, en daardoor afgesloten van anderen, kan de bezoeker door 
het museum dwalen en willekeurig kunstwerken of onderdelen van het door architect H.P. 
Berlage ontworpen museumgebouw uitkiezen en bekijken. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Theaters en musea volharden in ludiek protest ondanks waarschuwingen 
en boa's: ‘We hebben ons punt gemaakt’ 

Tientallen theaters en musea hebben vandaag ondanks een verbod van gemeenten de deuren 
geopend voor bezoekers en voorstellingen gehouden. De cultuurinstellingen waren als ludiek 
protest tegen de coronasluiting ingericht als ‘kapsalon’ of ‘gymzaal’. Gemeenten deelden in de 
loop van de dag waarschuwingen uit, maar grepen niet in. 

In heel het land worden vandaag acties gehouden door theaters en musea. De cultuursector 
wil in navolging van onder meer winkels ook toestemming hebben om de deuren te openen 
ondanks corona. 

Zo'n zeventig theaters hadden zich aangesloten bij de protestactie Kapsalon Theater, een 
initiatief van cabaretiers  Diederik Ebbinge en Sanne Wallis De Vries. Theaters gaven 
bezoekers een knipbeurt terwijl ze naar een voorstelling konden kijken. 

Het Concertgebouw trapte de landelijke actie af met een symfonie waarvan indrukwekkende 
beelden op sociale media circuleren. ‘Het is werkelijk prachtig om de klanken weer door ons 
concertgebouw te horen’, zei een woordvoerder tegen deze site. Hij sprak van een ‘emotionele 
ochtend’. ‘Er is weinig mooier dan symfonische muziek in ons concertgebouw.’ 
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Onder muzikale begeleiding van het Concertgebouworkest kregen tientallen bezoekers op het 
podium een knipbeurt. ’Ik ben hier om de culturele sector te ondersteunen,’ zei Marcell 
Vroeijenstijn, die vlak daarvoor was gemillimeterd, tegen Het Parool. ‘Ik ben zelf werkzaam als 
zanger en dirigent en ik ben absoluut voorstander dat dit soort zaken open gaan. Het gaat om 
het algemeen welzijn. Geestelijke gezondheid is ook gezondheid.’ Om 11.00 uur was de actie 
afgelopen. 

 
Cabaretier Henri van Loon treedt op in de Kleine Komedie terwijl naast hem geknipt wordt. © 
ANP  

In theater De Kleine Komedie in Amsterdam speelden onder anderen Freek de Jonge, Henry 
van Loon en Jochem Myjer ieder een korte set van ongeveer een kwartiertje terwijl er op het 
toneel daadwerkelijk druk geknipt werd. ’Er wordt niet gewassen of geföhnd, het is meer een 
soort bijpunttheater’, zei initiatiefnemer Diederik Ebbinge voor aanvang tegen het publiek. 

Myjer en zijn collega-cabaretier Bert Visscher fungeerden ook als ‘beveiligers’. Zij 
controleerden bij de deur QR-codes en tickets. Actrice Lies Visschedijk was actief als 
kappersassistent. Ze veegde het haar bijeen en begeleidde de klanten. 

De gemeente Amsterdam gaf de Kleine Komedie voor aanvang van een afsluitend optreden 
van Youp van 't Hek een waarschuwing om te stoppen met de voorstellingen. Het theater liet 
desondanks de laatste voorstelling doorgaan. Er werd niet ingegrepen. ’Het is volbracht’ zei 
Diederik Ebbinge na afloop. ‘En het was fantastisch. Ik ben echt een heel blij en doodop 
iemand.’ 

De gemeente erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar ‘de regels gelden voor 
iedereen’. Ebbinge: ‘Toen ik gisteren hoorde dat er gehandhaafd zou gaan worden, voelde ik 
eigenlijk al de spagaat waar burgemeester Femke Halsema in zat. Ik voelde dat ze niet anders 
kon dan zeggen de regels na te leven, en je voelde de tegenzin. Ik kreeg eigenlijk heel erg het 
gevoel dat ze aan onze kant stond.’ 

Ook het Concertgebouw kreeg een waarschuwing. ‘Deze komt niet onverwacht, maar het is 
wel oneerlijk en onrechtvaardig’, zegt een woordvoerder tegen deze site. ’Het is jammer dat 
ons na twee jaar nog steeds geen ruimte wordt gegeven om een steentje bij te dragen aan de 
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Nederlandse culturele sector. En dat terwijl er maar weinig sectoren zijn die de regels en 
maatregelen zo goed hebben opgevolgd als wij.’ 

Een handjevol theaters in onder meer Emmeloord, Nijmegen en Apeldoorn besloot uiteindelijk 
toch niet mee te doen aan Kapsalon Theater, laat medeorganisator Ed Struijlaart weten. Zij 
hebben hiervoor gekozen omdat gemeenten hebben aangekondigd de coronaregels te gaan 
handhaven. 

Theater Walhalla in Rotterdam staakte de voorstellingen voortijdig. Ongeveer een half uur na 
het begin verschenen er boa’s aan de deur die eerst twee maal een waarschuwing uitdeelden. 
Daarna werd volgens Walhalla door burgemeester Ahmed Aboutaleb gedreigd met ingrijpen 
van politie, waarop het theater besloot de kapsalon te sluiten. 

Directeur Rachel van Olm van het podium noemde de middag ondanks de stopzetting een 
succes. ‘We hebben ons punt gemaakt. We moesten even laten weten dat we er waren en wat 
we ervan vinden. Ik voel me verantwoordelijk voor de medewerkers, de artiesten en het 
publiek. Ik vind het niet tof dat er gedreigd wordt met politie-ingrijpen en vind dat ook geen 
aardige taal.’ 

Verder stonden in Delft woensdagochtend boa’s voor de deur van het Rietveld Theater, waarop 
het theater besloot de actie aan te passen. ‘We willen discussie en mogelijk gedoe aan de deur 
tussen boa’s en publiek, vrijwilligers en artiesten graag vermijden’, aldus het theater. 
Kapsalonklanten zijn nu via een livestream welkom. 

Ook Pier21 in Leeuwarden annuleert woensdag een geplande verhalenavond, nadat de 
gemeente alleen toestemming had gegeven om de actie buiten voort te zetten. Volgens het 
theater wijkt dat te veel af van het originele plan van de bedenkers van de protestactie. 
‘Daarnaast zijn onze spelers al genoeg in de kou gezet.’ 

In Deventer hebben MIMIK en de Deventer Schouwburg laten weten dat de veiligheidsregio 
geen toestemming gaf voor de geplande evenementen. ‘Wij respecteren dit besluit uiteraard’, 
aldus de theaters. 

Struijlaart noemt het ‘sneu’ voor de theaters. ‘Maar we begrijpen het. Dit is een ludieke actie 
en het is niet de bedoeling dat het uit de hand loopt.’ Het ‘felle geluid’ vanuit de burgemeesters 
komt onverwacht, vindt hij. ‘Dat laat des te meer zien waarom we dit doen. De cultuur wordt 
niet serieus genomen. De horeca laten ze wel open, maar bij ons willen ze gaan handhaven.’  

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft ook een officiële waarschuwing van de gemeente 
gehad. De locatie besloot desondanks de actie door te zetten ondanks de aanwezigheid van 
boa's, aldus een woordvoerder. Uiteindelijk was de zaal van de schouwburg volledig gevuld 
met zo’n 100 à 150 mensen. De voorstelling mocht tot 13.30 uur duren. 

Meerdere burgemeesters gaven op voorhand de landelijke actie geen toestemming voor het 
protest en kondigden aan de coronaregels te gaan handhaven. Theater Orpheus in Apeldoorn 
heeft de activiteiten vanochtend om die reden afgelast. Het theater en de bijbehorende 
kapsalon bleven wel open voor mensen die er werken om zo ‘een signaal‘ af te geven richting 
de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.  

‘Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van openstelling 
van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de situatie waarin 
podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet mogelijk is.’ 

Tegelijk voerden meer dan zeventig musea vandaag actie met onder meer ludieke ‘gymlessen’. 
Een handvol musea heeft volgens een woordvoerster de plannen aangepast in overleg met de 
veiligheidsregio waaronder ze vallen. Een enkeling ziet er helemaal van af, een ander 
demonstreert nu toch maar online en weer een ander verplaatst de activiteiten naar buiten. 

Dat doet bijvoorbeeld het Fries Museum, dat al vroeg yoga zou geven in het museum, maar 
dat voor de deur deed . Ook het Museum Speelklok in Utrecht, waar zich in de loop van de 
ochtend 26 mensen verzamelden om onder meer als sportoefening aan een orgel te draaien, 
ging naar buiten. 
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In museum MORE in Gorssel konden dertig mensen deelnemen aan een ‘marathon’ langs de 
kunst. Dat protest werd gestopt. Het Centraal Museum in Utrecht stopte met ‘winkeltje 
spelen’: in de tentoonstellingsruimten werden bloembollen en zaadbommen aangeboden, te 
midden van de expositie Botanische revolutie. ‘Maar toen kwamen er een paar aardige heren 
vertellen dat dit niet de bedoeling was.’ 

Het Jenevermuseum in Schiedam beëindigde de actie na een verzoek van de gemeente. In 
Maasgouw verbood de gemeente een gymnastiekdag. Bij de Museumvereniging komen verder 
nog amper signalen binnen dat zich problemen hebben voorgedaan bij de acties.  

Bioscoop Tuschinski in Amsterdam liet weten bij nader inzien toch niet mee te doen, ‘omdat 
de gemeente het niet toestaat hebben bioscoopkoepel NVBF en distributeur Pathé besloten de 
geplande actie af te gelasten’. 

De NVBF laat weten dat er ‘talloze’ bioscopen in het hele land zijn die wel meedoen aan de 
actie. Grote theaters die zich hebben aangesloten en die woensdag initiatieven organiseren 
zijn CineCity in Vlissingen en filmhuis Lux in Nijmegen. 

In Enschede zijn optredens van artiesten in kapperszaken beëindigd door boa’s, aldus een 
gemeentewoordvoerder. Dit is volgens hem in goed overleg gebeurd en voor zover bekend 
zonder uitgedeelde formele waarschuwingen of boetes. 

In Enschede werden acties niet in theaters maar in een aantal kapperszaken gedaan. Volgens 
de woordvoerder mogen kappers gewoon open zijn en mogen artiesten daar ook iets 
voordragen. Maar niet als daarbij sprake is van publiek. ‘Daar waar dat wel het geval was, is 
ingegrepen.’ Bron: AD, 20 januari 2022.  

Protest tegen corona groeit in Sneek: 360 deelnemers woensdagavond bij 
fakkeltocht 

De protestgeluiden tegen de coronamaatregelen van de overheid klinken op steeds meer 
plaatsen. Aan een protesttocht met fakkels in het centrum van Sneek, deden woensdagavond 
360 mensen mee. 

 

Het lint van vreedzame corona-protestanten, hier bij de Waterpoort van Sneek. 
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Exact een week eerder deden bij de eerste fakkeltocht in het centrum van Sneek honderd 
mensen mee. De groep mensen die wil laten weten klaar te zijn met de coronamaatregelen en 
de maatschappij weer open te willen hebben, groeit. 

Het was een protest zonder vernielingen, maar met fakkels en andere soorten verlichting zoals 
van iemand die met lichtjes in de vorm van een groot hart rondliep. 

Winkels zijn wel weer open, maar horeca- en cultuurbedrijven moeten nog dicht blijven. De 
weerstand groeit op veel plekken. Gedeputeerde Sietske Poepjes van provincie Fryslân deed 
bijvoorbeeld bij het protest in Leeuwarden mee, terwijl in Sneek het Fries Scheepvaart 
Museum als ‘nautische sportschool’ open ging uit protest omdat het als museum nog niet de 
deuren mag openen. Bron: Leeuwarder Courant, 20 januari 2022. 

Aparte registratie voor toevallige besmetting met corona in ziekenhuis 
nodig 

Patiënten die in het ziekenhuis komen voor iets anders dan corona, daar besmet blijken te 
zijn en daardoor meetellen in de coronacijfers, moeten apart worden geregistreerd. Dat zei 
RIVM-directeur Jaap Van Dissel na afloop van de technische briefing in de Tweede Kamer. Op 
de vraag wanneer dit verandert, antwoordde hij ‘het liefst morgen’. 

Op dit moment geldt zo'n 'toevallige besmetting' voor ongeveer vijf procent van de patiënten. 
‘Het zou me niet verbazen als dat wordt verdubbeld’, zei Van Dissel. ‘De kans dat iemand die 
z'n heup breekt, ook Omikron heeft, is natuurlijk groter’. Patiënten komen bijvoorbeeld voor 
een heupoperatie of problemen aan de galblaas, maar worden getest en blijken positief te zijn. 
Ze worden dan wel meegerekend in de cijfers. 

De overheidsmaatregelen en de beperkingen die daaruit voortkomen zijn gebaseerd op de 
aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarom vindt Van Dissel dat er kritisch 
gekeken moet worden naar deze cijfers. ‘Je wil alles zo goed mogelijk weten, dat is niet altijd 
mogelijk, maar dit getal moet je wel kennen voor de modellen.’ Hij vindt vijf procent aan de 
lage kant, maar denkt het een 'verstorende factor' kan zijn voor het beeld van de 
coronabesmettingen als dat percentage toeneemt. 

Verder zei Van Dissel in de Kamer dat de eerdere RIVM-aannames over de Omikron-variant 
‘aan de pessimistische kant’ waren, bijvoorbeeld voor het risico op ziekenhuisopname. Het 
instituut schatte twee weken geleden in modelberekeningen in dat die 40 procent lager is dan 
bij de deltavariant, maar ook dat lijkt te somber, erkende Van Dissel. 

Het OMT moet rekenen met de op dat moment beschikbare wetenschappelijke data, zei hij. 
Een vraag of de lockdown achteraf misschien niet nodig was geweest, noemde Van Dissel ‘niet 
relevant’. 

Vanwege de quarantaineregels zitten veel mensen, zoals een kwart van de 
basisschoolleerlingen, thuis. Ook mensen met vitale beroepen kunnen in groten getale thuis 
komen te zitten, wat de hele zorgketen belast, vreest het RIVM. Morgen bekijkt het Outbreak 
Management Team (OMT) daarom of de quarantaineregels kunnen worden versoepeld. 

‘Dat hebben we al gedaan de vorige keer, maar de vraag is of je daar nog breder naar moet 
kijken vanwege het hoge aantal mensen dat in isolatie en quarantaine moet door het hoge 
aantal besmettingen.’ Maar, waarschuwde Van Dissel, er zitten ook grenzen aan. ‘Je kunt het 
niet té soepel maken.’ Bron: NOS, 20 januari 2022. 

Rutte: Kabinet kijkt ook naar toelating supporters bij sportwedstrijden 

Als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen, kijkt het kabinet ook naar de toelating 
van publiek bij sportwedstrijden. Dat zegt premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. 
‘We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen’, zei Rutte.  

Behalve aan sportpubliek geeft het kabinet voorrang aan versoepelingen voor de 
cultuursector, de horeca en evenementen. Rutte gaf wel een ‘winstwaarschuwing’. Of er vanaf 
volgende week meer mogelijk is, hangt af van  ‘de cijfers die we krijgen’. De ontwikkelingen in 
de cijfers gaan wel in een ‘gunstige richting’. 
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Vrijdag komt het Outbreak Management Team weer bijeen. Dinsdag geven Rutte en 
zorgminister Ernst Kuipers een persconferentie. 

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vroeg eerder in het debat aan Rutte om vrijdag een signaal 
te geven aan de cultuursector en de horeca. Als de cijfers niet ‘drastisch verslechteren’ zouden 
die sectoren 29 januari weer open moeten kunnen, bepleitte Van den Berg. 

Maar zover wilde Rutte niet gaan. ‘Dat gaan we morgen niet zeggen. Ik ga niet verder dan ik 
nu ga.’ De ingelaste persconferentie van 25 januari komt al op een eerder moment dan 
normaal gesproken: tien dagen na de vorige. Normaal zitten er enkele weken tussen twee 
persmomenten. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Het UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen gaan niet akkoord 
met de versoepelingen van de quarantaineregels  

Het UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen gaan niet mee met de versoepelingen van 
de quarantaineregels die het kabinet vorige week aankondigde. Zo schrijft het UMC 
Utrecht  op zijn website dat de nieuwe landelijke regels niet geldig zijn in dat ziekenhuis. 

 
Het kabinet liet vrijdag weten dat mensen die een boosterprik hebben gehad niet langer in 
quarantaine hoeven als ze in nauw contact zijn geweest met iemand met corona, of huisgenoot 
zijn van iemand die het virus onder de leden heeft. Het UMC Utrecht meldt echter: ‘Hebt u 
nauw contact gehad, dan kunt u niet naar het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis 
komen, tot tien dagen na het laatste contact met iemand met corona (ook niet als u 
gevaccineerd of geboosterd bent).’ Reden is de behandeling van kwetsbare patiënten in het 
ziekenhuis. 

De regels gelden voor bezoekers. Mensen die voor een behandeling naar het ziekenhuis willen 
komen na nauw contact met iemand met corona, krijgen waar mogelijk een videoconsult of 
de afspraak wordt uitgesteld. Als dit niet kan, dan wordt ‘voor de juiste maatregelen’ gezorgd, 
zodat iemand alsnog naar het ziekenhuis kan komen. 

Ook op de website van het Radboudumc staat vermeld dat de quarantaineregels in dat 
ziekenhuis niet gelden. Daar moet een bezoeker eveneens na nauw contact met een positief 
getest persoon tien dagen wachten voor toegang tot het ziekenhuis weer mogelijk is, of diegene 
nou een boosterprik heeft gehad of niet. ‘Patiënten die ondanks een coronabesmetting of het 
risico daarop onze zorg nodig hebben, zijn altijd met voorzorgsmaatregelen welkom’, schrijft 
het ziekenhuis. 

In het Radboudumc 

Omdat in het Radboudumc kwetsbare patiënten komen, gelden de nieuwe landelijke regels 
hier niet. Patiënten die ondanks een coronabesmetting of het risico daarop onze zorg nodig 
hebben, zijn altijd met voorzorgsmaatregelen welkom. 

Als bezoeker of begeleider heeft u tot tien dagen na het laatste contact met een positief getest 
persoon geen toegang tot het Radboudumc, ook niet als u gevaccineerd en geboosterd bent. 
Bij de ingang van het ziekenhuis stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. 
Beantwoordt u alle vragen met 'nee', dan ontvangt u een groene dagpas met dagstempel en 
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mag u naar binnen. Beantwoordt u één of meer vragen met 'ja', dan mag u als bezoeker of 
begeleider niet naar binnen. 

Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk als de behandeld arts hiervoor voorafgaand 
aan het bezoek toestemming voor heeft gegeven. Bron: Radboudumc, 19 januari 2022.  

Het Maastrichtse UMC+ vraagt patiënten ‘bij voorkeur’ een nieuwe afspraak te maken na 
contact met een positief geteste huisgenoot, of een huisgenoot met klachten. ‘Een arts 
beoordeelt of uw afspraak zonder problemen kan wachten.’ Bezoekers kunnen zonder 
klachten gewoon langskomen ‘binnen de geldende maatregelen’. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Mijn huisgenoot heeft corona of gerelateerde klachten. Kan ik naar mijn afspraak komen? 

Maak dan bij voorkeur een nieuwe afspraak. In uw afsprakenbrief en op mumc.nl vindt u de 
contactgegevens van de poli waar u een afspraak heeft. Stuurt u een mail, vermeld dan altijd 
uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en informatie over uw afspraak naar de 
polikliniek. Uw mail wordt dezelfde dag gelezen en binnen twee werkdagen neemt de 
polikliniek contact met u op. Een arts beoordeelt of uw afspraak zonder problemen kan 
wachten. In incidentele gevallen, kan het zijn, dat wij, ondanks mogelijke corona-klachten, 
uw afspraak toch (moeten) laten doorgaan. Bron: Maastricht UMC. 

Oostenrijk gaat vaccinatieplicht invoeren 

De Tweede Kamer van het Oostenrijkse parlement heeft ingestemd met de invoering van een 
vaccinatieplicht voor alle inwoners vanaf 18 jaar vanaf 1 februari. De maatregel, die naar alle 
waarschijnlijkheid ook groen licht krijgt van de Eerste Kamer, is volgens de regering bedoeld 
om de impact van toekomstige coronagolven aanzienlijk te verminderen en lockdowns te 
voorkomen. Het is de meest verregaande wetgeving in de EU tot nu toe op het gebied van de 
inperking van rechten van burgers op basis van het beleid tegen het coronavirus. 

Het was al nagenoeg zeker dat een meerderheid in het parlement voor de wet zou stemmen. 
Naast de regeringsfracties van de conservatieve ÖVP en de Groenen zijn ook veel leden van de 
sociaal-democratische oppositie en de liberale partij NEOS voorstander gebleken. Van de 
parlementaire partijen heeft alleen de rechtse FPÖ felle kritiek op het plan omdat het de meest 
wezenlijke grondrechten van burgers zou schenden en burgers niet meer gelijk worden 
behandeld. 

De regering zegt met de wet na vier eerdere lockdowns een nieuwe nationale lockdown te 
willen vermijden. Maar ongevaccineerden blijven in lockdown. De vaccinatieplicht geldt niet 
voor zwangere vrouwen en mensen die medische reden kunnen aantonen. 
De controles beginnen naar verwachting half maart. Weigeraars riskeren een boete van 600 
tot 3600 euro, afhankelijk van hun inkomen.  

Tot nu toe is 75 procent van de Oostenrijkse volwassenen gevaccineerd. Minister van 
Volksgezondheid Wolfgang Mückstein hoopt dat dit over vijf jaar gestegen is naar 90. Begin 
februari moet de Bondsraad, het Oostenrijkse Hogerhuis, ook nog voor de wet stemmen. Bron: 
AD, 20 januari 2022. 

Voor een toekomstige boostercampagne is het belangrijk dat er tijdig 
advies wordt gevraagd aan de Gezondheidsraad 

Voor een mogelijke toekomstige boostercampagne tegen het coronavirus is het belangrijk dat 
er tijdig advies wordt gevraagd aan de Gezondheidsraad. Dat zei minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) donderdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. 

Vanuit de Kamer werd Kuipers gevraagd hoe kan worden voorkomen dat er in de toekomst te 
laat met boosteren wordt begonnen, zoals eind vorig jaar het geval was. De Gezondheidsraad 
adviseerde pas in november om met boosteren te beginnen. 

‘Op enig moment zal het opnieuw nodig zijn, een boostercampagne’, voorspelt Kuipers. 
Wanneer de Gezondheidsraad met een antwoord komt, hangt ook af van ‘de aard en de timing 
van de vraag. We moeten de komende tijd gezamenlijk goed kijken wanneer welke vraag eruit 
moet’. 
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Maar ook aan de Gezondheidsraad is gevraagd om goed over de timing na te denken, aldus 
de minister. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Corona zorgt voor uitzonderlijke leegstand in Friese verpleeghuizen. 
Elders in het land zijn er juist wachtrijen 

De continuïteit van langdurige zorg voor kwetsbare ouderen is in bijna twee jaar coronacrisis 
nooit in gevaar geweest in Friesland. Dat zeggen Bert Bokma en Steven Hofenk van 
Zorgkantoor Friesland, dat daarvoor verantwoordelijk is. Corona zorgt inmiddels voor 
leegstand in Friese verpleeghuizen. 

‘Er is meer leegstand dan ooit’, zegt inkoopmanager Bokma. Terwijl in andere delen van het 
land de wachtlijsten voor langdurige zorg ondanks de coronacrisis blijven groeien (tot soms 
ongekende hoogte), is er in Friesland voldoende ruimte. ‘Bij meerdere ouderenzorgorganisaties 
zien we dat patroon.’ Bron: Leeuwarder Courant, 20 januari 2022. 

Ernst Kuipers gaat met het RIVM kijken of de modellen en 
prognoses uitgebreid kunnen worden 

Minister Ernst Kuipers gaat met het RIVM kijken of de modellen en prognoses die belangrijk 
zijn voor het coronabeleid uitgebreid kunnen worden. ‘Meer modellen kunnen helpen in een 
zorgvuldige afweging’, zo zei hij in de Tweede Kamer. Partijen van links tot rechts hebben hun 
zorgen uitgesproken over de naar hun idee te beperkte informatie op basis waarvan de 
besluiten genomen worden, en het feit dat vaak niet helemaal duidelijk is of die modellen wel 
kloppen. 

Verschillende partijen hadden hem eerder in het debat verweten te veel te leunen op 
verwachtingen over de verspreiding van het virus die gebaseerd zijn op onvolledige informatie. 
Zo werd vorige week besloten beperkt maatregelen te versoepelen, mede op basis van 
aannames over de kans op ziekenhuisopnames na een coronabesmetting die waarschijnlijk 
veel te pessimistisch waren. Tegelijk wordt volgens critici te weinig gekeken naar andere 
gevolgen van het coronabeleid, bijvoorbeeld voor het geestelijk welzijn van mensen of de 
bereidheid van mensen om regels nog na te leven. 

Kuipers kreeg vragen over de modellen van onder meer de Groep Van Haga, DENK, SP en 
PVV. Hij zegde toe nog eens kritisch naar de modellen te kijken om uit te zoeken of 
ontwikkelingen rond het coronavirus of het kabinetsbeleid daarop beter in beeld gebracht 
kunnen worden. ‘Daarmee hoort u mij niet zeggen: het model wat de afgelopen twee jaar 
gebruikt is, voldoet niet. Dat model heeft zeer duidelijk zijn meerwaarde bewezen.’ Bron: AD, 
20 januari 2022.   

 

Mensen in de rij bij de Grolsch Veste voor hun boosterprik. Dit beeld is binnenkort verleden 
tijd. © Robin Hilberink  
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GGD sluit Grolsch Veste als priklocatie 

De Grolsch Veste sluit na zondag als vaccinatielocatie voor de boostercampagne. De GGD 
Twente gaat over op ‘fijnmazig prikken’ in de dorpen en wijken. Dat maakte Reinier van 
Broekhoven van de GGD Twente vanmiddag bekend tijdens het wekelijkse persgesprek. 
Burgemeester Theo Bovens benadrukte dat het kabinet op 25 januari moet komen met een 
‘heldere exitstrategie’. 

De thuisbasis van FC Twente was sinds 27 december in gebruik als vaccinatielocatie waar 
mensen aan de lopende band een prik kregen. Binnenkort maakt de GGD duidelijk wanneer 
en waar de extra vaccinatielocaties in de dorpen en wijken open gaan. Mensen kunnen daar 
terecht voor hun eerste, tweede of boosterprik. De GGD start met een tijdelijke priklocatie in 
activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop.  

In totaal zijn 254.000 Twentenaren geboosterd, zo’n 74 procent van de bevolking. Van 
Broekhoven ziet dat de groep tussen de 18 en 50 jaar oud achterblijft. ‘Dat kan zijn omdat er 
in deze groep veel mensen besmet zijn geweest waardoor ze niet gevaccineerd mogen worden. 
Zij moeten drie maanden wachten.’  

Bij de kinderen tussen de 5 en de 11 jaar is er weinig animo voor een coronavaccinatie. Hun 
uitnodigingen voor vaccinatie zijn deze week verstuurd. ‘Het is aan de ouders om te beslissen.’ 
aldus Van Broekhoven. 

Net als in de rest van het land groeit in Twente het aantal coronabesmettingen. Afgelopen 
week kwamen er bijna 8400 nieuwe besmettingen bij. De GGD ziet echter ook dat de druk op 
de zorg daalt. ‘We gaan van een pandemie naar een endemie.’ zegt Van Broekhoven. In een 
endemie is corona niet weg, maar onder controle.  

Het hoge aantal besmettingen leidt in Twente vooralsnog niet tot problemen bij de brandweer, 
politie of ambulancediensten. Burgemeester van Enschede Theo Bovens vertelt dat de 
veiligheid niet in het geding is. Wel moeten de teams schuiven met personeel.  

Nederland zit nu op een kantelpunt, zegt Bovens, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio 
Twente is. ’Hoe komen we hier uit? Een lockdown is makkelijk, een lockout is dat niet.’ Het is 
de vraag die alle burgemeesters in Twente bezig houdt.  

Vanochtend kwamen alle Twentse burgemeesters fysiek bij elkaar. Hun eensgezinde oproep 
aan het kabinet: Kom zo snel mogelijk met een heldere exitstrategie. Ook voor de lange termijn. 
Bovens: ‘Als dat niet komt dan zien wij te grote spanningen ontstaan in onze rollen als 
burgervader en als handhaver.’ De logica in het coronabeleid is zoek, schreef hij eerder in een 
brief met dertig andere burgemeesters.  

Waar de burgemeesters het nog niet over eens zijn is het mogelijke toegangsbeleid. Moet de 
samenleving open voor iedereen of alleen voor gevaccineerden? Twente heeft als grensregio 
hierin een bijzondere positie zegt Bovens. Bij de vragen die dit oproept mist hij een standpunt 
van het kabinet, maar ook van de horeca en ondernemers.  

‘Als grensregio moeten we kijken wat er in Duitsland gebeurd. Als daar een streng 
toegangsbeleid is, wat betekent dat voor ons? Als wij de deuren open zetten, komen er dan 
ongevaccineerde Duitsers naar Nederland? Ik hoor de sectoren wel over Nederlanders die over 
de grens hun geld uitgeven, maar misschien komt er straks iets heel anders deze kant op.’ 
Bron: Tubantia, 20 januari 2022. 

Frankrijk wil stap voor stap coronamaatregelen versoepelen 

Frankrijk wil vanaf 2 februari stap voor stap de coronamaatregelen versoepelen, zei premier 
Jean Castex vanavond tijdens een persconferentie. Zo is thuiswerken vanaf dan niet meer 
verplicht (nu minstens drie dagen per week), maar zal dat geadviseerd worden. Ook het dragen 
van mondkapjes buiten zal dan vervallen, dat is op sommige drukke plekken nu nog verplicht. 
De beperkingen aan het aantal mensen in sportgelegenheden zal ook worden afgeschaft. 
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Vanaf 16 februari mogen de discotheken dan hun deuren weer openen en mogen mensen 
weer wat drinken en snacken in de bioscopen. Na de krokusvakantie kunnen ook de scholen 
hun regimes versoepelen, aldus Castex.  

De premier zet in op de vaccinatiepas die de coronapas moet gaan vervangen. Hij hoopt dat 
de nieuwe pas op 24 januari in werking kan treden, mits het constitutionele hof dan ook zijn 
goedkeuring heeft verleend. Alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd, óf na een besmetting 
zijn genezen, krijgen dan nog een pas. Alleen zij kunnen dan nog restaurants in en skipistes 
op. Een negatieve testuitslag wordt niet meer geaccepteerd. 

Volgens de Franse premier verbetert de coronasituatie in het land langzamerhand, al zal de 
huidige vijfde golf wel tot midden-maart duren. Vandaag werden 425.000 nieuwe 
besmettingen gemeld over het afgelopen etmaal. Mogelijk komt de vaccinatiepas te vervallen 
als de coronasituatie in het land zeer veel verbeterd, besloot de premier. Bron: AD, 20 januari 
2022. 

KLM gaat vluchten annuleren vanwege het hoge ziekteverzuim onder 
personeel 

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat ‘proactief’ vluchten annuleren tussen 7 februari en 13 
maart. Aanleiding is het hoge ziekteverzuim onder personeel door coronabesmettingen en 
quarantaineverplichtingen. Door minder vaak te vliegen hoopt de luchtvaartmaatschappij de 
druk te verlichten voor vliegend personeel dat wél aan het werk kan. 

Een woordvoerster van KLM bevestigt het schrappen van de vluchten door de uitval van 
personeel na een bericht van de vakbond VNC voor cabinepersoneel. ‘We begrijpen uiteraard 
dat passagiers last kunnen hebben van deze uitzonderlijke situatie en vinden dat ook erg 
vervelend.’ VNC rept in een bericht op haar site aan leden van ‘ziekteverzuim op recordhoogte’. 

KLM kan nog niet zeggen hoeveel vluchten uiteindelijk niet doorgaan. Het is ook nog niet 
bekend op welke bestemmingen de luchtvaartmaatschappij minder zal vliegen. Dat moet nog 
worden uitgewerkt. 

Uitval van personeel door coronabesmettingen of quarantaine wordt een steeds groter 
probleem voor werkgevers. Supermarkten waarschuwden deze week dat gaten in de roosters 
zo groot worden dat lege schappen dreigen. De branche wil daarom nog verder versoepelde 
quarantaineregels voor mensen met cruciale beroepen, zoals supermarktmedewerkers. 

De regering versoepelde de quarantaineregels al. Sinds vorige week hoeven mensen die 
volledig zijn gevaccineerd en minstens een week geleden hun boosterprik hebben gehad niet 
in quarantaine na contact met een besmet persoon, mits ze zelf geen coronaklachten hebben. 
Hetzelfde geldt voor mensen die in de afgelopen acht weken besmet zijn geweest met het virus. 
Het kabinet hoopt zo de druk op sommige sectoren door ziekteverzuim te verlichten. 
Binnenkort komt er ook een advies voor quarantaineregels in bepaalde cruciale beroepen. 
Bron: AD, 20 januari 2022. 

Het OMT komt vrijdag bijeen en bespreekt de quarantaineregels voor het 
onderwijs 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag weer samen en bespreekt dan 
de quarantaineregels voor het onderwijs. Nu is de richtlijn dat een hele klas naar huis moet 
bij drie of meer besmettingen. 

De onderwijssector hoopt dat er ruimte is voor versoepelingen van die richtlijnen. ‘Soms gaan 
nu 25 leerlingen naar huis die geen klachten hebben’, aldus een woordvoerder van de VO-
Raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. 

Volgens een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zit gemiddeld een kwart 
van de leerlingen deze week thuis. Het grootste deel van hen kan niet naar school vanwege 
het coronavirus. Met de huidige maatregelen is het onderwijs momenteel lastig te organiseren, 
aldus de AVS. 
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Om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk thuis komen te zitten versoepelde het kabinet 
vorige week de algemene quarantaineregels al. Mensen die hun boosterprik langer dan een 
week hebben, hoeven na nauw contact met een besmet iemand niet meer in quarantaine. Ook 
mensen die korter dan acht weken geleden zelf positief testten op het virus en geen klachten 
hebben hoeven niet thuis te blijven na contact met iemand met corona. Bron: AD, 21 januari 
2022. 

Voor het eerst in ruim zes maanden zijn minder mensen overleden dan 
normaal  

Voor het eerst in ruim zes maanden zijn vorige week minder mensen overleden dan normaal is 
voor de tijd van het jaar. Het statistiekbureau CBS wijst naar de lockdown, de 
boostercampagne en de opkomst van de vermoedelijk minder dodelijke Omikron-variant als 
mogelijke oorzaken. Maar de onderzoekers beschikken nog niet over de gegevens waarmee ze 
dat kunnen aantonen. 

Eind 2021 was voor het eerst in maanden geen sprake meer van oversterfte. Zo heet het als 
meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in de 
sterftecijfers. Die ontwikkeling zette door en dat resulteerde in een opvallend laag sterftecijfer 
vorige week. Naar schatting overleden 3250 mensen, ruim 100 minder dan verwacht. 

In de eerste week van dit jaar was nog wel sprake van oversterfte als specifiek werd gekeken 
naar mensen van 65 tot 80 jaar en jongere leeftijdsgroepen. Ook bij deze mensen ligt het 
sterftecijfer weer op een normaal niveau. Bij 80-plussers was dat al een aantal weken het 
geval. 

‘Dit lijkt het einde te zijn van deze sterftegolf: dat is een feit’, zegt CBS-socioloog Tanja Traag. 
Maar het waarom is nog niet hard te maken. ‘Het zou goed kunnen zijn dat die eindigt door 
Omikron’, aldus Traag. ‘Maar de lockdown en de boosters zullen daar ook een rol in spelen.’ 

Het CBS en het RIVM doen op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de oorzaken van 
de oversterfte. Daarin zullen onder andere gegevens uit doodsoorzaakverklaringen van artsen 
worden gecombineerd met vaccinatiegegevens. De instituten hopen de eerste resultaten te 
publiceren in februari. 

Dat soort informatie zal helpen verklaren waarom het sterftecijfer sinds 
augustus maandenlang zo hoog was. Traag vermoedt dat de hoofdoorzaken zullen zijn dat 
mensen zijn overleden aan Covid-19 en dat medische ingrepen werden uitgesteld in de 
overvolle ziekenhuizen. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Steeds minder mensen halen een boosterprik tegen het coronavirus 

Steeds minder mensen halen een boosterprik tegen het coronavirus. In de afgelopen zeven 
dagen zijn bijna 766.000 oppepprikken gegeven. Dat is het laagste tempo sinds begin 
december, komt naar voren uit nieuwe cijfers die de overheid naar buiten heeft gebracht. 

Bijna 7,9 miljoen mensen hebben tot en met woensdag een boosterprik gekregen. Zo'n 7 
miljoen van hen gingen daarvoor naar een vaccinatielocatie van de GGD en naar schatting 
837.000 kregen de prik bij een zorginstelling of een ziekenhuis. 

De teller stond tot en met afgelopen zondag op 7,6 miljoen boosterprikken, dat waren er 1,1 
miljoen meer dan de week ervoor. 

Het tempo gaat mogelijk nog verder omlaag. Voor de komende 7 dagen hebben bijna 200.000 
mensen een afspraak voor een boosterprik staan. Het uiteindelijke aantal prikken kan hoger 
uitvallen, door mensen die alsnog een afspraak maken of die via vrije inloop naar een 
vaccinatielocatie gaan. 

Bijna 55 procent van alle volwassenen heeft nu een boosterprik gehad. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat zo'n 1,1 miljoen mensen 
nog geen oppepprik kunnen krijgen. Deze mensen hebben onlangs corona gehad, of hun 
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vorige prik was minder dan drie maanden geleden. Als zij niet zouden worden meegerekend, 
heeft volgens het RIVM 69 procent van alle volwassenen een boosterprik gehad. 

Als uiteindelijk iedereen die zich eerder liet vaccineren een booster komt halen, zouden nog 
ongeveer 3 miljoen prikken gezet moeten worden. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Een vlucht van Miami naar Londen is 1 uur na vertrek teruggekeerd 
vanwege een passagier die weigerde een mondkapje te dragen 

Een vlucht van Miami naar Londen is donderdag na vertrek teruggekeerd naar de luchthaven 
van de stad in Florida vanwege een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. 
Luchtvaartmaatschappij American Airlines meldt volgens CNN in een verklaring dat de 
passagier zich ‘niet aan wetgeving rondom mondkapjes hield’ en er daarom besloten werd om 
te keren. 

Het vliegtuig met 129 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord zou 1 uur en 48 minuten 
na vertrek weer in Miami zijn geland. Een politiewoordvoerder vertelt dat de opstandige 
passagier na aankomst van het vliegtuig uit het toestel is gehaald. De luchtvaartmaatschappij 
bedankt het personeel voor de professionaliteit en biedt de getroffen klanten excuses aan. 

Het is verplicht een mondkapje te dragen op luchthavens en in vliegtuigen in de VS. De 
Amerikaanse luchtvaartautoriteiten melden dat er regelmatig incidenten zijn met 
overlastgevende passagiers die weigeren deze regels op te volgen. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Het Veiligheidsberaad komt vrijdagmiddag toch digitaal bij elkaar voor 
een extra vergadering 

Het Veiligheidsberaad komt vrijdagmiddag toch digitaal bij elkaar voor een extra vergadering 
over 'de actualiteit', zoals een woordvoerder het noemt. Donderdag ging de voorgenomen extra 
vergadering niet door omdat justitieminister Dilan Yeşilgöz er niet bij kon zijn. Zij schuift 
vrijdagmiddag wel aan. 

De 25 burgemeesters van het beraad krijgen zeer waarschijnlijk te horen wat het Outbreak 
Management Team (OMT) vrijdagochtend geadviseerd heeft aan het kabinet. Dat advies 
is belangrijk voor de eventuele spoedige heropening van de horeca- en cultuursector. De 
burgemeesters hebben maandag geëist dat deze sectoren voor het eind van de week van het 
kabinet moesten horen wanneer zij de deuren weer zouden kunnen openen. 

De burgemeesters zijn als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor de 
uitvoering en handhaving van het coronabeleid. Dertig burgemeesters hebben deze week laten 
weten dat de rek uit de handhaving is en dat ze bovendien vinden dat de maatschappij weer 
open moet. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Burgemeesters eisen ander coronabeleid: ‘Dit is niet houdbaar, het 
draagvlak is weg’ 

Burgemeesters zijn er klaar mee om tegenover eigen burgers te staan. In een noodkreet aan 
het kabinet eisen ze een snelle herziening van het coronabeleid. De regels zijn niet meer uit te 
leggen, zegt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts in navolging van dertig collega’s. ‘Een 
visie voor de lange termijn is nodig.’  

De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts is een van de ondertekenaars van de noodkreet aan 
het kabinet. ‘Voor mij persoonlijk was de dag van gisteren een dieptepunt. Dat ik als 
burgemeester van Apeldoorn tegenover musea en theaters sta.’ Bron: AD, 21 januari 2022. 

De directeuren van de GGD’en willen dat quarantainebeleid voor 
scholieren wordt versoepeld 

De Directeuren Publieke Gezondheid van de GGD’en willen dat het quarantainebeleid voor 
scholieren wordt versoepeld. Volgens de directeuren is het middel quarantaine voor scholieren 
zijn doel voorbijgeschoten en neemt de gezondheidsschade juist toe. 
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Dat de directeuren met deze oproep komen, is bijzonder. Tot nu toe schaarden zij zich volledig 
achter het quarantainebeleid, geven ze zelf aan. De oproep is ondertekend door alle 25 
directeuren van de regionale GGD'en, en door voorzitter van GGD GHOR Nederland André 
Rouvoet. De functie Directeur Publieke Gezondheid is sinds 2012 wettelijk ingevoerd, om 
Nederland beter voor te bereiden op onder meer grootschalige uitbraken van infectieziekten 
en om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Als de regel van quarantaine bij drie of meer besmettingen in een klas wordt versoepeld, 
hoeven er minder klassen naar huis te worden gestuurd, stellen de directeuren. 'Scholen zijn 
dan weer beter in staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen 
weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen.' Het aantal schoolklassen dat naar huis 
wordt gestuurd door de huidige quarantaineregels neemt snel toe. 'In heel Nederland zit op 
dit moment een kwart van de basisschoolleerlingen in quarantaine. Op basis van de groei in 
het aantal coronabesmettingen zal dit aantal de komende week nog fors groeien’, aldus de 
directeuren. 

Gisteren kon deze site melden dat de coronasituatie op scholen is in een week tijd drastisch 
verergerd. Deze week zijn in het hele land in totaal 12.000 klassen naar huis gestuurd. 

Met name voor de jeugd hebben de quarantaineregels veel negatieve effecten, stellen de 
directeuren. Omdat veel kinderen en jongeren niet gevaccineerd zijn en tot 18 jaar geen 
boosterprik kunnen krijgen, moeten zij meteen in quarantaine na contact met een besmet 
persoon. 'De gevolgen voor leerlingen zijn groot. Digitaal onderwijs thuis leidt, ondanks alle 
inspanningen van scholen, tot leerachterstanden. Niet iedereen heeft thuis de gelegenheid om 
goed te kunnen studeren. De ruimte ontbreekt, er is geen rustige omgeving, ouders moeten 
ook thuis werken, kunnen kinderen niet ondersteunen in het leerproces. Kortom er zijn tal 
van factoren die leiden tot achterblijvende leerprestaties.' 

Ook wijzen de directeuren op de sociale isolatie waarin leerlingen kunnen belanden, 
aangezien leerlingen die in quarantaine mogen geen fysiek contact mogen hebben met 
klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes. 'Meer dan voorheen kampen jongeren 
met eenzaamheid of depressieve gevoelens. Sommigen vinden dat ze in een uitzichtloze 
situatie terecht zijn gekomen.’ Bron: AD, 21 januari 2022. 

Nederlandse popmuziek heeft door  uitbraak van coronapandemie veel 
minder geld opgebracht in het buitenland 

Nederlandse popmuziek heeft door de uitbraak van de coronapandemie veel minder geld 
opgebracht in het buitenland. Optredens werden na de uitbraak van het longvirus wereldwijd 
gecanceld. De éxport’ van Nederlandse pop daalde daardoor in 2020 met ruim twee 
derde berekenden onderzoekers in opdracht van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. 

Definitieve cijfers over vorig jaar zijn er nog niet, maar naar verwachting zullen de cijfers voor 
2021 ook niet goed zijn, zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. De evenementen- 
en cultuursector hebben ook vorig jaar het meest last gehad van lockdownmaatregelen, omdat 
bedrijven in deze branche het snelst gesloten werden en vaak pas als laatste weer open 
mogen. Theaters openden eerder deze week daarom uit protest als 'kapsalon', ondanks de 
coronabeperkingen die nog voor culturele instellingen gelden. 

Volgens onderzoekers van Perfect & More voegden de opbrengsten van Nederlandse 
popmuziek in het buitenland in 2020 75,3 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie. 
Dat is 65 procent minder dan in het voorgaande jaar. Het hardst daalden de inkomsten uit 
optredens van popartiesten over de landsgrens. Hier ging ruim driekwart van de inkomsten 
verloren. De popindustrie verdiende in vergelijking met 2019 wel iets meer 
aan auteursrechten op muziek. 

Optredens van Nederlandse artiesten waren in 2020 goed voor net geen 33 miljoen euro aan 
muzikale export. Vergoedingen voor auteursrechten en andere rechten die artiesten op hun 
werken hebben leverden in het buitenland 31,1 miljoen euro op. Daarnaast verdiende de 
sector 11,5 miljoen euro aan de exploitatie van opnamen in het buitenland, bijvoorbeeld 
betaalde downloads van Nederlandse popliedjes. Bron: AD, 21 januari 2022. 
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Adele in tranen, moet shows Las Vegas afzeggen wegens corona 

Adele heeft haar complete serie concerten die ze zou geven in Las Vegas een dag van tevoren 
moeten afzeggen. In tranen vertelde de Britse zangeres donderdagavond op haar Instagram 
dat een groot deel van de medewerkers van de show besmet is met Covid-19 en het daardoor 
onmogelijk is om op te treden. 

‘Het spijt me zo, maar mijn show is niet klaar’, zegt ze snikkend tegen haar fans op Instagram. 
‘Mijn halve team heeft covid en het is onmogelijk gebleken om de show af te maken.’ Ook zei 
ze dat ‘leveringsvertraging’ een rol speelt bij het uitstellen van de reeks concerten. 

Adele zou vrijdag haar eerste van 24 concerten geven in The Colosseum, de concertzaal van 
het befaamde hotel Caesars Palace in Las Vegas. Tot half april zou ze op vrijdag en zaterdag 
onder de noemer Weekends with Adele optreden in Vegas. Adele liet weten dat er zo snel 
mogelijk nieuwe concertdata bekend worden gemaakt. 

‘Ik ben al 30 uur wakker om de show te redden, maar er is simpelweg geen tijd meer’, aldus 
Adele in de Instagram-video. ‘Ik kan jullie niet geven wat ik heb en ik ben daardoor totaal 
verslagen. Het spijt me dat ik het zo op het laatste moment bekendmaak.’  

Het zouden de eerste publieke shows zijn van de zangeres in vijf jaar. Samen met twee 
concerten in het Londense Hyde Park op 1 en 2 juli zijn het tot nu toe de enige concerten die 
Adele heeft aangekondigd om haar vierde album, 30, te promoten. Dat verscheen op 19 
november vorig jaar en is met slechts een paar verkoopweken het bestverkochte album van 
2021. 

Adele maakte vorig jaar haar comeback met het nummer Easy On Me, dat op 15 oktober 
verscheen. Dat nummer werd de dag dat het uitkwam 19,7 miljoen keer beluisterd op Spotify, 
waarmee de hit volgens de streamingdienst verschillende dagrecords verbrak. Easy On 
Me staat nog steeds op plek 1 in de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100. 

Deze maand kwam Adele met de muziekclip voor haar single Oh My God. Gemaakt door 
dezelfde regisseur als haar videoclip voor wereldhit Rolling in the Deep. Haar nieuwste video 
heeft in een week tijd al meer dan 30 miljoen weergaven.  

Het is niet voor het eerst dat Adele fans op het laatste moment moet teleurstellen. Haar tour 
in de zomer van 2017 kreeg een onbevredigend einde toen zij de laatste twee van vier 
megashows in Londen niet kon doen. Bij beide optredens in het Wembley Stadium had Adele 
achteraf last van haar stembanden. ‘Ik moest vocaal gezien veel harder doorzetten om het 
einde van de show te halen dan dat ik normaal doe’, schreef ze in een statement. 

De twee optredens in haar thuisstad werden nooit meer ingehaald. Adele verdween jaren uit 
het zicht om aan haar vierde studioalbum te werken. Voor de shows in Las Vegas hebben fans 
een mail gekregen dat ze hun geld kunnen terugkrijgen, of kunnen wachten op een nieuwe 
datum. 

Volgens de Britse krant The Sun zou Adele flink binnenlopen met haar concertreeks in Las 
Vegas. De zangeres zou een kleine 600.000 euro per avond gaan verdienen aan Weekends 
with Adele. Kaartjes voor de shows kosten tussen de 500 en 20.000 dollar (440 - 17.500 euro). 
The Colosseum biedt plek aan zo’n 4200 gasten. 

Naast de riante vergoeding voor de concerten zou Adele ook flink in de watten worden gelegd 
door Caesars Palace. Zo zou er tot half april een suite voor haar zijn gereserveerd die normaal 
ruim 26.000 euro per nacht kost en heeft ze de beschikking over een butler, assistent, 
chauffeur en beveiliger. Ook mogen de zangeres en al haar gasten volgens The Sun de 
komende maanden gratis eten en drinken in het resort. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Een humanitaire vlucht vanuit Australië naar Tonga moest omkeren 
omdat iemand aan boord besmet was met het coronavirus 

Een humanitaire vlucht vanuit Australië naar Tonga moest vrijdag omkeren nadat duidelijk 
werd dat iemand aan boord van het toestel besmet was met het coronavirus. Tonga is 
coronavrij en er gelden strenge maatregelen aan de grens om besmettingen buiten de deur te 
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houden, wat de op gang komende hulpoperatie na de vulkaanuitbarsting en tsunami van 
afgelopen weekend bemoeilijkt. 

De vlucht die om moest keren was donderdagmiddag vanuit het Australische Brisbane 
vertrokken. Voor vertrek hadden alle bemanningsleden een negatieve antigeentest overlegd. 
Eenmaal onderweg bleek een van de bemanningsleden echter een positieve uitslag te hebben 
bij een PCR-test, die uit voorzorg ook was afgenomen. 

Een woordvoerder van het Australische ministerie van Defensie meldt dat de hulpgoederen 
na terugkomst in Brisbane zijn overgeplaatst in een ander vliegtuig dat alsnog naar Tonga 
vertrokken is. De eerste vluchten met hulpmiddelen die vanuit Nieuw-Zeeland en Australië 
waren vertrokken kwamen donderdag aan in Tonga. De landen stuurden essentiële goederen 
zoals water en communicatieapparatuur naar de met vulkaanas bedekte eilandstaat. Er zijn 
ook marineschepen met tienduizenden liters drinkwater onderweg. 

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de 
vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. Meer 
dan tachtig procent van de 100.000 inwoners van de archipel is getroffen door de ramp, zeiden 
de Verenigde Naties woensdag. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen, maar het 
dodental kan nog verder oplopen. 

Tonga is als een van de weinige landen ter wereld coronavrij en een uitbraak zou er volgens 
de VN 'rampzalig zijn'. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Eerstejaarsstudenten hoeven minder studiepunten te halen 

Eerstejaarsstudenten hoeven minder studiepunten te halen. De veertien universiteiten 
verlagen ook in het lopende studiejaar de eisen van het bindend studieadvies (bsa), zo laat 
hun vereniging weten. Dit heeft nog steeds te maken met de beperkingen door corona, net als 
vorig jaar. 

Het bsa wordt dit collegejaar per opleiding verlaagd binnen een zekere ‘bandbreedte’ (10-15 
procent). Ook blijft het mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het bsa verder aan te 
passen, indien noodzakelijk. 

‘De bestaande regelingen bieden zoals altijd de mogelijkheid om een uitzondering te maken 
voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen’, aldus een woordvoerder verder. 

‘Veel studenten hebben te maken met stress en andere klachten door de coronacrisis. Het 
verlagen van het bsa kan een gedeelte van die stress wegnemen’, zo is de hoop. 

Woordvoerder van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Gijsbert van Elven is blij met het 
nieuws: ‘Deze verlaging van het bsa haalt absoluut de druk van de ketel bij veel studenten’. 

Inmiddels wordt er op verschillende locaties meer fysiek onderwijs gegeven, zegt hij, maar nog 
steeds met beperkingen. ‘Daarom is in dit collegejaar een coulante omgang met het bsa een 
logische uitkomst.’ 

Instellingen moeten zich volgens hem intussen wel ook ‘blijven inzetten voor de begeleiding 
van de individuele studenten, zodat hun studiepad niet wordt doorkruist door de impact van 
de coronamaatregelen.’ Bron: AD, 21 januari 2022. 

Er is nog altijd geen duidelijk medisch antwoord op de vraag: wat is long 
covid? 

Er is nog altijd geen duidelijk medisch antwoord op de vraag: wat is long covid? Grote groepen 
patiënten en zorgverleners zoeken daarom zelf uit wat helpt tegen niet meer kunnen 
autorijden en de smaak van kaas. 

Yke Cnossen (65) kan niet goed autorijden. Na een half uur achter het stuur verdwaalt ze 
geheid, zelfs op plekken die ze kent. Als de Edese naast haar man in de auto zit, dan houdt 
ze soms een doekje voor haar ogen: ‘Zo kom ik tenminste niet helemaal overprikkeld ergens 
aan.’ 
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Autorijden is een crime, vindt ook Arnhemmer Stefan Siebenheller. Sinds zijn langdurige 
covid-klachten, long covid genoemd, heeft hij ‘een zaterdagmarkt’ in zijn hoofd. Elk beeldje, 
elk stom geluidje komt nu even hard binnen. Siebenheller: ‘Ik ben 28, maar ga de dag door 
als 82.’ 

In de eerste golf raakte Astrid (‘liever geen achternaam’) uit Arnhem besmet met het 
coronavirus. De lijst met klachten waar de 58-jarige sindsdien last van heeft, is eindeloos. En 
net als ze denkt dat long covid haar niet nog meer kan verrassen, smaakt alles ineens naar 
blauwschimmelkaas. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden 
opgenomen neemt toe 

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. In de 
afgelopen week zijn gemiddeld bijna 120 mensen per dag op een intensive care of 
verpleegafdeling beland. Dat gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en dat is de langste 
periode van toename sinds eind november. 

In de afgelopen dag namen ziekenhuizen 117 coronapatiënten op bij een verpleegafdeling en 
11 op een intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Voorlopig zijn er meer coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten dan die er binnenkomen. 
Daardoor daalt de totale bezetting. Momenteel behandelen de Nederlandse ziekenhuizen 1109 
mensen die Covid-19 hebben, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het 
laagste niveau sinds eind oktober. In de afgelopen dag zijn netto vijftien bedden vrijgekomen. 
Bron: AD, 21 januari 2022. 

Actiegroepen moeten stoppen met opvang en verbergen van hamsters  

‘Actiegroepen moeten stoppen met de opvang en het verbergen van hamsters voor de 
autoriteiten in Hongkong’, dat staat in een persbericht van het lokale ministerie voor 
landbouw. 

Nadat vorig weekend besmettingen met de Deltavariant zijn opgedoken in de Chinese 
metropool, wil de overheid zeker 2000 hamsters gaan ruimen. Een lading besmette hamsters 
uit Holland die in dierenwinkels zijn verkocht zouden namelijk de bron van de 
coronabesmettingen zijn. Althans, dat is wat Hongkong vermoedt.  

Er is een discussie uitgebarsten waarbij tegenstanders van het beleid beweren dat mensen 
juist de hamsters hebben besmet, en niet andersom. De autoriteiten adviseerden deze week 
dringend om onlangs aangeschafte hamsters in te leveren zodat ze kunnen worden gedood. 
Maar daar kan niet iedereen mee leven. Dus staan vrijwilligers bij de inleverpunten om de 
hamsters over te nemen en te behoeden voor vergassing. Een dierenorganisatie in Hongkong 
is een campagne begonnen. ‘De overheid kan je bij wet NIET dwingen om afstand te doen van 
je hamster’, staat in uitingen op sociale media. 

Het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbehoud in Hongkong vindt het een domme 
en gevaarlijke daad voor de publieke gezondheid. ‘Met andere woorden: wie deze hamsters 
houdt en aanraakt kan ervoor zorgen dat het coronavirus zich verspreidt.’ China hanteert 
sinds 2020 een zerotolerancebeleid omtrent corona. De overheid wil de hamsters ruimen en 
hun eigenaren in quarantaine hebben. 

Volgens lokale media zijn al zeker 900 hamsters en honderden andere kleine 
huisdieren (konijnen en chinchilla’s) geruimd. Het landbouwministerie zegt dat tot en met 
gisteren 68 hamsters door burgers zijn teruggebracht voor ruiming. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar hoe de 
hamsters, geïmporteerd uit Nederland, besmet konden raken. ‘Of in dit geval een hamster een 
persoon besmet heeft of een persoon een hamster, zullen we waarschijnlijk nooit zeker weten.’ 
Bron: AD, 21 januari 2022. 
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Met Omikron is het tijd om regels los te laten, zeggen experts: ‘Stapje 
voor stapje’ 

Het onderwijs ligt voor een groot deel plat vanwege de coronabesmettingen en 
quarantaineregels. Hoe zinvol zijn die regels voor scholen en de rest van de samenleving, nu 
het relatief rustig is geworden in de ziekenhuizen? ‘Het moment van loslaten komt steeds 
dichterbij.’ 

Het OMT vergadert vrijdag onder meer over de situatie in het onderwijs. Het heropenen van 
de scholen na de kerstvakantie is grotendeels mislukt, stelt OMT-lid en kinderarts Karoly Illy. 
Terwijl experts op het gebied van onderwijs en jeugd begin deze maand nog waarschuwden dat 
een nieuwe scholensluiting uit den boze zou moeten zijn, becijferde de Algemene Vereniging 
Schoolleiderszijn dat deze week 12.000 klassen naar huis zijn gestuurd en dat liefst 24 
procent van de leerlingen noodgedwongen thuiszat. Bron: AD, 21 januari 2022. 

De Britse minister van Economische Zaken heeft mensen opgeroepen om 
terug te keren naar kantoor  

De Britse minister van Economische Zaken heeft mensen opgeroepen om terug te keren 
naar kantoor om te profiteren van samenwerking in persoon. ‘De wereld moet leren leven met 
het coronavirus na een pandemie die biljoenen dollars van de wereldwijde productie heeft 
weggevaagd,’ aldus Kwasi Kwarteng. 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werkten miljoenen Britten, al dan niet gedwongen 
door de maatregelen, thuis. Komende woensdag eindigt het advies van de Britse regering om 
thuis te werken. Die oproep komt na aankondiging van beëindiging van een groot deel van 
de coronamaatregelen. ‘Mensen die op kantoor werken hebben er baat bij om met collega's te 
werken, om direct met hen in contact te kunnen komen’, zei hij. 

Premier Boris Johnson, die erop gokt dat de Omikron-variant van het coronavirus zijn 
hoogtepunt heeft bereikt, vindt dat de wereld met Covid-19 moet leren leven. Ook is hij van 
mening dat de economieën niet veel langer gesloten kunnen blijven. Hij heeft gezegd dat 
Londen zal herstellen als het leert leven met het virus. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Ziekteverzuim stijgt snel: thuiswerken blijkt een grote boosdoener 

De grootste stijging van het ziekteverzuim komt door besmettingen. Al sinds oktober vorig jaar 
schieten de verzuim cijfers omhoog. ‘In december was het aantal ziekmeldingen 54 procent 
hoger dan gemiddeld over december in de drie jaar daarvoor’, zegt René Voets, directeur 
Bedrijven bij Interpolis. De verzekeraar zegt dat het aantal ziektegevallen nog verder zal 
stijgen, omdat bedrijven dertig dagen de tijd hebben om werknemers ziek te melden. 

Om meer inzicht te krijgen in de verzuimcijfers heeft Interpolis onderzoek gedaan. Daar 
komen verschillende oorzaken voor het oplopende verzuim uit. Thuiswerken speelt een grote 
rol. Bij de helft van de mensen die langdurig ziek thuis zat of zit is thuiswerken de oorzaak. 
‘Thuiswerken is zowel fysiek als mentaal belastend’, zegt Voets. Fysiek omdat lang niet elke 
werkplek geschikt is. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Coronazorgen stapelen zich op bij Nederlandse handballers: einde EK 
voor keeper Ravensbergen 

De coronazorgen bij de Nederlandse handballers nemen toe. Ook keeper Bart Ravensbergen 
is positief getest. René de Knegt is als vervanger opgeroepen.  

Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters en Dennis Schellekens zaten al in 
isolatie na eerder positieve coronatesten en daar is nu dus ook Ravensbergen bij gekomen. 
Gisteren stond hij nog op doel in het 34-24 verloren duel met olympisch kampioen Frankrijk.  
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Eerder werd tweede keeper Dennis Schellekens al positief getest waardoor keeperstrainer 
Gerrie Eijlers bij de wedstrijdselectie zat tegen de Fransen. Met De Knegt wordt er nu alsnog 
een keeper ingevlogen, al moet hij bij aankomst eerst nog een negatieve test kunnen laten 
zien voordat hij zich bij de EK-selectie voegt. Inmiddels is met Thijs Van Leeuwen (Sporting 
Pelt) nòg een keeper opgeroepen. 

De volgende tegenstanders in de hoofdronde van het EK zijn Montenegro (morgen), 
Denemarken (24 januari) en Kroatië (26 januari). Bron: AD, 21 januari 2022.  

Nog meer corona bij Nederlandse handballers op EK 

Het aantal coronabesmettingen bij de Nederlandse handballers op het EK blijft maar oplopen. 
De testronde van zaterdagavond leverde weer vier positieve uitslagen op. Onder anderen Kay 
Smits, met 45 doelpunten de topscorer van het toernooi, testte positief. 

Ook Samir Benghanem, Jasper Adams en een fysiotherapeut van de ploeg kregen een positieve 
uitslag. Ze zijn allemaal direct in isolatie gegaan. Bondscoach Erlingur Richardsson testte 
opnieuw positief, net als zaterdagochtend bij een zelftest. De IJslander blijft in isolatie. Zonder 
Richardsson langs de lijn wonnen de handballers zaterdagmiddag in Boedapest met 34-30 
van Montenegro. Oranje pakte zo de eerste punten in de hoofdronde van het EK en doet nog 
volop mee in het toernooi. 

De handballers worden wel al dagenlang geplaagd door coronabesmettingen. Op dit moment 
zitten ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Rutger ten Velde, de keepers 
Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen en keeperstrainer Gerrie Eijlers in isolatie. 

Richardsson riep de afgelopen dagen al diverse nieuwe spelers op. De Nederlandse bond kijkt 
naar de mogelijkheden om voor de laatste twee wedstrijden in de hoofdronde, tegen 
Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag), nog meer vervangers op te roepen. Bron: De 
Telegraaf, 23 januari 2022. 

Inhaalzorg duurt langer door personeelstekort in de operatiekamer 

De inhaalzorg die moet gebeuren door de pandemie gaat nog veel tijd in beslag nemen. Er 
is gewoonweg niet genoeg operatiepersoneel om snelle inhaalslag qua operaties te maken. Dat 
blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met zorgpersoneel. 

‘De anesthesiemedewerkers zijn vanwege het grote aantal coronapatiënten deze winter bijna 
constant ingezet op de intensive care en zodra het iets rustiger wordt, start de inhaalzorg’, 
vertelt Remko ter Riet, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers. 
‘We maken ons grote zorgen over hoelang mensen dit nog gaan volhouden.’ 

Volgens NU.nl weet voorlopig niemand hoeveel operaties nou eigenlijk ingehaald moeten 
worden, en hoe lang het gaat duren tot achterstallige zorg is weggewerkt. Bron: AD, 21 januari 
2022. 

Het kost meer tijd om operaties die door de coronacrisis zijn uitgesteld in te halen, omdat er 
niet genoeg mensen zijn die in een operatiekamer kunnen werken. Dat blijkt uit gesprekken 
die NU.nl voerde met de beroepsverenigingen van de anesthesiemedewerkers, 
operatieassistenten, chirurgen en anesthesiologen. 

Wie doet wat in de operatiekamer? 

 De chirurg is de arts die opereert. 
 De operatieassistent voert verschillende medisch ondersteunende taken uit, waaronder 

het assisteren van de chirurg. De operatieassistent draagt ook zorg voor de operatie-
instrumenten. 
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 De anesthesioloog is de arts die voor de narcose en pijnstilling zorgt. Ook zorgt deze arts 
ervoor dat de patiënt de operatie veilig doorstaat. 

 De anesthesiemedewerker werkt samen met de anesthesioloog. De 
anesthesiemedewerker bewaakt bijvoorbeeld de vitale functies, zoals de hartslag. 

‘Als je tachtig procent van de mensen hebt, kan je niet 120 procent van de operaties doen die 
je normaal gesproken doet.’ Zo vat Nicole Dreessen, voorzitter van de Landelijke Vereniging 
van Operatieassistenten, de gevolgen van het personeelstekort en het grote aantal zieke 
medewerkers voor de corona-inhaalzorg samen.  

Uit de gesprekken die NU.nl voerde, blijkt dat er al lang een personeelstekort is in de 
operatiekamer. Dit bestaande tekort wordt nu extra zichtbaar, omdat het hierdoor niet 
mogelijk is om snel de operatiecapaciteit te verhogen en dus veel extra operaties uit te voeren. 

Het personeelstekort in de operatiezorg zit niet bij de artsen, maar bij de 
anesthesiemedewerkers, de operatieassistenten en de verpleegkundigen die na een operatie 
voor de patiënt zorgen, de recoveryverpleegkundigen. 

Jaarlijks zouden er ruim zevenhonderd mensen in het ziekenhuis moeten beginnen aan de 
opleiding tot operatieassistent om over een aantal jaar geen tekort meer te hebben. Dit waren 
er vorig jaar maar 241, blijkt uit cijfers van het College Zorg Opleidingen (CZO) en het 
Capaciteitsorgaan. Hieruit blijkt ook dat er te weinig anesthesiemedewerkers worden opgeleid. 
Hoeveel recoveryverpleegkundigen er extra nodig zijn, is niet bekend. Daar wordt geen 
schatting van gemaakt. 

Boven op het tekort dat er al was, is er nu een extra hoog ziekteverzuim. Dit komt deels 
doordat veel mensen die normaal in de operatiekamer werken de afgelopen periode 
bijsprongen op andere afdelingen in het ziekenhuizen. 

‘De anesthesiemedewerkers zijn vanwege het grote aantal coronapatiënten deze winter bijna 
constant ingezet op de intensive care en zodra het iets rustiger wordt, start de inhaalzorg. We 
maken ons grote zorgen over hoelang mensen dit nog gaan volhouden’, aldus Remko ter Riet, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers. 

Geen van de personen die NU.nl sprak, ziet een snelle oplossing om de operatiecapaciteit flink 
te verhogen. Bernard Elsman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, legt 
uit dat de operatieve zorg in Nederland al heel efficiënt is ingericht. ‘Je zou nog in het weekend 
kunnen gaan werken. Maar als je dat met dezelfde mensen moet doen, dan vraag je echt heel 
veel. Dat houd je niet vol.’ 

Op de iets langere termijn is iedereen het erover eens dat er méér en waarschijnlijk ook anders 
moet worden opgeleid. Anesthesioloog Van der Marel benadrukt daarnaast dat om operaties 
door te laten gaan, het belangrijk blijft om ook genoeg ic-, verpleeg- en andere soorten bedden 
te hebben. Doordat ic- en verpleegbedden bezet werden door coronapatiënten, zijn operaties 
in de eerste plaats uitgesteld. 

‘We moeten blijven kijken naar manieren om de operatiecapaciteit minder afhankelijk te 
maken van de ic-capaciteit’, aldus Van der Marel. ‘We zijn voorlopig nog niet van corona af. ‘ 
bron: NU.nl, 21 januari 2022. 
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© Trompenburg Tuinen & Arboretum 
 
Botanische tuin opent, ondanks restricties, zaterdag de deuren: ‘Het 
voelt oneerlijk’ 
 
Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam opent zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
de deuren. De botanische tuin wordt gezien als doorstroomlocatie en is daarom, net als 
Diergaarde Blijdorp bijvoorbeeld, dicht deze lockdown. ‘Openbare parken en bossen puilen 
uit’, zegt zakelijk directeur Hester Avis.  
 
Jullie gooien de deuren, ondanks de restricties, open. Waarom?  
‘Eigenlijk vinden wij het al sinds de eerste lockdowns bijzonder dat er voor Trompenburg geen 
maatwerk mogelijk blijkt te zijn. We vinden dat wij als buitenlocatie veel maatregelen hebben 
genomen voor onze bezoekers. Ze kunnen met een tijdslot bij ons wandelen. Als je kijkt naar 
natuurgebieden, zoals bossen en parken: die puilen soms echt uit. Mensen worden 
opgeroepen naar buiten te gaan om gezond te blijven. Bij ons kan dat. Een veiligere wandeling 
bestaat er volgens mij niet.’ 
 
Wat is de impact van de lockdowns? 
‘De tuin is in coronatijd tien maanden gesloten geweest. Dat heeft de nodige financiële impact. 
We krijgen nul gemeentesubsidie voor de instandhouding van de tuin en zijn dus volledig 
afhankelijk van inkomsten vanuit de entree, de winkel en het horecagedeelte. We moeten acht 
hectare onderhouden en dat kost ook wat. We willen er wel voor zorgen dat onze collectie er 
keurig bijstaat.’  
 
Wat kunnen bezoekers verwachten zaterdag? 
‘Wandelaars krijgen een speurtocht mee die is afgestemd op leeftijd. Bij het horecagedeelte 
kan uitsluitend worden afgehaald en de winkel is geopend voor een maximaal aantal klanten. 
Daar moet een mondkapje worden gedragen.’ 
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Weet u al wat Aboutaleb van het plan vindt? Bij de cultuursector werd handhaving ingezet. 
‘Nee, ik hoop dat ik komende dagen vooraf met mensen van de veiligheidsregio en de 
burgemeester in gesprek kan gaan. Voor kinderboerderijen en speeltuinen is een uitzondering 
gemaakt. Sommige gemeenten laten de Botanische Tuinen wél opengaan. Je mag naar de 
winkels en je haren laten knippen, maar niet eens wandelen in Trompenburg. Dat voelt 
bijzonder oneerlijk. Het lijkt alsof er nooit serieus naar is gekeken.’ Bron: AD, 21 januari 2022.  
 
Arts die coronatest adviseerde treft geen blaam 
 
Een klacht tegen een arts uit Groningen die een kortademige patiënt adviseerde eerst een 
coronatest te doen en daardoor de ernst van de situatie niet tijdig inzag, is door het regionaal 
medisch tuchtcollege ongegrond verklaard. De gehandicapte man overleed een dag na het 
telefonische doktersconsult in het ziekenhuis.  

De patiënt van 32 jaar had een ernstige spierziekte. Volgens zijn vader had de man op 6 
november 2020 een saturatie van 85 procent, wat betekent dat zijn zoon te weinig zuurstof in 
het bloed had. Bij zo’n laag percentage wordt normaal gesproken direct een ambulance gebeld, 
zei de beklaagde huisarts op de zitting in december bij het regionaal tuchtcollege voor de 
gezondheidszorg in Zwolle. De arts wist echter niet van dat percentage. Dat hij er niet naar 
gevraagd heeft, is niet vreemd, bleek vrijdag uit het oordeel van de tuchtrechter. ‘Het vragen 
naar de saturatie ligt in de huisartsenpraktijk niet voor de hand. Het is niet gebruikelijk dat 
patiënten thuis een saturatiemeter hebben.’ 

De arts adviseerde om eerst een coronatest te doen en dat kon pas de volgende dag. Die dag 
belandde de patiënt in verslechterde toestand in het ziekenhuis waar hij overleed aan een 
bacteriële infectie. De coronatest bleek negatief. De beklaagde arts nam ten tijde van het 
telefoontje van de vader waar voor een andere arts. Die had dit echter niet aan hem 
doorgegeven waardoor de beklaagde ook niet bij de patiëntgegevens kon. Hierdoor had hij geen 
vermoeden van de slechte toestand van de patiënt. De arts wist niet beter dan dat er alleen 
sprake was van een milde kortademigheid, zo verklaarde hij zelf. 

Inmiddels zijn bij de betreffende huisartsenpraktijk maatregelen getroffen om herhaling te 
voorkomen bij dit soort situaties. Iets wat het college toejuicht. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Nog nooit zijn er zo veel positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 

Nog nooit zijn er zo veel positieve uitslagen van coronatests geregistreerd als tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) kwamen 57.549 meldingen van nieuwe gevallen binnen. 

Het aantal positieve tests stijgt zo snel, dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden. 
De achterstand is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests over vier dagen. Dit zijn 
besmettingen die in de afgelopen dagen zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden 
geregistreerd. Op donderdag was de achterstand ongeveer 27.000 gevallen over drie dagen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 277.752 positieve tests. Met de achterstand 
erbij zou het werkelijke aantal gevallen boven de 300.000 uitkomen. Gemiddeld waren er in 
de afgelopen zeven dagen 39.679 positieve tests per dag. Ook dat is een nieuw record. 

Amsterdam telde in de afgelopen dag 3317 positieve tests. In Rotterdam kregen 1933 
inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Verder waren er 1906 nieuwe 
gevallen in de gemeente Utrecht, 1871 in Den Haag en 1088 in Amersfoort. Ameland sluit de 
rij met één positieve test. 

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat twaalf 
mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 
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58 coronasterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n acht per dag. Dat is het laagste niveau sinds 
22 oktober.  

Bijna twee jaar geleden werd de eerste coronabesmetting van Nederland vastgesteld, bij een 
inwoner van de gemeente Loon op Zand in Noord-Brabant. Inmiddels staat de teller op bijna 
3,8 miljoen positieve tests en ruim 21.000 gemelde sterfgevallen. Amsterdam heeft de meeste 
bevestigde besmettingen (217.943), Rotterdam de meeste geregistreerde doden (1075). Bron: 
AD, 21 januari 2022. 

Ruim dertig horecazaken in de gemeente Horst aan de Maas openen 
zaterdagmiddag hun deuren voor gasten 

Ruim dertig horecazaken in de gemeente Horst aan de Maas openen zaterdagmiddag hun 
deuren voor gasten. Ze zien alleen van hun actie af als premier Mark Rutte vrijdagavond nog 
groen licht geeft voor opening voor horeca en cultuur vanaf 26 januari. Dat heeft een 
woordvoerder namens de deelnemende cafés en restaurants in de Limburgse gemeente 
vrijdagmiddag laten weten. 

Woordvoerder Wouter Hoeijmakers van Boscafé Maaskant in Horst hoopt dat het kabinet 
overstag gaat na een oproep van burgemeester Hubert Bruls vrijdag. De Nijmeegse voorzitter 
van het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet de horeca en cultuur toestemming geeft om hun 
deuren weer te openen. ‘Als Rutte geen gehoor geeft aan de oproep van Bruls, gaan we zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur open’, zei Hoeijmakers. ‘Als we wél open mogen de 26e, dan is dat 
oké en voeren we geen actie.’  

Volgens Hoeijmakers ‘kan de horeca niet anders dan de barricaden op te gaan’ als Rutte de 
oproep van Bruls negeert. 

De cafés en restaurants in de Noord-Limburgse gemeenten stuurden eerder deze week ook al 
een gezamenlijk ultimatum met dezelfde strekking aan het kabinet dat donderdagavond 
afliep. Dat ultimatum is nu een dag verlengd naar aanleiding van de oproep van Bruls. Bron: 
AD, 21 januari 2022. 

Brouwers zijn al druk bezig om horeca van bier te kunnen voorzien 

Brouwers zijn al druk bezig om de horeca weer snel van bier te kunnen voorzien. Volgens 
brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zijn de voorbereidingen voor een heropening van 
cafés en restaurants in volle gang. De brouwers roepen het kabinet dan ook op om het 
volgende week inderdaad weer toe te staan voor de horeca om de deuren te openen, met een 
sluitingstijd in de avonduren zodat er ook echt weer omzet kan worden gedraaid. 

Concerns als Heineken, AB InBev en Royal Swinkels werken bijvoorbeeld aan het klaarzetten 
van bestellingen, geeft een woordvoerder aan. Ook is men er druk mee dat er straks voldoende 
personeel ingepland is om alles geleverd te krijgen, en er moet natuurlijk voor gezorgd worden 
dat er voldoende bier op voorraad is. 

De brouwers weten dat premier Mark Rutte tijdens het coronadebat van donderdag nog geen 
zekerheid wilde geven. Maar het lijkt er volgens de branche toch op dat de coronaregels voor 
de horeca worden verruimd. De voorbereidingen om straks weer snel bier te leveren gaan 
daarom dit weekend door. Direct na de persconferentie van dinsdagavond kunnen de 
bierwagens dan weer gaan rijden. 

Nederlandse Brouwers erkent dat hiermee een risico wordt genomen. Als het kabinet het 
straks toch niet aandurft, is alles voor niets geweest ‘met alle kosten van dien’. Maar de 
branche is positief gestemd. ‘We kunnen niet wachten tot het dinsdag is. Het is de hoogste 
tijd dat ook de horeca opengaat. De horecaondernemers verdienen het om weer te mogen 
ondernemen’, laat directeur Lucie Wigboldus van de vereniging weten. Bron: AD, 21 januari 
2022. 
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Op het moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het 
coronavirus 

Op het moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus, zegt 
zorgminister Ernst Kuipers na afloop van de ministerraad. Het aantal mensen dat 
ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft relatief gelijk. ‘Maar de uitval in de samenleving is groot’, 
aldus Kuipers. 

Vrijdag werd opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen bereikt. Bij het RIVM 
kwamen 57.549 meldingen van nieuwe coronagevallen binnen. Het aantal stijgt zo snel dat 
de computersystemen het niet kunnen bijhouden: de achterstand van de afgelopen vier dagen 
is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests. Die besmettingen zijn wel bevestigd, maar 
nog niet geregistreerd. Bron: AD, 21 januari 2022. 

De huidige quarantaineregels op basis- en middelbare scholen pakken 
volgens minister Dennis Wiersma dramatisch uit 

De huidige quarantaineregels op basis- en middelbare scholen pakken volgens minister 
Dennis Wiersma (Basis- en Voortgezet Onderwijs) ‘dramatisch’ uit. De hele klas moet naar 
huis bij drie besmettingen, waardoor ‘halve scholen leegstaan’ aldus de minister. Wiersma 
heeft het OMT om advies gevraagd hoe de regels aangepast kunnen worden, zodat leerlingen 
zoveel mogelijk naar school kunnen. 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldde donderdag dat bijna een kwart van de 
leerlingen niet naar school gaat, grotendeels vanwege corona. Een week eerder ging het nog 
om 9 procent. Volgens Wiersma is het nu ‘heel ingewikkeld’ voor scholen om nog goed 
onderwijs te kunnen geven. ‘Leerlingen moesten al vaak genoeg thuisblijven vanwege corona’, 
zegt de minister. ‘Bovendien komen er examens aan.’ 

Welke wijzigingen van de regels er mogelijk zijn, weet Wiersma nog niet. Daarom heeft hij het 
OMT ook om advies gevraagd. Wel staat de veiligheid van zowel de leerlingen als de docenten 
in de klas voorop, benadrukt hij. Scholen die zelf uitzonderingen verzinnen op de coronaregels, 
moedigt hij niet aan. ‘We hebben de regels om besmettingen en verspreiding tegen te houden 
en het is belangrijk dat iedereen zich eraan houdt.’ Maar als de regels tot ontwrichting leiden, 
‘dan zijn we het aan onze stand verplicht er alles aan te doen om die klassen op school te 
houden’. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Dordts ziekenhuis gaat ‘terug naar normaal’: ‘Dit is fantastisch’ 

Het aantal opgenomen coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht daalt 
snel. Het ziekenhuis legt de focus daarom weer op de reguliere zorg. ‘We gaan terug naar 
normaal!’ 

‘Ik vind dit fantastisch nieuws om te kunnen melden’, zegt ziekenhuisbaas Peter van der Meer. 
‘Natuurlijk is er een stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt dat ik voorzichtig moet zijn, want 
wie weet of Omikron - of een volgende virusvariant - nog toeslaat. Maar het geeft me rust om 
te weten dat we als ziekenhuis bewezen hebben dat we ook weer als een blad aan de boom 
kunnen omdraaien wanneer dat nodig is.’ Bron: AD, 21 januari 2022.  

Schaatsers voelen vanwege corona-angst 'elke dag spanning' richting de 
Spelen 

Zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen, maar toch moeten vrezen voor uitsluiting. 
Ook de Nederlandse schaatsers zitten tot hun race in Peking in een achtbaan van emoties. 
‘Corona is het enige dat je nog kan weerhouden. Dat geeft best wel een maf gevoel.’ 
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Kjeld Nuis zegt het met gevouwen handen, alsof hij een schietgebedje doet. Want ook de 
medaillekandidaat op de 1.500 meter kan onmogelijk elk risico uitsluiten. Al doet hij daar wel 
alles aan. 

Angst voor corona geeft schaatsers 'maf en raar gevoel' in aanloop naar Peking ‘Bij elke 
deurklink die je vastpakt, zit je weer te smeren en te doen. Maar ja, dan probeer ik maar tegen 
mezelf te zeggen dat ik er totaal geen invloed op heb, behalve jezelf zo veel mogelijk 
beschermen.’ 

Dat geldt ook voor Carlijn Achtereekte, die op 5 februari haar olympische titel op de 3.000 
meter hoopt te verdedigen. Hoopt, want dat onzichtbare virus kan plots toeslaan. 

‘Dat is natuurlijk iets heel raars. Vroeger dacht je daar niet eens over na. Je ging gewoon 
rijden. Elke dag is er een soort van spanning: ben ik maar niet positief. Het geeft wel een 
lichtelijk stressgevoel.’ 

Het Internationaal Olympisch Comité houdt er rekening mee dat meerdere atleten niet kunnen 
deelnemen aan de Winterspelen van Beijing, als gevolg van het strenge testbeleid van het 
coronavirus van de Chinezen. 

Volgens Brian McCloskey, lid van de medische commissie van het IOC, zullen met name 
deelnemers uit landen worden getroffen die momenteel gebukt gaan onder hoge aantallen 
besmettingen. 

McCloskey gaf aan dat het IOC toch zo flexibel mogelijk wil zijn. ‘We proberen manieren te 
vinden om met extra tests aan te tonen dat bepaalde atleten, hoewel ze Omikron hadden, niet 
langer besmettelijk zijn en China daarom toch binnen mogen.’ 

Antoinette De Jong, die in Peking op vier onderdelen uitkomt, is inmiddels een beetje gewend 
aan de nieuwe realiteit. ‘Ik vind het niet moeilijk. Nu klets ik met vriendinnen via FaceTime. 
Het is even niet anders.’  

Toch voelt ook zij een bepaalde spanning. ‘Elke keer als je negatief test, denk je wel van: o, 
gelukkig. Je weet nooit wie het wel of wie het niet heeft. Het staat niet op je voorhoofd 
geschreven, dus dat maakt het vooral heel lastig.’ 

De steun van het thuisfront is voor De Jong van een wezenlijk belang. ‘Mijn vriend Coen past 
zich compleet aan mij aan, mijn ouders ook. Het is wel heel bijzonder dat je hele familie zo 
met je meeleeft, zo veel voor je over heeft, ook voor mijn zusje Michelle. Het brengt ons meer 
bij elkaar. Dat is ook wel weer heel bijzonder.’ Bron: NOS, 21 januari 2022. 

Twentse coronacijfers: 1676 nieuwe besmettingen, geen nieuwe 
sterfgevallen 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 1676 mensen positief getest op het coronavirus. Er 
waren geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
maandagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 57.549 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 1628,7 positieve tests per dag 
(vorige week 1047,6). In die periode zijn 11.401 besmettingen geregistreerd, 4068 meer dan 
vorige week vrijdag toen het aantal nog op 7333 stond. Donderdag werden 3105 nieuwe 
besmettingen geteld.  

Vandaag komen de meeste meldingen uit de  gemeenten Enschede (444), Hengelo (217) en 
Almelo (167). Binnen de regio is Dinkelland met 104 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (390,9). Voor de hele regio Twente 
is dat cijfer vandaag 265,3.  

Daarmee staat de regio 15e op de daglijst van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's. Bij deze 
ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter. 
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In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 435 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland 
(160), Winterswijk (126), Oost Gelre (79), Aalten (70). In dit deel van de Achterhoek werden 
geen aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 57.549 nieuwe 
besmettingen in het afgelopen etmaal, evenveel als donderdag. Toen werden er 57.549 
positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn nu 1108 mensen met corona 
opgenomen, 16 minder dan donderdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 287 patiënten behandeld vanwege corona, 3 minder dan gisteren. Er 
zijn geen Nederlandse patiënten meer op de Duitse IC's. Deze cijfers zijn vanmiddag door het 
LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 21-02-2022 

Twente 

- Enschede (444) 

- Hengelo (217) 

- Almelo (167) 

- Dinkelland (104) 

- Hellendoorn (101) 

- Oldenzaal (98) 

- Twenterand (96) 

- Rijssen-Holten (76) 

- Tubbergen (73) 

- Borne (69) 

- Wierden (65) 

- Hof van Twente (58) 

- Losser (44) 

- Haaksbergen (39) 

- Gemeente onbekend (25) 

Achterhoek 

- Berkelland (160) 

- Winterswijk (126) 

- Oost Gelre (79) 

- Aalten (70) 

Bron: Tubantia, 21 januari 2022. 
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 Marvin Lee Aday, 2019 @ Getty Images 
 
Meat Loaf was ernstig ziek door corona 
 
Meat Loaf, wiens naam Marvin Lee Aday is, zou afgelopen week besmet zijn geraakt met het 
coronavirus. De zanger werd daarna ernstig ziek en overleed donderdag, meldt de doorgaans 
goed geïnformeerde entertainmentsite TMZ op basis van bronnen. 
 
De Amerikaan zou eerder deze week naar een zakendiner gaan om te praten over een nieuwe 
show waar hij aan werkte. Het etentje zou echter zijn geannuleerd omdat Aday ziek was 
geworden. Ingewijden zeggen dat zijn toestand al snel kritiek werd. Het is niet bekend of hij 
was ingeënt tegen corona. 
 
De 74-jarige zanger kampte al langer met gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen 
onwel op het podium. 
 
Eerder vrijdag werd bekend dat Marvin Lee Aday donderdagavond overleed in het bijzijn van 
zijn vrouw en twee dochters. Bron: De Telegraaf, 21 januari 2022. 
 

 
 
Impact corona op omzet galeries enorm, maar 2020 was niet voor hele sector 
een rampjaar 
 
Openingen werden afgelast, tijdslots ingesteld, en er waren geen beurzen: corona had in 2020 
een flinke impact op de galeriesector. Gemiddeld daalde de omzet een kwart, toch was het niet 
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voor iedereen een rampjaar: galeriehouders die vol overtuiging ‘digitaal gingen’, deden goede 
zaken. 

 
 
@ Slewe Gallary 
 
De uitbraak van de coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor galeries en beurzen, blijkt 
uit een peiling van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA). Meer dan de helft van de galeries 
zag de bezoekersaantallen dalen. Toch zijn er geen coronagerelateerde faillissementen gemeld. 
 
Ongeveer de helft van de galeries heeft gebruik gemaakt van de overheidsregelingen Tozo, 
TOGS/TVL en NOW. Mede door deze regelingen bleef de werkgelegenheid bij galeries intact. 
Daar staat echter tegenover dat bijna alle beurzen in hun personeelsbestand sneden en 
overeind werden gehouden met behulp van overheidssteun of financieringsmogelijkheden van 
fondsen of andere partijen. 
 
Hoewel een aantal galeries zegt gedurende de coronaperiode nieuwe klanten te hebben 
geworven en meer contact met de bestaande clientèle te hebben gehad, stond 2020 voor de 
meerderheid in het teken van beperkingen en verminderde activiteit. Het gemiddeld aantal 
exposities daalde van 5,8 in 2019 tot 4,5 in 2020. Het gemiddeld aantal bezoekers per maand 
duikelde omlaag. In 2019 lag dat aantal nog op 121, een jaar later was dat gezakt tot 94. 
 
Het effect van minder tentoonstellingen en bezoekers op de omzet is onmiskenbaar. De 
gemiddelde omzet is in een jaar tijd met 23 procent gedaald van 270 naar 207 duizend euro. 
Realiseerde in 2019 nog 42 procent van de galeries een omzet van meer dan 150.000 euro, in 
2020 was dat nog maar 33 procent. 
 
Beurzen werden in coronatijd massaal afgelast en opgeschort. In 2019 lag de gemiddelde 
deelname aan nationale beurzen nog op 1,86. In 2020 lag Nederlandse beursdeelname op 0,6, 
wat vooral te danken was aan de First Art Fair en Art Rotterdam, die net voordat de pandemie 
uitbrak plaatsvonden. De cijfers over deelname aan buitenlandse beurzen zijn nog 
dramatischer: 0,95 in 2019 en 0,2 in 2020. 
 
Veel van de afgelaste beurzen boden een online variant aan. Daar is door Nederlandse galeries 
maar beperkt gebruik van gemaakt, maar de deelnamecijfers aan online beurzen laten wel 
een bescheiden stijging zien tussen 2019 en 2020. 



121 
 

Desalniettemin kan er worden gesproken van een digitale revolutie binnen de galeriewereld. 
Niet alleen maakt de overgrote meerderheid gebruik van social media en een eigen website, er 
wordt ook steeds meer online verkocht. 
 
De meerderheid (64 procent) die zegt niet via de website te willen verkopen, gaat de komende 
jaren waarschijnlijk verder krimpen. Bijna 7 procent ging tijdens de coronaperiode over op 
online verkoop en een even groot percentage overweegt in de toekomst de stap te maken, 
geïnspireerd door het succes van collega’s. Online omzet verdubbelde bijna in een jaar tijd en 
in 2020 haalde 22 procent van de galeries de helft van zijn omzet door verkoop via internet. 
Bron: Het Parool, 21 januari 2022. 
 
Stekker uit zaak om corona: 'Ondernemers kunnen geen kant op' 
 
Na twee jaar van lockdowns en beperkende maatregelen is de koek voor een groep 
ondernemers op. De stekker gaat uit de zaak, of dat wordt serieus overwogen. ‘De buffers zijn 
op’, zeggen ze. Maar stoppen doe je niet zomaar, zeggen brancheverenigingen. Zij dringen bij 
het kabinet aan op steun. 
 
Gitaarwinkel Hi Gain Guitars in Houten geeft er na tien jaar de brui aan. De winkel en 
lesruimtes op de bovenverdieping van de zaak gaan dicht, zelfs al zijn er versoepelingen. ‘We 
zijn nog niet failliet, maar ons spaargeld en pensioen is op. Er zijn geen buffers meer’, vertelt 
mede-eigenaar Marijke Leidelmeijer. 
 
Zij en haar man en zakenpartner Aad konden er jaren prima van leven, maar corona gooide 
roet in het eten. De winkel moest dicht en muzieklessen werden gecanceld. Er kon nauwelijks 
een beroep worden gedaan op overheidssteun. En een gitaar verkoop je niet zomaar via 'click 
& collect', zegt ze. ‘Die wil je voelen, horen.’ 
 
Stoppen is niet makkelijk, zegt de ondernemer. Er is een huurcontract, banklening en voor 
een ton aan spullen in de winkel. Via een opheffingsuitverkoop die donderdag start, moeten 
de ergste schulden worden gedekt. En dat staat nog los van de emotionele tol, aldus 
Leidelmeijer. ‘We hebben geen vast personeel, maar werken al jaren met dezelfde docenten. 
Dit is ook hun brood.’ 
 
Stoppen doet pijn, zeker als het door zoiets ongrijpbaars als het coronavirus komt, weet Hans 
Klein Swormink, programmamanager Ondernemer in Zwaar Weer bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). De organisatie voert zo'n honderd gesprekken per week met ondernemers 
die zich afvragen of hun bedrijf nog wel levensvatbaar is. Het aantal loopt de laatste weken 
weer op. 
 
‘Bellen, chatten. We zijn een luisterend oor. We huilen niet mee, maar hopen mensen een 
stapje verder te helpen’, zegt Klein Swormink. Uiteindelijk besluit iemand zelf om ook 
daadwerkelijk te stoppen, maar wie het emotioneel zwaar heeft, kan alle handvatten daarbij 
gebruiken. ‘Stoppen is soms het enige alternatief voor faillissement.’ 
 
De overheidssteun heeft veel bedrijven in de afgelopen maanden geholpen om te overleven, 
het aantal faillissementen is historisch laag. Maar de steun was niet genoeg, weet de manager. 
Er is geleend bij banken en vrienden, spaarpotjes zijn opgemaakt. Inmiddels rest voor 
sommigen de vraag: kan ik nog wel genoeg omzet maken om mijn rekeningen te betalen? 
 
Uit een enquete van Knab bank onder zakelijke klanten, ingevuld door ruim 2500 zzp'ers, 
komt naar voren dat ruim 10 procent overweegt om te stoppen met ondernemen omwille van 
het coronabeleid. Ruim 40 procent geeft te kennen veel minder geld te verdienen dan voor de 
pandemie en spaargeld te moeten aanboren om rond te komen. Zo'n 15 procent zegt door de 
maatregelen onder het sociale minimum uit te komen. 
 
Een rondgang van winkeliersvereniging Inretail onder ondernemers die hun zaak dicht 
moesten houden, leerde eerder deze maand ook dat een groep het moeilijk heeft. Een derde 
zou geen middelen meer hebben om de recentste lockdown door te komen. 
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‘We hebben geen cijfers, maar we weten dat duizenden ondernemers in getroffen sectoren in 
de problemen zitten’, zegt Mieke Ripken, woordvoerder van ondernemersvereniging VNO-
NCW. Veel van hen zouden best willen stoppen, weet ze, maar dat gaat niet zomaar. Ze hebben 
schulden, doorlopende huurcontracten of moeten hun personeel een transitievergoeding 
betalen bij ontslag. En daar is vaak geen geld voor. 
 
Sommigen kunnen letterlijk geen kant op, weet VNO-NCW. ‘Je zaak verkopen is in deze tijden 
meestal geen reële optie’, zegt Ripken. En een faillissement aanvragen ook niet voor iedereen. 
‘Met een eenmanszaak kun je ook privé in de schuldsanering terechtkomen.’ 
 
Om die reden pleiten verschillende ondernemersclubs, zoals VNO-NCW, de KvK en ONL, voor 
een stoppersregeling waarbij overheidsinstanties te hulp schieten om de schulden (tijdelijk) 
op te vangen. ‘De Belastingdienst die zich coulant opstelt, het UWV die de transitievergoeding 
overneemt en gemeenten die een plan van aanpak helpen maken’, zegt Ripken ter illustratie. 
‘We zijn over de regeling in gesprek met het kabinet.’ 
 
Gaat het ondernemers zoals die van Hi Gain Guitars helpen? ‘Ik kan me voorstellen dat het 
voor velen welkom is’, zegt Leidelmeijer die nu alles zelf doet. ‘Het is pijnlijk, maar we hebben 
ook tien jaar een mooi bedrijf gehad.’ Bron: RTL Nieuws, 21 januari 2022. 
 
Twentse kappers knippen zichzelf in de vingers: ‘Voor corona was ik 
schuldeloos, nu heb ik 88.000 euro schuld bij de Staat’ 
 
Bij velen was de opluchting vorige week groot: kappers mogen weer knippen. Weg met de 
uitgroei, weg met de coronakrullen. Maar veel kappers is het lachen intussen wel vergaan. 
Hun  beroepsgroep had amper wat aan de coronasteun. „Voor corona was ik schuldeloos, nu 
heb ik 88.000 euro schuld bij de Staat.’ 
 
Er staan momenteel een kleine driehonderd kapsalons te koop in Nederland. Op een totaal 
van zesduizend kapperszaken met personeel is dat niet eens zo spectaculair veel. „Maar 
corona zorgt wel voor een versnelling van het verkoopproces. Wie al aan het afscheid nemen 
was, maakt nu haast. Voor veel kappers is de lol er af’, zegt Gert van Mourik uit Lochem, die 
met zijn bedrijf DeKapsalonMakelaar al 33 jaar bemiddelt bij transacties in de 
kappersbranche. Bron: Tubantia, 20 januari 2022. 
 
Duels Inter en Napoli vermoedelijk afgelast 
 
De wedstrijden van de Italiaanse topclubs uit de Serie A Inter en Napoli gaan in het komend 
weekeinde vermoedelijk niet door. De respectievelijke tegenstanders, Venezia en Salernitana, 
hebben veel gevallen van corona binnen hun selectie. 
 
Venezia, de club van oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps en Tyronne Ebuehi (ex-ADO en FC 
Twente) meldde donderdag dat elf personen zijn besmet uit de groep van spelers en 
begeleidende staf. Er zaten al vier mensen in isolatie. Hoeveel spelers er precies onder de 
besmettingsgevallen zitten is niet helemaal duidelijk, al spreken de Italiaanse media van acht. 
Bij negen besmette voetballers verleent de Italiaanse voetbalbond uitstel. 
 
Salernitana spreekt van negen besmette spelers, hetgeen genoeg is voor een afgelasting. Bron: 
AD, 21 januari 2022. 
 
UEFA: voetballers moeten Franse vaccinatieregels respecteren 
 
De UEFA heeft clubs als Chelsea en Real Madrid gezegd dat het 'in principe' de Franse regels 
met betrekking tot vaccinatie tegen het coronavirus moet respecteren. Bronnen rond de 
regering gaven eerder aan dat iedereen die in het land wil sporten gevaccineerd moet zijn. 

Chelsea en Real spelen volgende maand in de Champions League tegen een Franse 
tegenstander. De Engelsen tegen Lille, de Spanjaarden tegen Paris Saint-Germain. ‘We hebben 
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met alle partijen contact’, zegt de UEFA. ‘Maar in beginsel is het zo dat iedereen de regels van 
de plaatselijke autoriteiten heeft te respecteren. Hoe die regels zijn is niet aan ons.’ 

Volgens de overkoepelende organisatie van de Premier League is ongeveer 16 procent van de 
voetballers uit de hoogste klasse niet gevaccineerd. Bron: AD, 21 januari 2022. 

'Strenge testbeleid China gaat voor minder deelnemers zorgen' 

Het Internationaal Olympisch Comité houdt er rekening mee dat meerdere atleten niet kunnen 
deelnemen aan de Winterspelen van Peking, als gevolg van het strenge testbeleid van het 
coronavirus van de Chinezen. Volgens Brian McCloskey, lid van de medische commissie van 
het IOC, zullen met name deelnemers uit landen worden getroffen die momenteel gebukt gaan 
onder hoge aantallen besmettingen. 

Deskundigen hebben gewaarschuwd dat China's strikte strategie en de meer gevoelige 
testprotocollen ertoe zouden kunnen leiden dat meer atleten worden geweigerd dan strikt 
noodzakelijk. McCloskey gaf aan dat het IOC toch ‘zo flexibel mogelijk’ wil zijn. ‘We proberen 
manieren te vinden om met extra tests aan te tonen dat bepaalde atleten, hoewel ze Omikron 
hadden, niet langer besmettelijk zijn en China daarom toch binnen mogen.’ 

Het evenement, dat in februari wordt gehouden, vindt plaats in een zogenoemd gesloten 
circuit. Het wordt atleten daarmee onmogelijk gemaakt zich onder de plaatselijke bevolking te 
begeven. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Falke en Kooij als vervangers naar EK 

Bondscoach Erlingur Richardsson van het Nederlands mannenhandbalteam laat twee spelers 
invliegen naar het EK in Hongarije om de met corona besmette internationals in de ploeg te 
vervangen. Linkerhoekspeler Tommie Falke en cirkelspeler Lars Kooij komen het team 
versterken in Boedapest. 

Oranje heeft zich voor het eerst geplaatst voor de hoofdronde en speelt in ieder geval nog vier 
wedstrijden op het EK. Olympisch kampioen Frankrijk is donderdag de eerstvolgende 
tegenstander. Falke en Kooij zijn dan inzetbaar. 

Drie spelers testten maandag positief of corona. Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en 
Florent Bourget moesten meteen in isolatie en misten het laatste groepsduel dinsdag tegen 
Portugal (32-31). Bron: AD, 21 januari 2022. 

Opnieuw besmettingen bij Duitse handballers 

De Duitse handbalploeg trekt zich wellicht voortijdig terug van het EK handbal in Hongarije 
en Slowakije. Na vier nieuwe besmettingen is het aantal spelers dat positief heeft getest op 
corona op twaalf gekomen. Bondscoach Alfred Gislason heeft nog maar dertien spelers tot zijn 
beschikking voor de eerste wedstrijd in de hoofdronde op donderdag tegen Spanje. 

‘We zullen deze situatie samen moeten beoordelen’, zei voorzitter Mark Schober van de Duitse 
handbalbond. De bond is in overleg met het team, de Duitse clubs van de spelers en de 
Europese handbalfederatie. Bondscoach Gislason sprak van een ‘absurde en frustrerende 
situatie’. 

Van de oorspronkelijke selectie zijn nog zes spelers over. Gislason heeft al tal van vervangers 
laten invliegen naar Bratislava, waar de Duitse ploeg speelt. De Duitse clubs zitten hier niet 
op te wachten. ‘Hier vreesden we het meeste voor, maar we konden het ook verwachten met 
dit virus. Het heeft natuurlijk geen zin om elke dag drie tot vijf spelers uit de Bundesliga op 
te roepen als er weer nieuwe coronagevallen bij komen.’ 

De Nederlandse ploeg heeft ook te maken met coronabesmettingen. Drie handballers testten 
maandag negatief en konden dinsdag niet meespelen in de groepswedstrijd tegen Portugal. 
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Het is nog onduidelijk of bondscoach Erlingur Richardsson vervangers oproept. Oranje zit niet 
in de poule met Duitsland en speelt donderdag in Boedapest in de hoofdronde tegen Frankrijk. 
Bron: AD, 20 januari 2022. 

Duel voetbalsters Ajax uitgesteld na meerdere coronagevallen 

De competitiewedstrijd tussen de voetbalsters van sc Heerenveen en Ajax gaat vrijdag niet 
door. Ajax kan vanwege meerdere positieve coronagevallen niet het vereiste minimumaantal 
speelsters meenemen. 

Ajax speelde vorige week vrijdag met een vrijwel volledige selectie tegen ADO Den Haag. 
‘Ondanks de zeer strenge maatregelen waaraan team en staf zich houden, kwamen er uit een 
testronde op dinsdag meerdere positieve uitslagen. De positief geteste speelsters zijn direct in 
isolatie gegaan’, meldt Ajax. 

De KNVB heeft het verzoek tot uitstel van Ajax geaccepteerd. Een nieuwe speeldatum is nog 
niet bekend. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Italiaanse regering verduidelijkt regels rond doorgaan sportduels 

De Italiaanse regering heeft de nieuwe regels voor sportclubs in geval 
van coronabesmettingen geformuleerd . Daarmee moet het duidelijker worden wanneer duels 
al dan niet mogen doorgaan. 

De sportbonden en de betrokken instanties zijn het erover eens geworden dat wedstrijden 
moeten doorgaan tenzij ten minste 35 procent van de spelers in een team positief getest heeft 
op het virus. Positief geteste spelers moeten in quarantaine, hun zogenoemde 'close contacts' 
niet. Wel dienen die vijf dagen op rij te worden getest en naast het veld een FFP2-mondmasker 
te dragen. Om weer mee te mogen voetballen moeten ze vier uur voor aanvang van de wedstrijd 
negatief testen. 

Voor de komende twee speelrondes in de Serie A mogen de clubs niet meer dan 5000 
toeschouwers toelaten. Vier duels gingen deze maand niet door omdat telkens slechts één 
team aan de aftrap stond. De organisatie achter de Serie A hield vast aan het oorspronkelijke 
protocol dat voorschreef dat teams met ten minste dertien spelers waaronder een doelman, 
moesten voetballen. Maar de selecties van Bologna, Torino, Salernitana en Udinese kregen 
van hun plaatselijke gezondheidsautoriteiten een reisverbod opgelegd wegens uitbraken van 
Covid-19 en bleven thuis. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Publiek welkom bij WK veldrijden in Amerikaanse Fayetteville, maar 
onzekerheid overheerst 

De veldrijders rijden over anderhalve week hun WK in het Amerikaanse Fayetteville. Bij dat 
evenement zijn langs het parcours toeschouwers welkom, zo heeft wielerunie UCI vandaag 
bekend gemaakt. Bondscoach Gerben de Knegt verbaast zich over de soepelheid van de 
organisatoren. ‘Je hoeft bij het betreden van het parcours niet eens een negatieve test te 
overhandigen. Eigenlijk is het dragen van een mondkapje ter plekke de enige verplichting.’ 

De Knegt is verbaasd dat er, eenmaal in de VS, niet meer om testresultaten wordt gevraagd. 
‘Wij zullen zelf blijven testen om een positief persoon meteen uit de groep te kunnen halen. 
Het blijft een vreemde situatie. Ik hoor van mensen ter plekke dat er bijna niemand een 
mondkapje draagt. Ik maak me dus best zorgen dat er iemand daar een besmetting oploopt 
en vervolgens de wedstrijd mist en niet naar huis mag vliegen.’ 

De vrouwen, met titelverdediger, Lucinda Brand, rijden hun WK op zaterdag 29 januari, de 
mannen volgen een dag later. Daar ontbreekt titelverdediger Mathieu van der Poel wegens een 
rugblessure. Bron: AD, 20 januari 2022. 
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Duitse voetbalclubs: beperkingen buitenproportioneel 

Bestuurders van voetbalclubs uit de Duitse Bundesliga hebben de coronabeperkingen 
bekritiseerd en eisen dat meer supporters mogen worden toegelaten in de stadions. Dat er op 
sommige plaatsen maar 500 tot 750 toeschouwers welkom zijn bij een wedstrijd noemen ze 
‘volkomen buitenproportioneel’. ‘750 fans in een stadion met 50.000 plaatsen heeft niets met 
bescherming tegen besmetting te maken’, zei Eckhard Sauren, de vicevoorzitter van 1. FC 
Köln tegen de website The Pioneer. 

Volgens Sauren zijn de stadions geen besmettingshaarden. ‘We hebben al vroeg voor 2G-
maatregelen gepleit en nu lijden we door deze symboolpolitiek op iedere wedstrijd met 750 
toeschouwers 1,7 miljoen euro verlies.’ 

Thomas Hitzlsperger, de bestuursvoorzitter van VfB Stuttgart, uitte ook zijn onbegrip. ‘Alle 
gegevens laten zien dat voetbalstadions, met de 2G-maatregelen en met inachtneming van de 
met de autoriteiten afgesproken procedures, geen besmettingshaarden zijn.’ Met de 2G-
maatregelen zouden alle gevaccineerde of van een besmetting herstelde personen kunnen 
worden toegelaten. Volgens Hitzlsperger werkt het bedrijfsmodel van het profvoetbal zonder 
toeschouwers op den duur niet. 

De regels voor toeschouwers in Duitsland verschillen regionaal. Waar bij 1. FC Magdeburg in 
de derde Liga bijvoorbeeld 15.000 fans welkom zijn, mogen bij Mönchengladbach, Düsseldorf 
of Köln maar 750 toeschouwers in het stadion. Bron: AD, 20 januari 2022. 

Oudste etappekoers van Nederland gaat naar verwachting door 

De organisatie van wielerronde Olympia's Tour rekent erop dat de oudste etappekoers van 
Nederland in maart 2022 wel kan doorgaan. De voorgaande twee edities moesten door de toen 
geldende coronabeperkingen worden geschrapt van de kalender. ‘Dit voorjaar verwachten we 
meer ruimte voor de sport’, aldus de organisatie. 

Olympia's Tour duurt van 17 tot en met 20 maart en start in het Overijsselse Hardenberg. Op 
de openingsdag staan er twee ritten ingepland voor de elite- en belofterenners. Eerst is er een 
ploegentijdrit van 10,4 kilometer en later op de dag wordt een rit rond Hardenberg verreden 
met een lengte van 77 kilometer. De organisatie verwacht op korte termijn het gehele 
rittenschema van Olympia's Tour bekend te kunnen maken. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Om corona afgelast duel Excelsior - ADO volgende week dinsdag 

De afgelaste wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen 
Divisie vanwege het hoge aantal coronabesmettingen wordt volgende week dinsdag 25 januari 
om 20.00 uur ingehaald. De nummer twee en vijf van de eerste divisie zouden eigenlijk vorig 
weekend tegenover elkaar staan. De Rotterdammers hadden toen vanwege een corona-
uitbraak te weinig spelers om te kunnen spelen. 

Datzelfde gold toen voor Jong AZ, dat had moeten aantreden tegen TOP Oss. Die wedstrijd 
staat nu voor maandag 24 januari om 20.00 uur op het programma. De KNVB besloot vorig 
weekend dat de wedstrijden niet door konden gaan. Excelsior en Jong AZ hadden ‘vanwege 
een groot aantal besmettingen’ niet de benodigde dertien spelers, waarvan een keeper, 
beschikbaar. Bron: AD, 19 januari 2022. 

Coronavirus zit Bolivia dwars in aanloop naar WK-kwalificatie 

Bolivia kent een onrustige aanloop naar de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 
voetbal van volgende week. De spelers Bruno Miranda en Daniel Vaca testten positief op het 
coronavirus en hopen op tijd fit te zijn. Alexis Ribera en een lid van de technische staf liepen 
het virus de voorbije dagen ook op. 
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Bolivia speelt 28 januari tegen Venezuela en 1 februari tegen Chili. Omdat de WK-kwalificatie 
vanwege corona eerder vertraging opliep in Zuid-Amerika, is nu een extra interlandperiode 
toegevoegd. Bolivia staat op de achtste plaats, met alleen Paraguay en Venezuela nog onder 
zich. Het land deed in 1994 voor het laatst mee aan het WK. Bron: AD, 19 januari 2022.  

In Duitsland liggen geen coronapatiënten meer uit Nederland 

In Duitsland liggen geen coronapatiënten meer uit Nederland. Dat meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag. Duitsland nam patiënten over zodat 
ziekenhuizen hier meer ruimte hadden om voor coronapatiënten te zorgen. Het is niet bekend 
of de laatste Nederlander die er nog werd behandeld, is opgeknapt of overleden. 

De verplaatsing naar Duitsland begon in november. Sindsdien zijn in totaal 33 Covid-
patiënten overgebracht naar ziekenhuizen daar, de laatste vlak voor de jaarwisseling. Op het 
hoogtepunt in december behandelde Duitsland 22 Nederlanders. 

Het was de vierde keer dat Duitse artsen hun Nederlandse collega's werk uit handen namen. 
Bij de eerste golf, bijna twee jaar geleden, lagen op een gegeven moment meer dan 50 
Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen in Duitsland. In oktober van dat jaar gingen 2 
Nederlanders naar Duitsland, en eind 2020 en begin 2021 nog eens 11 mensen. Bron: AD, 21 
januari 2022. 

Het ziet er goed uit voor horeca, cultuur, sport en evenementen 

Het ziet er goed uit voor horeca, cultuur, sport en evenementen. Door de mildere Omikron-
variant lijkt er meer ruimte om extra te versoepelen, blijkt na OMT-overleg over de nieuwste 
RIVM-prognoses. De druk op heropening neemt ondertussen enorm toe. ‘Het moet zo spoedig 
mogelijk'. 

Het Outbreak Management Team (OMT) sprak vrijdagochtend over de nieuwe scenario's rond 
Omikron. De modellen zijn volgens betrokkenen een stuk bemoedigender geworden, waardoor 
ruimte ontstaat om verder uit de lockdown te stappen, bevestigt een bron rond het beraad. 
‘Er heerst geen juichstemming, maar er zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor 
deze variant.’ 

Dinsdag besluit het kabinet over de huidige lockdownregels, dan volgt er een 
coronapersconferentie. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Na OMT-overleg ziet het er beter uit voor horeca, cultuur en sport: 
‘Plaatjes zijn gunstiger’ 

Het ziet er goed uit voor horeca, cultuur, sport en evenementen. Door de mildere Omikron-
variant lijkt er meer ruimte om extra te versoepelen, blijkt na OMT-overleg over de nieuwste 
RIVM-prognoses. De druk op heropening neemt ondertussen enorm toe. ‘Het moet zo spoedig 
mogelijk'.  

Het Outbreak Management Team (OMT) sprak vrijdagochtend over de nieuwe scenario's rond 
Omikron. De modellen zijn volgens betrokkenen een stuk bemoedigender geworden, waardoor 
ruimte ontstaat om verder uit de lockdown te stappen, bevestigt een bron rond het beraad. 
‘Er heerst geen juichstemming, maar er zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor 
deze variant.’ 

Dinsdag besluit het kabinet over de huidige lockdownregels, dan volgt er een 
coronapersconferentie.  

Heropening van cultuur, horeca, evenementen en publiek bij sportwedstrijden staan 
bovenaan de versoepellijst, herhaalde premier Mark Rutte na afloop van de ministerraad. ‘De 
besmettingsaantallen zijn echt hoog, maar veel zestigplussers zijn geboost, dat is gunstig. Dus 
per saldo hebben we toch een wat positiever gevoel. We hopen echt dat er wat kan voor die 
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sectoren die eerder ernaast grepen. We willen zo snel mogelijk sneller verruimen, maar wat er 
kan en in welke mate moeten we nog zien als we alle cijfers hebben’, zei de premier, die 
nogmaals stelde dat eerdere modellen ‘te somber’ waren.   

Als het kabinet inderdaad besluit om alle sectoren ruimte te geven, moet er waarschijnlijk wel 
gewerkt worden met maximumaantallen bezoekers, mondkapjes en andere 
voorzorgsmaatregelen, stelt een bron: ‘In één keer alles open, kan ook niet verantwoord. Dat 
zou echt tot te veel infecties leiden.’ Het thuiswerkadvies blijft voorlopig wel van kracht, 
meldde Rutte.  

Nu andere landen zonder lockdown de Omikrongolf doorstaan is de versoepeldruk hier 
gigantisch: veel ondernemers, cultuurmakers en burgemeesters dringen aan op verdere 
heropening, en zo snel mogelijk. Ook experts stellen al dagen dat het mogelijk moet zijn.  

Voor aanvang van de ministerraad benadrukte staatssecretaris Gunay Uslu van Media en 
Cultuur (D66) dat de cultuursector ‘zo spoedig mogelijk open moet’. ‘Het is al te lang dicht, 
dat moet echt veranderen. We hebben er behoefte aan, het is voor de sector belangrijk.’ Ook 
Hubert Bruls van het burgemeestersoverleg pleit voor snelle heropening. 

Bij het OMT lag een terugkeer naar de avondlockdown voor - daarbij kan alles weer open 
tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Zelfs ‘meer dan dat’ is een optie, stelde Rutte donderdagavond 
al in het coronadebat ’De gegevens over Omikron bieden goede hoop op versoepelingen, met 
voorrang voor cultuur en horeca. Maar we moeten eerst de nieuwe cijfers zien.’ De nieuwe 
mutant is minder ziekmakend dan de deltaversie: diverse landen merken dat veel minder 
mensen in het ziekenhuis belanden.  

Maar tot dusver hadden RIVM-rekenaars slechts één optimistische aanname verwerkt in de 
prognoses, de kortere ligduur en de kleinere kans op IC-opnames waren tot vandaag niet 
meegenomen. Nu dat wel meetelt, veranderen de grafieken en is overstroming van 
ziekenhuizen veel minder reëel geworden. ‘Eerder werd al erkend dat de scenario's 
pessimistisch waren, dus dan is het niet onlogisch dat ze nu gunstiger zijn’, meldt een bron 
rond het OMT.  

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) benadrukte na de ministerraad nog dat 
waakzaamheid geboden blijft: ‘We zien vandaag een recordaantal infecties, dat zat ook in de 
prognoses. Maar met deze cijfers is 1 op de 75 Nederlanders besmet is, dat is veel.’ 

Betrokkenen verwachten ook dat de quarantaineregels voor scholen verruimd worden: nu 
moeten complete klassen in quarantaine bij drie of meer infecties binnen een week. Dat aantal 
wordt wellicht opgeschroefd, zodat kinderen niet zo snel naar huis worden gestuurd. Bron: 
AD, 21 januari 2022.  

Het thuiswerkadvies moet eveneens worden versoepeld  

Het thuiswerkadvies moet eveneens worden versoepeld als de horeca en cultuursector 
volgende week weer open zouden kunnen, vindt vakbond FNV. Veel werknemers zijn het 
thuiswerken zat, is de indruk bij de vakbeweging. 

Een woordvoerster geeft aan dat werknemers die dat willen bijvoorbeeld weer een of twee 
dagen per week naar kantoor zouden moeten kunnen. ‘Bijvoorbeeld voor een teamoverleg, om 
een nieuwe kracht in te werken of om collega's weer eens te zien.’ 

De zegsvrouw benadrukt dat de inschatting of versoepelingen mogelijk zijn, aan het kabinet 
is. Maar als er dan versoepelingen komen voor bijvoorbeeld de horeca dan zou het ook logisch 
zijn dat het kabinet werknemers tegemoetkomt door het thuiswerkadvies wat aan te passen. 

FNV vindt wel dat mensen straks niet meteen door hun baas verplicht moeten worden om 
weer op de werkvloer te verschijnen. Alles zou in goed overleg moeten gaan. Met het oog op de 
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langere termijn is de bond voorstander van een hybride model, waarbij medewerkers die dat 
willen een deel van de week thuis kunnen blijven werken. Bron: AD, 21 januari 2022.  

De huidige coronamaatregelen zijn moeilijk voor handhavers 

De huidige coronamaatregelen zijn moeilijk voor handhavers. Het is moeilijk uit te 
leggen waarom de horeca en de cultuur- en evenementensector zijn uitgezonderd van 
versoepelingen. Bovendien verhogen de maatregelen in andere landen de druk in ons land 
nog. Dat stelt het Veiligheidsberaad vrijdag na afloop van een extra vergadering over de actuele 
coronamaatregelen. Het beraad blijft bij het standpunt dat het kabinet duidelijker moet 
maken aan de getroffen sectoren wanneer en hoe de coronamaatregelen zo snel mogelijk 
versoepeld gaan worden. 

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: ‘Hoe sneller de maatregelen nu 
versoepeld worden, hoe beter. Tot die tijd roepen we iedereen ook op om de rust te bewaren 
en de nu en straks geldende regels te respecteren. Dat maakt het voor de gemeenten mogelijk 
om vervolgens deze regels in redelijkheid te handhaven.’ 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de nieuwe inzichten over het 
Omikronvirus rechtvaardigen dat er een verlichting komt van de maatregelen voor de horeca, 
cultuur- en evenementensector. Het is gebleken dat de Omikron-variant wel erg besmettelijk 
is maar ook minder ziekmakend. Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de ic's 
overbelast raken gelden dus niet meer, aldus het beraad. 

Het is nog niet bekend of het kabinet vrijdag al een besluit neemt over nieuw coronabeleid. 
Dinsdag is er weer een persconferentie. Bron: AD, 21 januari 2022.  

Burgemeesters doen vurig pleidooi voor heropenen stadions: ‘Supporters 
en clubs zijn eraan toe’ 

Vanaf volgend weekeinde moet publiek weer welkom zijn bij voetbalwedstrijden in de eredivisie 
en Keuken Kampioen Divisie. Dat pleidooi doen de burgemeesters uit de voetbalsteden aan 
het kabinet. Dat is zojuist naar voren gekomen uit het onderhoud dat de burgervaders met 
elkaar voerden.  

‘Voetbal kijken via ESPN of Studio Sport is leuk, maar het haalt het niet bij stadionbezoek’, 
stelt ‘voetbalburgemeester’ Paul Depla. ‘Fans hebben behoefte aan ontspanning en 
amusement.’ 

Vandaag voerde Paul Depla, burgemeester van Breda, overleg met zijn collega’s uit andere 
steden waarin een voetbalclub gehuisvest is. Onder meer het voornemen van de clubs om de 
stadions per 28 januari demonstratief te openen kwam ter sprake. Maar als het aan de 
burgemeesters ligt, is dat statement tegen die tijd al achterhaald. Zij pleiten ervoor dat het 
kabinet op 25 januari, wanneer weer een zogenaamd ‘weegmoment’ is over mogelijke 
versoepelingen, aankondigt dat de stadions weer (deels) opengaan. 

‘Voor de clubs, die het al twee jaar financieel heel moeilijk hebben, is dat belangrijk’, stelt 
Depla. ‘En voor de supporters, die zo lang niet naar het stadion konden, is dat tenminste zo 
belangrijk. Als er ruimte is voor versoepelingen, hopen we dat het kabinet de sector profvoetbal 
niet overslaat.’ 

Depla vervolgt: ‘Het blijft een rare situatie dat ‘we’ wel met zijn allen naar de IKEA kunnen, 
maar dat geplaceerd bezoek aan een stadion niet kan. Juist omdat bewezen is dat stadions 
geen corona-brandhaarden zijn gebleken. ‘Heb oog voor de nood van de clubs’; dat is wat we 
het kabinet willen meegeven. Al moeten we wel zo realistisch zijn dat de stadions volledig 
openen waarschijnlijk nog een brug te ver zal zijn.’ 
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Donderdag gaf minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer al aan dat hij de 
mogelijkheid bekijkt om de voetbalstadions vanaf 28 januari weer (deels) te openen. Hij 
benadrukte wel dat hij nog geen beloftes doet aan voetbalsupporters. ‘Maar het feit dat de 
minister-president de intentie uitspreekt is wat ons betreft een goed signaal’, stelt Depla na 
het onderhoud van vandaag. ‘We voelen allemaal dat fans na een zware periode toe zijn aan 
ontspanning en amusement. Stadionbezoek leent zich daar bij uitstek voor. Voetbal kijken via 
ESPN of Studio Sport is tenslotte leuk, maar het haalt het niet bij een wedstrijd beleven vanaf 
de tribune.’ Bron: AD, 21 januari 2022.  

Premier Mark Rutte is gematigd optimistisch dat het kabinet dinsdag 
versoepelingen kan aankondigen 

Premier Mark Rutte is ‘gematigd optimistisch’ dat het kabinet dinsdag versoepelingen van de 
coronamaatregelen kan aankondigen. Dat zei hij op zijn eerste persconferentie na de 
ministerraad in bijna een jaar. ‘Het ziet er echt wel beter uit dan een week geleden.’  

Hij wilde niet ingaan op concrete versoepelingen. Wel zal er eerst gekeken worden naar 
sectoren die vorige week buiten de boot vielen toen de eerste versoepeling van de lockdown 
werd afgekondigd. Het gaat dan om de horeca, de cultuur, evenementensector en publiek bij 
sport. Hij kan niet toezeggen dat in alle sectoren versoepelingen komen. Rutte zou ‘heel graag 
in alle sectoren kleine stapjes doen’, maar dat is afhankelijk van het aantal besmettingen en 
de bezetting in de ziekenhuizen. 

De premier is nog wel bezorgd over de ‘ongelofelijk hoge’ besmettingsaantallen die dagelijks 
worden gemeld. Positief is dat de ziekenhuisopnames blijven dalen. Besmettingen zijn er 
vooral bij jongeren tot dertig jaar. Hij is positief over het feit dat boosters heel goed lijken te 
werken bij ouderen. 

Aan het advies om thuis te werken zal volgende week niets veranderen, aldus de minister-
president. Daarvoor zijn de besmettingsaantallen veel te hoog. Rutte en zorgminister Ernst 
Kuipers geven dinsdag weer een persconferentie. Bron: AD, 21 januari 2022. 
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Gesprekken over extra coronasteun aan ondernemers lopen nog 

Gesprekken over extra coronasteun aan ondernemers lopen nog. Dat laten Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten. De 
organisaties riepen het ministerie van Economische Zaken eerder op tot extra steun en zetten 
vooral in op ondernemers die steeds tussen wal en schip vielen bij de steunmaatregelen. 

‘We zijn nu vooral bezig met 'schrijnende' gevallen', ondernemers die om verschillende 
redenen volledig buiten de boot vallen. Het zou goed zijn als voor deze ondernemers ook meer 
maatwerk bezig is’, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten eerder al voor het weer opengooien van de samenleving. 
Volgens de organisaties gelden er in Nederland strengere regels dan in andere landen. 
Daarnaast zijn de reserves van ondernemers in sectoren als de horeca en de evenementen 
volledig uitgeput, stelden ze eerder. 

KHN zegt nog steeds ‘volop in gesprek’ te zijn met de overheid over compensatie en 
aanvullende steun in de vorm van maatwerk voor horecabedrijven. ‘Maatwerk, schuldsanering 
en het versterken van het eigen vermogen is noodzakelijk én onvermijdelijk. KHN roept het 
kabinet daarom op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen’, zo luidt het 
commentaar. 

Ook loopt er nog een bodemprocedure van KHN tegen de staat. Volgens KHN dekken de 
loonsteun en lastenverlichtingsregeling ‘bij lange na niet’ alle vaste lasten. Bron: AD, 21 
januari 2022. 

Kabinet onderschat het nut van zoveel mogelijk testen 

Nederland moet een laagdrempelige testinfrastructuur optuigen, betogen vier 
wetenschappers. Dat is in hun ogen noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus. 

Dr. David Nabarro van de Wereldgezondheidsorganisatie deed een jaar geleden de oproep: 
Stop het gebruik van de lockdown als methode om het coronavirus onder controle te krijgen. 
Naast het verkrijgen van een hoge vaccinatiegraad, zouden landen hun energie moeten steken 
in het vergroten van de testcapaciteit, bron- en contactonderzoek en de naleving van de 
basismaatregelen - voor iedereen. Lockdownmaatregelen vormen een 'back-upplan' om het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames tijdelijk de kop in te drukken, maar zijn geen 
duurzame methode om het virus in te dammen. 

Door de opkomst van de Omikron-variant was het kabinet helaas genoodzaakt om een harde 
lockdown in te voeren. De Omikron-variant is minder gevoelig voor de bestaande vaccins dan 
de Deltavariant. 

Ook boosters brengen de bescherming tegen infectie vermoedelijk niet volledig terug tot het 
oude niveau. Toch debatteert de Tweede Kamer deze maand over het invoeren van '2G' (het 
alleen toegankelijk maken van locaties waar veel mensen bij elkaar komen voor mensen die 
gevaccineerd of genezen zijn) en het invoeren van een 3G-coronatoegangsbewijs voor onderwijs 
en werk. 

We zien echter dat de bescherming tegen een infectie door vaccinatie of een eerdere infectie in 
de tijd afneemt en gevaccineerden in toenemende mate kunnen bijdragen aan de verspreiding 
van het virus. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit in verhoogde mate geldt voor mensen 
die besmet worden met de Omikron-variant. Hiermee kan de effectiviteit van 
coronatoegangsbewijzen, op basis van 3G of 2G, in hogere mate worden betwijfeld. 

In het maatschappelijke en politieke debat blijven nut en noodzaak van testen op dit moment 
onderbelicht terwijl het inzetten van een fijnmazige teststructuur een cruciaal onderdeel vormt 
van de zogenaamde 'dijkbewaking' tegen het coronavirus in de fase na de lockdown. 
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Volgens de laatste gedragscijfers van gezondheidsinstituut RIVM ontvangt na een positieve 
testuitslag maar liefst 97 procent van de mensen geen visite en gaat 67 procent van de 
huisgenoten van een positief geteste niet meer naar buiten. Weten of je wel of niet besmet 
bent met het coronavirus heeft dus een enorme impact op gedrag en daarmee op de 
verspreiding van het virus. 

Door de opkomst van de Omikron-variant zou het kabinet zich moeten realiseren dat het 
verstandiger is om in te zetten op het reduceren van besmettingen door vollediger inzet op 
(zelf)testen en het bron- en contactonderzoek. Naast de basismaatregelen, het verhogen van 
de vaccinatiegraad en toedienen van boosters vormt testen, traceren, en isoleren het beste 
middel om besmettingen, een stijgend aantal ziekenhuisopnames en daarmee verdergaande 
maatregelen te voorkomen. 

Testen wordt als gevolg van eerdere beleidskeuzes helaas te weinig ingezet als een preventief 
screeningsinstrument. De suggestie dat onze testinfrastructuur dat niet aan kan, is een 
snelle, maar oppervlakkige conclusie. 

De GGD vraagt om opschaling van de PCR-testcapaciteit en commerciële teststraten kunnen 
daarbij helpen, evenals 'Testen voor toegang' met antigeen testen. Voor een preventief doel 
zijn antigeen sneltesten ook geschikt. 

Momenteel is iets meer dan de helft van de positieve testuitslagen bij de GGD een 
bevestigingstest, nadat mensen al een positieve uitslag hadden van een zelftest. Dit toont het 
grote draagvlak voor het (zelf) uitvoeren van antigeentesten. De RIVM-gedragsunit en het 
Outbreak Management Team raadden vorige maand daarom aan om zelftesten gratis te 
maken. 

De huidige GGD PCR-test blijft het ideale instrument voor testen bij klachten. In alle andere 
gevallen kan een antigeensneltest als een goed alternatief dienen. Die is veel laagdrempeliger 
van opzet en wel degelijk te realiseren. Het effect van antigeentesten is groot: de kans dat op 
een locatie, waar een antigeensneltest vereist is, een besmettelijk persoon binnenkomt, neemt 
tot 90 procent af. 

Wat onderschat lijkt te worden door voorstanders van 2G/3G, is de bijdrage van 
superspreaders op het aantal besmettingen bij evenementen. De kans op gevaccineerde 
superspreaders die niet-getest zijn, is veel groter dan de kans op negatief geteste 
ongevaccineerde superspreaders. Testen zijn namelijk het meest betrouwbaar als mensen veel 
virus bij zich dragen. Besmette gevaccineerden of mensen met een herinfectie hoeven op dit 
moment onder het 2G/3G beleid niet te worden getest, waardoor potentiële superspreaders 
zonder test toegang krijgen tot een evenement. 

Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan een land als Denemarken, dat met een zeer 
hoge vaccinatiegraad wereldwijd vooroploopt, maar ook ten aanzien van het laagdrempelig 
testen een uitstekende infrastructuur heeft opgezet. Het land koos er voor om eerder te 
boosteren en veel meer te testen. In de afgelopen weken waren er dagen waarin bijna 10 
procent van de complete bevolking zich in een dag liet testen. Mede hierdoor is de 
uitgangssituatie in Denemarken tijdens de Omikrongolf veel gunstiger dan in Nederland. 

In plaats van zich vooral te richten op het beperken van toegang tot sectoren voor 
ongevaccineerden, of hen te vragen om negatieve testuitslagen voor werk en onderwijs, zou 
het kabinet zich meer moeten inzetten voor de gecombineerde aanpak van een hoge 
vaccinatie- en boostergraad, aanhouden van de basismaatregelen en vooral zoveel mogelijk 
en zonder kostendrempel inrichten van een laagdrempelige testinfrastructuur. Bron: De 
Stentor, 20 januari 2022. 
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Rusland registreert recordaantal coronabesmettingen 

Rusland is het zwaarst getroffen Europese land wat coronabesmettingen betreft. De afgelopen 
24 uur werden 49.513 nieuwe infecties geregistreerd, een record sinds het begin van de 
pandemie. 

Ook in de hoofdstad Moskou, het epicentrum van de epidemie in het land, werd voor de tweede 
dag op rij een absoluut record opgetekend, met 15.987 nieuwe gevallen.  De uitbraken zijn de 
laatste dagen sterk toegenomen, wat wijst op een bijzonder sterke golf. Bron: HLN, 21 januari 
2022. 

Recordaantal dagelijkse besmettingen in Polen 

Op een dag tijd zijn in Polen 36.665 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 
het hoogste aantal infecties sinds de start van de pandemie, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid vrijdag. Ook stierven de voorbije 24 uur 248 coronapatiënten. 

In het land zijn momenteel 30 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Omikron-
variant. De komende dagen zal Omikron de dominante variant worden, voorspelt viceminister 
van Volksgezondheid Waldemar Kraska. 

Vorige week leidde een geschil over het coronabeleid tot een schandaal in de medische 
adviesraad van de Poolse regering. Uit protest tegen de toenemende invloed van tegenstanders 
van vaccinatie verlieten dertien van de zeventien leden de adviesraad. 

De oppositie beschuldigt de conservatieve PiS-regering ervan dat ze geen drastische 
maatregelen neemt om de vaccinatiegraad op te trekken om tegenstanders van de vaccinatie 
binnen eigen gelederen niet tegen de borst te stoten. Zo bestaat er nog geen Covid Safe Ticket 
in Polen. Bron: HLN, 21 januari 2022. 

Belgische reisadviezen blijven ongewijzigd 

De Belgische reisadviezen zijn opnieuw aangepast. Dat gebeurt immers elke vrijdag. Dit keer 
verandert er echter niets. Heel Europa kleurt nog steeds rood. Dat betekent dat er een hoog 
risico op besmetting is. Reizen naar zo'n land kan enkel onder strikte voorwaarden. Bij 
terugkeer hoef je niet in quarantaine. Maar énkel als je een coronacertificaat hebt. Heb je geen 
certificaat, dan moet je je onmiddellijk na aankomst laten testen om een quarantaine te 
vermijden. Bron: HLN, 21 januari 2022. 

Golf van ontslagen bij Britse zorgverleners 

Tussen juli en september 2021 hebben ongeveer 33.000 zorgmedewerkers van de Britse 
nationale gezondheidsdienst (NHS) ontslag genomen. Dat is bijna het dubbele van het aantal 
in het laatste kwartaal van 2019, blijkt uit officiële cijfers. Voor velen werd de druk tijdens de 
coronapandemie te veel. 

‘Tegen het einde van de tweede golf had ik nachtmerries, paniekaanvallen, slapeloosheid, 
stemmingswisselingen. Mijn persoonlijke leven viel uit elkaar. Ik had zelfmoordgedachten’, 
zegt een van hen, Joan Pons Laplana. 

‘Ik zag een patiënt van mijn leeftijd op een tablet afscheid nemen van zijn dochter die even 
oud was als de mijne. Enkele ogenblikken later was hij dood’, zegt hij nog. Hij kreeg de 
diagnose posttraumatisch stresssyndroom. 

Volgens een onderzoek van de vakbond Unison kampte meer dan twee derde van het medisch 
personeel tijdens de pandemie met een burn-out en werkte meer dan de helft meer dan hun 
contractueel vastgelegde uren. Meer dan de helft van de werknemers in de sector zou op zoek 
zijn naar een nieuwe baan. Bron: HLN, 21 januari 2022. 
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Personeelsuitval in België kost bedrijven omzet 

Bedrijven vrezen dat personeelsuitval als gevolg van de Omikron-variant van het coronavirus 
zal zorgen voor een haperende productie. Uit een bevraging door Unizo bij 600 ondernemers 
blijkt alvast dat vijfendertig procent omzetverlies lijdt door personeelsuitval. De helft van de 
ondernemingen zegt personeel te moeten missen, en bij vijf procent is zelfs al het personeel 
afwezig. Elf procent van de ondernemers vreest definitief omzetverlies. 

De ondernemersorganisatie dringt daarom opnieuw aan op een versoepelde inzetbaarheid van 
studenten, flexijobbers en gepensioneerden. 

Vakbonden en werkgevers komen vrijdag opnieuw bijeen over meer flexibiliteit op de 
werkvloer. Terwijl de werkgevers tijdelijk meer flexibiliteit vragen, bestaat bij de vakbonden de 
vrees dat die extra flexibiliteit structureel zal worden. Eerder overleg leverde niets op. Bron: 
HLN, 21 januari 2022. 

Nederlandse Openbaar Ministerie start onderzoek naar collectieve 
aangifte tegen Willem Engel 

Het Nederlandse Openbaar Ministerie start een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen 
Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, die door 22.581 mensen 
ondertekend is. Het OM bevestigt dat na een bericht van de initiatiefnemer van de aangifte. 
Viroloog Marc Van Ranst lag al meermaals in de clinch met Engel. 

De Nederlander Norbert Dikkeboom begon vorig jaar een burgerinitiatief omdat Engel zich 
volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, 
oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij omschrijft de 
Viruswaarheid-oprichter als ‘een buitengewoon storende factor in het debat rond de 
coronacrisis en de bijbehorende maatregelen’ en vindt dat Engel angst en verdeeldheid 
zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen. In december overhandigde Dikkeboom de 
collectieve aangifte aan het OM in Rotterdam.  

‘Na de aangifte blijkt er genoeg aanleiding voor een oriënterend onderzoek. De politie zal dat 
uitvoeren. De officier van justitie zal daarna beslissen of er sprake is van een bewijsbaar 
strafbaar feit en over wordt gegaan tot vervolging’, aldus een woordvoerder van het OM. Bron: 
HLN, 21 januari 2022. 

Ouderen door corona in de knel: KBO en Rode Kruis bieden hulp 

Ga niet thuis zitten kniezen als door corona thuis je netwerk in de knel komt en je als oudere 
geen boodschappen meer kan doen, de hond niet uitgelaten kan worden of als je een andere 
hulpvraag hebt. KBO Brabant in Den Bosch helpt ouderen in de problemen. Dat doet ze samen 
met de hulplijn van het Rode Kruis. 

Je kinderen hebben plots corona gekregen en zitten in quarantaine: wie doet dan voor jou de 
boodschappen? Of je weet  op die ‘rotcomputer’ niet hoe je online boodschappen moet 
bestellen? Je wilt maar wat graag een boosterprik halen, maar hebt geen vervoer? De hond 
moet uitgelaten worden, maar je durft als oudere in verband met de besmettelijke Omikron 
het huis niet uit? Of je enkel is ineens gebroken? Help, help, help! 

Ouderen die het binnen hun eigen netwerk niet meer opgelost krijgen en hulpvragen hebben, 
kunnen nu een beroep doen op KBO Brabant in Den Bosch: ‘Wij hebben in de grotere steden 
als Den Bosch, maar ook tot in de haarvaten van kleinere dorpen van de Meierij een groot 
netwerk met 281 KBO-afdelingen. En daar zitten al vele vrijwilligers die bijvoorbeeld helpen 
met belastingformulieren en die andere dingen doen. Daar doen we nu een beroep op om een 
helpende hand te bieden’, zegt Marieke Hageman van KBO Brabant in Den Bosch.  
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Yvonne Breedijk van het Rode Kruis legt uit hoe het werkt: ‘Via onze hulplijn (070-4455888) 
krijgen we veel ouderen aan de lijn die tijdens de weer oplaaiende pandemie in de knel komen. 
Die hulpvragen zijn heel divers. Vaak bieden wij als Rode Kruis de allereerste hulp aan 
ouderen. Om de eerste nood te stelpen. Maar als iemand een pols breekt of enkel en het duurt 
wat langer, dan is de extra ondersteuning vanuit de KBO Brabant een prachtige aanvulling. 
Zij nemen het dan het stokje na de eerste keren helpen van ons over. Wij bemiddelen daarin.’ 

Hageman meldt vanuit de 281 KBO-afdelingen in Brabant dat zich al 75 vrijwilligers hebben 
gemeld die de handen uit de mouwen willen steken. ‘Die willen best een keer naar het 
ziekenhuis rijden, naar de prikstraat of naar de supermarkt of andere kleine klusjes doen. We 
proberen onze vrijwilligers zo dicht mogelijk bij huis van hulpvragende ouderen in te zetten. 
Dan kun je ook makkelijk en snel hulp bieden.’  

Breedijk ziet de hulpvragen toenemen, nu de besmettingen overal om zich heen grijpen. 
‘Logisch, want overal zijn besmettingen. Degene die normaal hulp biedt zit dan ineens in 
quarantaine. Daarom roepen we ouderen op om niet bij de pakken neer te blijven zitten. Veel 
mensen weten niet eens dat we samen met KBO die hulp kunnen bieden. Maar we staan in 
de startblokken. Dus bel ons gerust op. Dan kijken we hoe we kunnen helpen.’ Bron: BD, 21 
januari 2022. 

Meer patiënten op wachtlijst voor nieuw orgaan 

De coronapandemie heeft vorig jaar een minder negatief effect gehad op het aantal 
orgaandonaties dan in 2020, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Het aantal 
mensen op de wachtlijst voor een orgaan is wel toegenomen. 

In totaal zijn er vorig jaar 1240 orgaantransplantaties uitgevoerd. Daarvan zijn er 759 
transplantaties uitgevoerd met organen van overleden mensen, een toename van 3 procent 
vergeleken met 2020. Het aantal transplantaties met levende donoren (nier en lever) nam toe 
met 21 procent tot 481. 

De NTS wijst erop dat het aantal orgaantransplantaties nog niet op het niveau zit van 2019, 
voor de coronapandemie. Daarbij kwamen er meer mensen op de wachtlijst voor een orgaan 
te staan. Op dit moment wachten 1298 mensen op een nieuw orgaan van een donor. Een jaar 
eerder waren dat er 1257. Dat zijn patiënten die bijvoorbeeld een nieuw hart, longen of nieren 
nodig hebben. 

‘Het is zorgelijk dat de wachtlijsten zijn gestegen. Voor al deze mensen is transplantatie van 
levensbelang. Een patiënt op de wachtlijst leeft lange tijd in onzekerheid of er op tijd een 
orgaan beschikbaar komt, en heeft in die periode een beperktere kwaliteit van leven’, zegt 
Bernadette Haase, directeur bij de NTS. De grootste groep wachtenden op een nieuw orgaan 
is nierpatiënt. In totaal gaat het nu om 877 mensen. Bron: De Telegraaf, 21 januari 2022. 

Aboutaleb verdedigt Rotterdamse handhaving actie Kapsalon Theater 

Vanuit de Rotterdamse gemeenteraad is er begrip en sympathie voor de actie Kapsalon 
Theater. Wel werden er tijdens een raadsdebat over de protestactie vanuit de cultuursector 
vraagtekens gezet bij de manier waarop de gemeente woensdag handhaafde. Op de vraag of 
er vanuit het college niet meer sympathie was voor de culturele sector antwoordde 
burgemeester Ahmed Aboutaleb dat een burgemeester vanuit de wet ‘geen sympathie noch 
antipathie mag hebben met actievoerders’. 

De Rotterdamse D66-fractie had voor donderdag een debat aangevraagd naar aanleiding van 
de waarschuwingsbrief die Rotterdamse deelnemers van de protestactie ontvingen van de 
commandant Team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit. De partij vond de toon van de brief 
te hard en de communicatie te laat. Ook de strenge handhaving had anders gemogen, iets wat 
door andere partijen werd gedeeld. Woensdag kreeg het Rotterdamse Theater Walhalla, dat 
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meedeed aan de actie Kapsalon Theater, twee keer een waarschuwing van boa’s. Het theater 
besloot dicht te gaan toen Aboutaleb dreigde met ingrijpen van de politie. 

Aboutaleb liet weten dat er geen boetes zijn uitgedeeld en vond de handhaving niet te streng. 
Hij benadrukte dat het opengaan van de theaters ‘om te exploiteren’ in strijd is met de wet en 
bij het schenden daarvan de gemeente genoodzaakt is te handhaven. ‘Onze mensen ter plaatse 
hebben netjes gehandeld.’ De toon van de brief, die volgens hem maandagavond is verstuurd, 
beschreef hij ook als ‘heel netjes’. Hij haalde daarbij de woorden van de directeur van 
concertzaal de Doelen aan, die het ‘een vriendelijk verzoek van de commandant’ noemde. 
Bron: De Telegraaf, 20 januari 2022. 

Meer regio's Europa naar hoogste waarschuwingsniveau coronakaart 

Het aantal coronagevallen is zo sterk gestegen dat vrijwel heel Europa nu op het hoogste 
waarschuwingsniveau staat en donkerrood kleurt. Van de 211 regio's staan slechts vijftien 
nog op rood, een stapje lager op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. 
Niet eerder kleurde Europa zo fel rood. 

De rode regio's liggen in Hongarije, Polen en Roemenië. Vergeleken met vorige week zijn tien 
regio's in die landen van rood naar donkerrood gegaan door het oplopende aantal positieve 
tests. De 27 andere landen op de kaart, waaronder Nederland, kleuren net als vorige week 
helemaal donkerrood. 

Het Portugese eiland Madeira is naar verhouding de grootste brandhaard van Europa 
geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 22.234 inwoners positief getest, 
omgerekend 8745 op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat 2 op elke 23 eilandbewoners 
momenteel besmet zijn. Dat is een Europees record. 

In aantallen heeft de regio Parijs de meeste positieve tests. In de afgelopen twee weken is het 
coronavirus vastgesteld bij 938.353 inwoners. Omgerekend gaat het om 7634 op elke 100.000 
mensen. 

Nederland kleurt voor de tiende week op rij volledig donkerrood. De provincie Noord-Holland 
heeft de meeste positieve tests: 88.141 in de afgelopen twee weken. Dat is bijna 49 procent 
meer dan bij het overzicht van vorige week. Omgerekend komt het neer op 3061 gevallen op 
elke 100.000 mensen. Anders gezegd, op elke honderd inwoners van Noord-Holland zijn er 
drie momenteel besmet. Nog nooit had een Nederlandse provincie zo veel coronabesmettingen. 

Binnen Amsterdam ligt het aantal positieve tests naar verhouding zelfs nog hoger. In de 
hoofdstad zijn in de afgelopen twee weken 4055 op elke 100.000 mensen positief getest, 
oftewel ongeveer vier op elke honderd. 

Zuid-Holland is de snelste stijger onder de provincies. Het aantal positieve tests ligt ruim 
vijftig procent hoger dan bij de kaart van vorige week. Bron: De Telegraaf, 20 januari 2022. 

Chinese restaurants en snackbars in Nederland presenteren eigen 
openingsplan 

De verenigingen van Chinese restaurants en snackbars en het Nederlands Horeca Gilde (NHG) 
hebben een eigen plan gepresenteerd over hoe de horeca volgende week weer open zou 
kunnen. Dat zou mogelijk zijn omdat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames als gevolg van 
corona blijft dalen. 

In een brief aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken vragen ze onder meer 
om een zogenaamde inloopstop mogelijk te maken, waarbij de deuren om 20.00 uur worden 
gesloten maar de aanwezige gasten nog tot 22.00 uur kunnen blijven. Dan is er in de 
avonduren minder drukte bij de in- en uitstroom van gasten, zo is het idee. 
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Verder staan er in het plan maatregelen als afstand houden, het checken van de QR-code en 
mondkapjes voor iedereen die niet aan tafel zit. Volgens de organisaties, die zijn verenigd in 
de Horeca Alliantie, zouden eet- en drinkgelegenheden op die manier dan weer open kunnen 
vanaf 05.00 uur in de ochtend. Het afhalen en thuis laten bezorgen van maaltijden zou volgens 
hen daarbij ook na sluitingstijd toegestaan moeten zijn. 

Het voorstel wijkt af van de routekaart die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) momenteel 
bepleit. Die brancheorganisatie stelt een inloopstop om 22.00 uur voor. KHN heeft donderdag 
ook een petitie aangeboden aan verschillende leden van de Tweede Kamer, met daarin de 
oproep om de regels voor de horeca per direct te versoepelen. Op het moment van 
overhandiging was de petitie meer dan 47.000 keer ondertekend. 

Met de oproepen probeert de horeca de druk op de politiek op te voeren voorafgaand aan het 
coronadebat later op de dag. Restauranthouders en cafébazen willen zo snel mogelijk weten 
wanneer ze hun zaken weer mogen openen. Ook om rekening te kunnen houden met het doen 
van inkopen en het inroosteren van personeel. Op 25 januari staat er een nieuwe 
coronapersconferentie gepland. Bron: De Telegraaf, 19 januari 2022.  

VVD sluit inzet van 2G nog niet uit 

De VVD sluit nog niet uit dat het een 2G-beleid, waarbij mensen alleen toegang tot bepaalde 
locaties krijgen als ze recent gevaccineerd of genezen van corona zijn, in de toekomst zal 
steunen. Kamerlid Judith Tielen zei donderdag in de Tweede Kamer dat het in de toekomst 
een mogelijkheid kan zijn om de samenleving meer open te houden. 

Voor de VVD is het belangrijk dat er niet elke keer stappen vooruit, en vervolgens weer 
achteruit worden gezet. ‘Dan kan 2G een mogelijkheid’ zijn, aldus Tielen. 

PVV-Kamerlid Fleur Agema wilde van Tielen weten hoe zij kijkt naar het onderzoek van de TU 
Delft dat afgelopen week verscheen. De onderzoekers concludeerden dat met de zeer 
besmettelijke Omikron-variant een 2G-beleid weinig invloed zou hebben op het terugdringen 
van besmettingen. 

Maar volgens Tielen zou een 2G-beleid wel van invloed kunnen zijn op de hoogte van de druk 
op de zorg, omdat gevaccineerde of genezen mensen een veel kleinere kans hebben om in het 
ziekenhuis te belanden. 

Net als coalitiepartner D66, wil de VVD 2G vooral als optie houden om meer sectoren straks 
weer te openen. Het kan niet zo zijn dat Nederland om de haverklap op slot moet. ‘Ik geloof 
dat ik niet met hele warme woorden een compliment gaf aan de lockdown’, zei Tielen hierover 
op vragen van andere partijen. 

Toen de strenge lockdown in december werd aangekondigd, en ook nog eens bleek dat deze 
van kracht zou zijn tijdens kerst en nieuwjaar, kreeg Tielen dan ook een ‘brok in de keel’, zegt 
ze. Ze denkt wel dat de keuze toen noodzakelijk was wegens alle onduidelijkheden rond 
Omikron. Nederland zat in december bovendien met een ‘behoorlijk late boostercampagne die 
nog steeds niet is waar we willen dat-ie is’. Bron: De Telegraaf, 19 januari 2022.  

Paulusma (D66): 1,5 meter misschien te snel losgelaten 

De 1,5 meter afstand lijkt te vroeg van tafel te zijn geveegd als coronamaatregel, zegt D66-
Kamerlid Wieke Paulusma. ‘Ik durf misschien wel te zeggen dat we daar te snel mee waren’, 
aldus de politica. De maatregel, lange tijd een van de basisregels van het coronabeleid, werd 
in september losgelaten. Maar sinds november moeten mensen op zoveel mogelijk plekken 
weer 1,5 meter afstand houden. 

Voor de lange termijn roept Paulusma het kabinet dan ook op ‘met een zorgvuldiger blik te 
kijken wat we wel of niet zouden moeten doen’. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt de 1,5 meter 
afstand is afgeschaft omdat het in september niet meer proportioneel leek. Zij vraagt zich af 
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of 2G-beleid, waarbij alleen toegang wordt gegeven aan gevaccineerde mensen of zij die recent 
genezen zijn van corona, nog wel proportioneel is. De 2G-pas blijkt nauwelijks te werken bij 
het terugdringen van besmettingen, nu de Omikron-variant dominant is. 

Maar volgens D66 is het ook niet slim om het middel direct af te wijzen. De partij zegt 
voorbereid te willen zijn op bijvoorbeeld een nieuwe variant. Daarnaast zijn er nog veel ‘andere 
middelen in de gereedschapskist’, benadrukt Paulusma. Het Kamerlid stond lijnrecht 
tegenover veel andere partijen, die veel kritischer zijn op 2G. Volgens Kuiken ‘zijn we steeds 
argumenten aan het verzinnen’ voor 2G-beleid. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wijst 
erop dat veelvuldig testen beter blijkt te werken. Bron: De Telegraaf, 19 januari 2022.  

Minder metro’s in regio Rotterdam door besmettingen bestuurders 

In de regio Rotterdam rijden vanaf maandag minder metro’s. Vervoerder RET heeft te kampen 
met een toenemend aantal coronabesmettingen onder metrobestuurders en rijdt met een 
aangepaste dienstregeling. 

Het totale coronaverzuim, dus het aantal besmettingen en de mensen die in quarantaine 
zitten, onder metropersoneel is hoog volgens een woordvoerder van de RET. De bussen en 
trams blijven wel gewoon volgens de normale dienstregeling rijden. Hoelang de aangepaste 
metrodienstregeling geldt is lastig te zeggen, aldus de zegsman. ‘We blijven monitoren. Als de 
besmettingen afnemen duurt het wel een week om alles weer in te regelen naar de normale 
dienstregeling.’ 

Zowel op werkdagen overdag als op zaterdag rijden de metro’s op alle lijnen minder vaak. Dat 
betekent dat de metro tussen bijvoorbeeld Rotterdam Centraal en Slinge of tussen Schiedam 
Centrum en Capelse Brug om de vijf minuten rijdt, waar dat in de huidige dienstregeling om 
de drie à vier minuten is. Ook op andere trajecten zit er meer tijd tussen de metro's. Tussen 
Slinge en Pijnacker Zuid blijven de spitsritten nog wel gehandhaafd. Bron: De Telegraaf, 19 
januari 2022.  

Vervoerder allGo rijdt met minder bussen door corona 

Vervoersbedrijf allGo in Almere schrapt 19 ritten van lijn 322, omdat er te veel chauffeurs 
momenteel thuis zitten door corona. Zij zijn ziek of zitten verplicht in quarantaine. 

Het vervoersbedrijf laat weten per direct een aantal ritten te schrappen om toch een 
betrouwbare dienstregeling te kunnen leveren. Lijn 322 rijdt vanaf station Parkwijk in Almere 
naar Muiden P&R en terug. Welke ritten geschrapt worden is inmiddels bepaald. 

De aanpassing geldt in ieder geval tot 6 februari. De nieuwe dienstregeling staat pas vanaf 
zondag in de reisplanners. Reizigers wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Bron: 
Omroep Flevoland, 10 januari 2022. 

Omikron zorgt voor 521 procent toename in corona-gerelateerde 
phishing 

Corona-gerelateerde phishing blijft een veelgebruikte methode van cybercriminelen 

Cybercriminelen spelen slim in op de zorgen rond de Omikron-variant en de sterk toegenomen 
vraag naar coronatests, met een golf aan phishing mails rond coronatestkits. In het nieuwste 
Threat Spotlight-rapport van Barracuda concluderen onderzoekers dat het aantal 
phishingcampagnes rond coronatestkits sinds oktober 2021 met 521 procent is gestegen. 

In Nederland zijn ook al andere vormen van corona-gerelateerde phishing gedetecteerd door 
Barracuda. Zo worden er phishing mails verzonden waarin de ontvanger een financiële 
tegemoetkoming vanwege corona/Covid-19 wordt voorgespiegeld. De daadwerkelijke URL 
blijkt echter naar een andere locatie te verwijzen dan ‘mijnoverheid.nl’. Op deze manier 
proberen criminelen inloggegevens voor DigID te bemachtigen. 



138 
 

Dit is niet voor het eerst dat de coronapandemie door cybercriminelen wordt aangegrepen voor 
phishing campagnes. Aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020, zagen 
Barracuda-onderzoekers zelfs een toename van 667 procent in corona-gerelateerde phishing 
aanvallen. Dat gebeurde opnieuw begin 2021, toen in verschillende landen de 
vaccinatieprogramma’s op gang kwamen, met een golf aan vaccin-gerelateerde e-
maildreigingen. 

In deze nieuwste golf gebruiken criminelen verschillende methoden. Tot de meest 
voorkomende vormen van fraude behoren aanbiedingen voor coronatests en andere medische 
benodigdheden zoals maskers of handschoenen. Daarbij gaat het in sommige gevallen om 
nagemaakte of niet-goedgekeurde producten. 

In de andere gevallen krijgen ontvangers valse meldingen van bestellingen voor coronatests, 
waarbij gevraagd wordt om via PayPal te betalen voor de aankoop van snelle coronatests. Ook 
doen sommige oplichters zich voor als testlabs, testaanbieders of werknemers die vervalste 
corona-testuitslagen sturen. 

‘Het is niet voor het eerst dat cybercriminelen proberen in te spelen op de zorgen en actuele 
ontwikkelingen rond de coronapandemie. Net als de dreiging van corona zelf, zal deze vorm 
van phishing niet snel verdwijnen, maar er zijn manieren waarop bedrijven zichzelf kunnen 
beschermen’, zegt Alain Luxembourg, regional director Benelux bij Barracuda. ‘Om te 
beginnen zijn er geavanceerde e-mail securityoplossingen die met behulp van kunstmatige 
intelligentie (AI) e-mail aanvallen detecteren en blokkeren, ook als deze zo ontworpen zijn dat 
ze traditionele gateways en spamfilters omzeilen. Daarnaast is het belangrijk om met 
regelmatige trainingen het bewustzijn onder medewerkers rond corona-gerelateerde phishing 
en andere potentiële dreigingen te vergroten.’ Bron: Winmag pro, 21 januari 2022. 

School in Enschede dicht na corona-uitbraak: kwart leerlingen in 
quarantaine 

Op het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede worden in ieder geval deze week geen 
reguliere lessen gegeven. Dat schreef het schoolbestuur dinsdagmiddag in een brief aan 
ouders. Meer dan 300 leerlingen zitten momenteel in quarantaine vanwege positieve (zelf)test 
of omdat een huisgenoot positief is getest. 

‘De besmettingen gingen ineens exponentieel omhoog’, zegt directeur Jan Volbers van Het 
Kottenpark over het toegenomen aantal coronagevallen op zijn school. ‘Er is sprake van 72 
leerlingen die officieel positief zijn getest. Dan zijn er ook nog 233 leerlingen die een positieve 
zelftest hebben of preventief in quarantaine moeten. Op een totaal aantal van 1100 leerlingen 
is dat behoorlijk veel.’ 

Het is niet langer mogelijk om de reguliere lessen door te laten gaan. Als er meer dan drie 
leerlingen in een klas binnen zeven dagen positief zijn getest op corona, moet de hele klas in 
huis blijven. 

Dat geldt inmiddels voor 43 van de 46 klassen en ook voor dertien docenten. 'Om het uur 
komen leerlingen met een positieve zelftest', aldus het schoolbestuur in de nieuwsbrief. Het 
Kottenpark heeft daarom besloten om de deuren in ieder geval deze week gesloten te houden 
en over te gaan op online onderwijs. 

Eindexamenleerlingen - onder wie vooralsnog weinig positieve testen zijn gemeld - kunnen 
nog wel fysiek les volgen op school. Directeur Volbers hoopt dat de middelbare school aan de 
Lyceumlaan volgende week weer geopend is voor de reguliere lessen. ‘We vragen alle leerlingen 
om maandag een zelftest te doen. Als die negatief is, kunnen de leerlingen dinsdag weer naar 
school.’ Bron: RTV Oost, 19 januari 2022.  
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We zien in heel Europa dat Omikron geen golf meer is maar het is een 
tsunami aan besmettingen  

‘We zien in heel Europa dat Omikron geen golf meer is, maar eigenlijk is het een tsunami aan 
besmettingen’, zegt premier Alexander De Croo. ‘Maar Omikron maakt minder ziek. Dat is 
goed nieuws. We hebben veel gevaccineerde mensen en meer mensen die de besmettingen 
hebben doorgemaakt. Omikron zorgt er niet voor dat er een grotere druk is in de 
zorginstellingen. Vorige week waren er 400.000 nieuwe besmettingen, in realiteit zijn dat er 
drie à vier keer meer.’ 

‘Het is de hoop dat we stilaan van een pandemie naar een endemie gaan. Het betekent dat het 
virus nog aanwezig is, maar dat het naar de achtergrond begint te sluimeren. Dat zou ervoor 
moeten zorgen dat het eigenlijk zou moeten worden zoals een jaarlijkse griep. Dat is vandaag 
nog niet het geval. We hebben 60.000 besmettingen per dag en 300 nieuwe 
ziekenhuisopnames. We zitten nog niet op het punt van een endemie.’ 

Premier Alexander De Croo licht de coronabarometer toe. ‘Er moet meer voorspelbaarheid en 
transparantie komen. Het zal geen automatische piloot zijn. Het is een beslissingsinstrument 
voor het Overlegcomité’, aldus De Croo. ‘Het Overlegcomité bepaalt de code waarin we ons 
bevinden en zal dus ook de maatregelen vastleggen. Het zal gebeuren op basis van 
wetenschappelijke analyse en cijfers in de zorg, maar het is ook gebaseerd op een bredere 
analyse van de situatie (maatschappelijk welzijn, motivatie et cetera).’ 

‘We zijn reeds in 2020 begonnen aan de coronabarometer. We moesten goed nadenken over 
zo'n barometer. We hebben dat zeer grondig gedaan’, zegt coronacommissaris Pedro Facon. 
‘We hebben ook prospectieve modelleringen gemaakt om vooruit te kunnen kijken wat de 
verwachting zou zijn op de intensieve zorg. ‘Zoals de premier zei zal het geen automatische 
piloot zijn. Om te beginnen vereist elke situatie een grondige analyse. Het Overlegcomité wordt 
daarbij gesteund door rapporteren.’  

‘Er zijn drie niveaus voorzien: geel, oranje en rood. Bij elke samenkomst zal het Overlegcomité 
de situatie te evalueren. Indien de situatie dat vereist, kan het Overlegcomité strengere 
maatregelen nemen dan voorzien zijn in de barometer.’ 

‘De coronabarometer is gericht o drie sectoren: evenementen, georganiseerde 
vrijetijdsactiviteiten en de horeca. Op basis van de analyse van de maatregelen die we de 
voorbije achttien maanden hebben genomen en intens overleg met de sectoren, heeft het 
commissariaat maatregelen bepaald voor die drie domeinen.’ 

‘We starten in code rood’, zegt coronacommissaris Pedro Facon. ‘Het Overlegcomité heeft 
rekening gehouden met een brede evaluatie van de situatie. De epidemiologische situatie 
verandert snel. Er zijn wijzigingen in de ziektelast en de ziekenhuisbezetting. Dagelijks komen 
er nieuwe inzichten naar boven en er is voorzichtige hoop op verbetering. De essentie is dat 
we ons beter kunnen voorbereiden op situaties. Het normale leven komt dichterbij.’ 

‘Vanaf volgende vrijdag gaan we in met code rood van de barometer’, zegt premier Alexander 
De Croo. ‘Publieksevenementen zijn binnen en buiten toegestaan, met uitzondering van 
dynamische evenementen binnen (nachtclubs, dansfeesten). De evenementen kunnen 
doorgaan met 200 aanwezigen binnen met mondmasker. Zalen die een grotere capaciteit 
hebben, kunnen tot 70 procent van de capaciteit gebruiken. Zalen die een goede luchtkwaliteit 
hebben (meer dan 900pp CO2) kunnen zelfs 100 procent capaciteit van de zaal gebruiken. 
Steeds met mondmasker. Huwelijken en begrafenissen kunnen blijven doorgaan.’ 

‘De horeca blijft in code rood vanaf volgende vrijdag. De meeste regels blijven overeind, met 
zes aan een tafel. Het sluitingsuur wordt aangepast naar middernacht in plaats van 23 uur.’ 

‘Vier dagen telewerken, de regels met betrekking tot winkelen en het gebruik van het 
mondmasker houden we verder aan’, aldus De Croo. 
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‘Iedereen die nog over een geldige coronapas wil beschikken, moet vanaf 1 maart een 
boosterprik hebben’, gaat De Croo verder. ‘Voor wie voor 1 oktober zijn laatste prik heeft gehad 
moet voor 1 maart een booster gekregen hebben om ervoor te zorgen dat het CST geldig blijft. 
Iedere bijkomende vaccinatie geeft ons bijkomende vrijheid. Het CST is een belangrijk 
instrument dat ervoor zorgt dat we het maatschappelijk leven kunnen behouden. Is het CST 
voor de eeuwigheid? Absoluut niet. Als na Omikron de besmettingen gestabiliseerd zijn, dan 
zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden. Dit soort certificaat zullen we geen 
dag te lang gebruiken, maar vandaag is het nog een belangrijk instrument dat mensen zich 
laten vaccineren en op een zo veilig mogelijke manier zaken samen kunnen doen.’ Bron: HLN, 
21 januari 2022.  

Zorgen om hartproblemen topsporters na coronabesmetting: 
‘Waakzaamheid is geboden’ 

Ongeveer vier procent van de topsporters houdt hartproblemen over na een coronabesmetting. 
Dit heeft onderzoek van de Nederlandse sportcardioloog Harald Jorstad van Amsterdam UMC 
uitgewezen. De arts heeft daarom een klemmend advies voor onder meer voetballers in ere en 
eerste divisie, waaronder de vaccinatiegraad volgens onderzoek van de VVCS slechts 75 
procent is. ‘Je laten vaccineren is de beste manier om hartschade te voorkomen.’ 

Het waren opmerkelijke gebeurtenissen, afgelopen periode, op de internationale 
voetbalvelden. Onder anderen Arsenal-ster Pierre-Emerick Aubameyang kampte met 
hartproblemen. Hetzelfde gold voor zijn ploeggenoten Axel Meyé en Mario Lemina bij Gabon. 
Alphonso Davies (Bayern München) op zijn beurt lijdt aan myocarditis, een ontsteking aan 
het hart. Gemene deler: ze kregen de hartklachten nadat ze een coronabesmetting hadden 
opgelopen. Het roept de vraag op in hoeverre topsporters, in dit geval topvoetballers, extra 
kwetsbaar zijn voor Covid. Bron: AD, 21 januari 2022. 

De Ierse regering versoepelt bijna alle coronamaatregelen  

De Ierse regering versoepelt bijna alle coronamaatregelen vanaf zaterdag om 06.00 uur 's 
ochtends. De Ierse zender RTE meldt dat de horeca dan weer open mag zonder dat er 
om coronapassen gevraagd hoeft te worden of dat er afstand gehouden moet worden. De 
sluitingstijd was sinds eind vorig jaar 20.00 uur. 

De mondkapjesplicht blijft nog wel staan. In het openbaar vervoer en in winkels moeten 
mensen in ieder geval nog tot eind februari mondkapjes dragen. 

De enorme toename in het aantal besmettingen heeft niet geleid tot een aanzienlijk hogere 
bezetting van de intensivecare-afdelingen, stelt de regering vast. De coronapas blijft alleen nog 
nodig als mensen internationaal reizen. Werken op kantoor wordt vanaf maandag geleidelijk 
hervat. Bezoekersaantallen voor evenementen binnen en buiten worden niet meer aan een 
maximum gebonden. Ook mogen mensen thuis zoveel gasten ontvangen als ze willen. 

Het Ierse Nationale Volksgezondheidsnoodteam (NPHET) gaf donderdagavond al groen licht 
om de meeste maatregelen te beëindigen. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld dat er  geen duidelijkheid 
is gekomen over versoepelingen  

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld dat er voor het weekeinde geen 
duidelijkheid is gekomen over versoepelingen van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte 
wilde tijdens de persconferentie na de ministerraad alleen zeggen dat hij ‘gematigd 
optimistisch’ is dat het kabinet dinsdag versoepelingen kan aankondigen. Daarbij wordt als 
eerste gekeken naar sectoren die hun deuren nog gesloten moeten houden, zoals de horeca 
en de cultuursector 
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De premier is nog wel bezorgd over de ‘ongelofelijk hoge’ besmettingsaantallen die dagelijks 
worden gemeld. Positief is dat de ziekenhuisopnames blijven dalen. Rutte en coronaminister 
Ernst Kuipers geven dinsdag weer een persconferentie. 

KHN laat weten dat uit alle gesprekken die het vrijdag in politiek Den Haag heeft gevoerd blijkt 
dat ’de seinen op groen staan voor een heropening van de horeca’. Vanaf 26 januari zou de 
sector dan open mogen tot 20.00 uur. ‘Uiteraard was het beter geweest om dit nieuws vandaag 
officieel bevestigd te hebben gekregen van het kabinet, want ondernemers moeten kunnen 
plannen, medewerkers inroosteren én inkopen kunnen doen’, zegt een woordvoerder. ‘Het is 
teleurstellend dat het kabinet hier geen rekening mee houdt.’ 

Het zal er volgens de brancheorganisatie mogelijk toe leiden dat sommige ondernemers 
komend weekend de deuren openen of zullen protesteren en dat is volgens KHN begrijpelijk. 
‘In menig gemeente gebeurt dat ook met goedkeuring en steun van de burgemeester.’ 

Tientallen horecazaken in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas en het Noord-Hollandse 
Egmond aan Zee dreigen zaterdag hun deuren voor gasten te openen. Brancheorganisatie 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten onverminderd achter de initiatieven te staan 
‘nu wederom de duidelijkheid uitblijft en over het weekend heen getild wordt’, aldus een 
woordvoerster. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Horeca Horst aan de Maas en Egmond aan Zee dreigt te openen 

Tientallen horecazaken in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas en het Noord-Hollandse 
Egmond aan Zee dreigen zaterdag hun deuren voor gasten te openen. Brancheorganisatie 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten onverminderd achter de initiatieven te staan 
‘nu wederom de duidelijkheid uitblijft en over het weekend heen getild wordt’, aldus een 
woordvoerster. 

De zaken in Horst aan de Maas zien alleen van hun actie af als premier Mark Rutte 
vrijdagavond nog groen licht geeft voor opening voor horeca en cultuur vanaf 26 januari. Dat 
heeft een woordvoerder namens de deelnemende cafés en restaurants in de Limburgse 
gemeente vrijdagmiddag laten weten. 

Woordvoerder Wouter Hoeijmakers van Boscafé Maaskant in Horst hoopt dat het kabinet 
overstag gaat na een oproep van burgemeester Hubert Bruls vrijdag. De Nijmeegse voorzitter 
van het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet de horeca en cultuur toestemming geeft om hun 
deuren weer te openen. ‘Als Rutte geen gehoor geeft aan de oproep van Bruls, gaan we zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur open’, zei Hoeijmakers. ‘Als we wél open mogen de 26e, dan is dat 
oké en voeren we geen actie.’ 

Volgens Hoeijmakers ‘kan de horeca niet anders dan de barricaden op te gaan’ als Rutte de 
oproep van Bruls negeert. 

Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas zegt begrip te hebben voor de actie en 
spreekt zijn steun uit aan de horeca en de evenementenbranche. Hij voerde vrijdagochtend 
overleg met een afvaardiging van de horeca in zijn gemeente en besloot toestemming voor de 
actie te geven, mits die zich beperkt van 12.00 tot 16.00 uur, aldus zijn woordvoerder. Wie 
eerder opengaat of langer openblijft, riskeert sancties. Ook moet iedereen zich aan de 
coronamaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. 

De cafés en restaurants in de Noord-Limburgse gemeente stuurden eerder deze week ook al 
een gezamenlijk ultimatum met dezelfde strekking aan het kabinet dat donderdagavond afliep. 
Dat ultimatum is nu een dag verlengd naar aanleiding van de oproep van Bruls. 

Ook in Egmond aan Zee gaat de horeca open, meldt het Noord-Hollands Dagblad. Zo gaat 
Hotel Zuiderduin open, net als een twintigtal andere horecagelegenheden. KHN zegt op dit 
moment geen signalen gekregen te hebben van andere protesterende horecaondernemers. 
Bron: AD, 21 januari 2022. 
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Belgische cafés en restaurants mogen nog een uur langer openblijven 

Belgische cafés en restaurants mogen nog een uur langer openblijven. Het sluitingsuur schuift 
volgende week op naar middernacht, hebben de verantwoordelijke Belgische ministers 
besloten, melden ingewijden aan Het Laatste Nieuws.  

België krijgt vanaf volgende week vrijdag een 'coronabarometer', hebben de ministers 
afgesproken. Die legt vast welke coronamaatregelen horen bij iedere stand van de 
coronapandemie. Dat moet de regels voorspelbaarder maken en minder ruimte bieden voor 
verwijten van willekeur. 

De barometer begint volgende week in het rood, omdat de Omikron-variant van het virus nog 
duchtig om zich heen grijpt. Dat is de stand met de strengste maatregelen, maar die zijn toch 
soepeler dan de huidige. Zo worden er mogelijk ook weer wat toeschouwers toegelaten bij 
sportwedstrijden en optredens. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Het Amsterdamse poppodium en cultureel centrum Melkweg opent dit 
weekend de deuren als buurthuis 

Het Amsterdamse poppodium en cultureel centrum Melkweg opent dit weekend de deuren als 
buurthuis. Het biedt bezoekers van 15 tot 25 jaar een veilige ontmoetingsplek. Er 
worden activiteiten georganiseerd, maar gewoon hangen mag ook. 

‘De Melkweg en jongerencultuur gaan hand in hand,’ zegt Melkwegdirecteur Laura Vogelsang 
tegen Het Parool. ‘En daarom voelen wij een verantwoordelijkheid iets te doen voor jongeren. 
We weten allemaal dat ze het zwaar hebben. Er is eenzaamheid en ze worden geremd in hun 
ontwikkeling. Wij bieden ze een programma en er is een jongerencoach voor wie er behoeft 
heeft aan een gesprek.’ ’We zijn dus open als buurthuis en alle activiteiten zijn daar ook op 
afgestemd. We bieden heel nadrukkelijk geen regulier programma in een ander jasje aan.’ 

 

De Melkweg opent vrijdag zijn deuren als buurtcentrum voor jongeren. @ ANP 

De horeca en de cultuursector zijn vanwege de geldende coronamaatregelen nog steeds 
gesloten. Dorps- of buurthuizen zijn open, en bezoekers hebben (vaak) geen 
coronatoegangsbewijs nodig. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat 
weten dat de gemeente eerst contact legt met de Melkweg om te horen wat het idee achter de 
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actie precies is, voordat wordt besloten of die is toegestaan. Dat ‘hangt ook af van de feitelijke 
situatie: hoeveel mensen zijn er aanwezig, is er geen sprake van verkapte horeca, etc.’ 

Handhaving zal gaan controleren wat de situatie is en mede op basis daarvan wordt juridisch 
getoetst of er sprake is geweest van overtreding, aldus de zegsvrouw. ‘Als ter plekke duidelijke 
overtredingen worden geconstateerd, bijvoorbeeld omdat toch blijkt dat de Melkweg zich 
feitelijk gedraagt als eet- en drinkgelegenheid, zal reguliere handhaving plaatsvinden. De 
eerste stap daarbij is overigens altijd een gesprek en zo nodig een waarschuwing.’ Bron: AD, 
21 januari 2022. 

Melkweg voelt zich verantwoordelijk en opent deuren als buurthuis voor 
jongeren 

Concerten mogen er vooralsnog niet worden georganiseerd, wel gaat de Melkweg de komende 
weekends open als buurtcentrum voor jongeren. 

Als poppodium ligt de Melkweg al bijna twee jaar zo goed als plat, als buurtcentrum opent het 
zaterdag zijn deuren. Een buurtcentrum voor jongeren welteverstaan. Het cultureel centrum 
aan de Lijnbaansgracht biedt bezoekers van 15 tot 25 jaar een veilige ontmoetingsplek. Er 
worden activiteiten georganiseerd, maar gewoon hangen mag ook. 

‘De Melkweg en jongerencultuur gaan hand in hand,’ zegt Melkwegdirecteur Laura Vogelsang. 
‘En daarom voelen wij een verantwoordelijkheid iets te doen voor jongeren. We weten allemaal 
dat ze het zwaar hebben. Er is eenzaamheid en ze worden geremd in hun ontwikkeling. Wij 
bieden ze een programma en er is een jongerencoach voor wie er behoeft heeft aan een 
gesprek.’ 

Bekende namen verlenen hun medewerking: ‘Jongeren kunnen bijvoorbeeld het bordspel 30 
Seconds spelen met Défano Holwijn. Filmkijken kan ook. George Dendoe van SMIB laat Planet 
of the Apes zien, zijn favoriete film, waar hij een soort hoorcollege over geeft. De activiteiten 
hebben een educatief karakter.’ 

Komend weekend en het weekend daarop mogen er maximaal 100 jongeren tegelijk aanwezig 
zijn in de Melkweg, waar twee zalen geopend worden. Reserveren kan op de site van de 
Melkweg. Coronaregels, zoals die ook gelden in ‘echte’ buurthuizen, zullen strikt worden 
nagevolgd, zegt Vogelsang: ‘Bezoekers moeten zitten, op 1,5 meter afstand van elkaar. Wie 
naar het toilet wil, moet een mondkapje op.’ 

Laura Vogelsang trad 1 november in dienst als nieuwe directeur van de Melkweg. Bron: Het 
Parool, 20 januari 2022. 

Schaatsers voelen vanwege corona-angst 'elke dag spanning' richting de 
Spelen 

Zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen, maar toch moeten vrezen voor uitsluiting. 
Ook de Nederlandse schaatsers zitten tot hun race in Peking in een achtbaan van emoties. 
‘Corona is het enige dat je nog kan weerhouden. Dat geeft best wel een maf gevoel.’ 

Kjeld Nuis zegt het met gevouwen handen, alsof hij een schietgebedje doet. Want ook de 
medaillekandidaat op de 1.500 meter kan onmogelijk elk risico uitsluiten. Al doet hij daar wel 
alles aan. 

Kjeld Nuis, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte blikken vooruit op de Olympische Spelen 
en de rol van het coronavirus. 

 ‘Bij elke deurklink die je vastpakt, zit je weer te smeren en te doen. Maar ja, dan probeer ik 
maar tegen mezelf te zeggen dat ik er totaal geen invloed op heb, behalve jezelf zo veel mogelijk 
beschermen.’ 
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Dat geldt ook voor Carlijn Achtereekte, die op 5 februari haar olympische titel op de 3.000 
meter hoopt te verdedigen. Hoopt, want dat onzichtbare virus kan plots toeslaan. 

‘Dat is natuurlijk iets heel raars. Vroeger dacht je daar niet eens over na. Je ging gewoon 
rijden. Elke dag is er een soort van spanning: ben ik maar niet positief. Het geeft wel een 
lichtelijk stressgevoel.’ 

Het Internationaal Olympisch Comité houdt er rekening mee dat meerdere atleten niet kunnen 
deelnemen aan de Winterspelen van Beijing, als gevolg van het strenge testbeleid van het 
coronavirus van de Chinezen. 

Volgens Brian McCloskey, lid van de medische commissie van het IOC, zullen met name 
deelnemers uit landen worden getroffen die momenteel gebukt gaan onder hoge aantallen 
besmettingen. 

McCloskey gaf aan dat het IOC toch zo flexibel mogelijk wil zijn. ‘We proberen manieren te 
vinden om met extra tests aan te tonen dat bepaalde atleten, hoewel ze Omikron hadden, niet 
langer besmettelijk zijn en China daarom toch binnen mogen.’ 

Antoinette De Jong, die in Peking op vier onderdelen uitkomt, is inmiddels een beetje gewend 
aan de nieuwe realiteit. ‘Ik vind het niet moeilijk. Nu klets ik met vriendinnen via FaceTime. 
Het is even niet anders.’ 

Toch voelt ook zij een bepaalde spanning. ‘Elke keer als je negatief test, denk je wel van: o, 
gelukkig. Je weet nooit wie het wel of wie het niet heeft. Het staat niet op je voorhoofd 
geschreven, dus dat maakt het vooral heel lastig.’ 

De steun van het thuisfront is voor De Jong van een wezenlijk belang. ‘Mijn vriend Coen past 
zich compleet aan mij aan, mijn ouders ook. Het is wel heel bijzonder dat je hele familie zo 
met je meeleeft, zo veel voor je over heeft, ook voor mijn zusje Michelle. Het brengt ons meer 
bij elkaar. Dat is ook wel weer heel bijzonder.’ Bron: NOS, 21 januari 2022. 

Nederlandse kerken: ‘Vrees dat gelovigen afhaken door pandemie’ 

Nederlandse kerken vrezen dat gelovigen afhaken door de coronacrisis. ‘We moeten straks 
mensen echt weer gaan mobiliseren om naar de kerk te komen’, stelt Gerard de Korte, 
bisschop van Den Bosch. 

Dat zei de bisschop vrijdagochtend tijdens een (online) presentatie van een nieuw onderzoek 
onder tweeduizend leden van de katholieke en protestantse kerk in Nederland. Uit dat 
onderzoek blijkt dat veel kerkleden niet kunnen wachten totdat de kerkgebouwen weer 
volledig opengaan en ze de diensten weer fysiek kunnen bijwonen. Maar tegelijkertijd heeft 
een fors deel van de kerkleden het afgelopen jaar helemaal geen kerkdienst bijgewoond: niet 
fysiek, maar ook niet online.  

‘We hebben zeker vrees dat mensen afhaken’, aldus De Korte. Trinette Verhoeven, 
classispredikant van de Protestantse Kerk in Nederland in de regio Utrecht: ‘We moeten die 
mensen vragen: waarom heeft u zich teruggetrokken? Sommige mensen zijn naar een andere 
gemeenschap overgestapt, maar er is ook onvrede. Als de vrees voor besmetting met corona 
minder is geworden, kunnen we weer fysiek contact hebben met mensen.’ 

Religieuze gemeenschappen nemen een aparte positie in tijdens de coronapandemie. Het 
verbod op bijeenkomsten geldt vanwege de grondwettelijke vrijheid op godsdienst niet voor 
hen. Waar theaters en voetbalstadions dicht moesten, mochten kerken, moskeeën en tempels 
openblijven. Wel geldt er een advies van de Rijksoverheid ‘om alle vieringen digitaal te houden 
en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken’. Als er dan toch fysieke 
kerkdiensten worden gehouden geldt het advies 1,5 meter afstand te bewaren en maximaal 
vijftig mensen toe te laten.   
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Uit het onderzoek onder de kerkleden komt naar voren dat maar 29 procent van hen het 
afgelopen jaar fysiek een kerkdienst bijwoonde. Bijna de helft (48 procent) van hen vindt het 
gebrek aan fysieke kerkdiensten het grootste religieuze gemis in coronatijd. Dat geldt zeker 
voor katholieken, zegt De Korte. ‘Online kun je nu eenmaal geen communie ontvangen, dat is 
een offer. Ook wordt in veel parochies na de dienst samen koffie gedronken. Dat missen 
mensen.’ 

Verhoeven noemt de coronapandemie ‘een moeilijke tijd’ voor de Nederlandse kerken. ‘Online 
gaan was een enorme klus. En we vragen ons af: hoe lang duurt dit nog? Mensen hebben een 
grote behoefte om samen te komen.’ Een van de ondervraagden stelt ‘het heel erg te missen 
om even de kerk binnen te kunnen lopen zonder gedoe of een afspraak’.  

Tegelijkertijd geeft 39 procent van de ondervraagden aan het wel fijn te vinden als ook na de 
coronapandemie de mogelijkheid blijft bestaan de diensten van hun kerk online te volgen of 
te kunnen terugkijken. 

Het onderzoek werd uitgevoerd vanwege de jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij vrijwilligers 
geld inzamelen voor hun kerkgemeenschap. Die inkomsten staan onder druk omdat er twee 
jaar nauwelijks kan worden gecollecteerd tijdens kerkdiensten. Wel maakten leden geld over 
om hun kerk te helpen digitaal te gaan en te blijven. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Volgens vakbond FNV zitten zeker vijfhonderd zorgmedewerkers al bijna 
twee jaar ziek thuis met long covid 

Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn zitten zeker vijfhonderd zorgmedewerkers al bijna twee 
jaar ziek thuis met long covid. Bij een in december geopend meldpunt kwamen binnen drie 
weken 2087 meldingen binnen van zorgmedewerkers die na een coronabesmetting langere tijd 
thuiszitten. 

Zeventig procent van hen denk op het werk besmet te zijn geraakt. Zij die binnenkort twee 
jaar ziek zijn, dreigen hun baan te verliezen en zullen dan financieel flink in moeten leveren. 
Zij hebben daarover al een brief van het UWV ontvangen. Er moet volgens de bond snel een 
oplossing voor hen komen. 

‘FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming’, 
zegt vicevoorzitter Kitty Jong. FNV denk aan een tegemoetkomingsfonds. ‘Dit 
zou vergelijkbaar kunnen zijn met de fondsen die we in Nederland al kennen voor de 
beroepsziekten OPS (schildersziekte) en asbestziekten.’ 

De verschillende partijen waar langdurig zieken mee te maken krijgen, zoals het UWV, 
werkgevers en verzuimcoaches, moeten bovendien beter samenwerken, vindt de vakbond. Op 
dit moment krijgen volgens de vakbond alleen zorgverleners die met Covid-19 op de ic zijn 
beland een tegemoetkoming, of hun naasten bij een overlijden. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Honderden zorgmedewerkers dreigen door corona arbeidsongeschikt te 
worden 

Minstens 500 zorgmedewerkers die aan het begin van de coronapandemie long covid hebben 
opgelopen, dreigen hun baan op korte termijn kwijt te raken. Doordat zij dan 
arbeidsongeschikt worden, nemen hun inkomsten met de helft af. Vakbond FNV wil dat het 
kabinet met een oplossing komt voor deze mensen die tijdens de eerste coronagolf 'in de 
frontlinie stonden'. 

De zorgmedewerkers die in het begin van de coronapandemie de langdurige ziekte long covid 
opliepen, zijn binnenkort twee jaar ziek. Tijdens de eerste coronagolf van maart tot juli 2020 
werkten veel zorgmedewerkers nog zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Velen van hen liepen corona op, en een aantal van hen de langdurige variant long covid. Die 
aandoening leidt tot langdurige klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de 
borst, spierpijn, hoofdpijn, aanhoudende verhoging, depressie en geheugenproblemen. 

Ook ambulanceverpleegkundige Mariska Hoos (46) uit het Brabantse Vlijmen liep in april 
2020 waarschijnlijk tijdens haar werk corona op. Als het herstelproces helemaal niet vordert 
blijkt het long covid te zijn. ‘Ik wilde langzaam mijn conditie weer opbouwen, maar dat ging 
helemaal niet. Ik was al na een paar stappen uitgeput.’ 

Mariska probeerde met behulp van revalidatie toch haar normale leven weer op te pakken. Ze 
trachtte meerdere keren tevergeefs om weer aan het werk te gaan. ‘Het was heel frustrerend. 
Ik begon ook echt aan mezelf te twijfelen want ik wilde zo graag beter zijn, maar het lukte 
gewoon niet.’ 

 

Mariska Hoos liep long covid op en komt in april in de WIA terecht. @ RTL 

De specialisten zeiden tegen haar dat ze niet wisten of ze nog beter gaat worden en de arbo-
arts keurde haar kortgeleden volledig af. Mariska heeft de hoop opgegeven dat ze snel weer in 
haar oude baan aan de slag kan. ‘Dat gaat echt niet. Ik vind het heel naar want ik heb echt 
een passie voor m'n beroep.’ Straks in april, na twee jaar ziekte, komt Mariska in de WIA 
terecht. 

Arbeidsongeschikte werknemers kunnen na twee jaar ziekte hun baan verliezen: vanaf dat 
moment kan de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden opgezegd. Deze werknemers 
komen dan in de WIA terecht. Voor zorgmedewerkers betekent dat een afname van hun netto-
inkomsten van dertig tot vijftig procent. 

En dat is onacceptabel, vindt vicevoorzitter van het FNV Kitty Jong. ‘De FNV wil daarom dat 
er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor deze zorgwerkers 
die in de frontlinie stonden en soms nog steeds staan.’ 

Volgens de vakbond zou het kabinet dat moeten doen door het oprichten van een 
tegemoetkomingsfonds voor zorgmedewerkers. Dat soort fondsen is er op dit moment ook al 
voor beroepsziekten zoals de schilderziekte en asbestziekten. Iedere zorgverlener die langer 
dan een jaar ziek is door een coronabesmetting, moet volgens het FNV een compensatie krijgen 
uit dat fonds voor de terugval in inkomsten. 

Zorgvakbond NU'91 ondersteunt deze oproep. Woordvoerder Michel van Erp benadrukt dat 
veel van hun leden negatieve gevolgen ervaren, ook financieel: ‘Het is vaak te ingewikkeld om 
een werkgever verantwoordelijk te stellen, dus het zou goed zijn als de overheid deze mensen 
tegemoet komt.’ 

Reactie ministerie: 
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‘Het is heel naar dat zorgprofessionals die twee jaar geleden vooraan stonden bij de bestrijding 
van Covid, mogelijk als gevolg daarvan nu langdurige klachten na Covid hebben en daar 
schade van ondervinden. 

De minister van LZS gaat graag in op de uitnodiging om in gesprek te gaan met een aantal 
long Covid-patiënten en de FNV, naar aanleiding van het rapport dat zij vandaag ontving over 
deze problematiek. Zij zal, nadat deze gesprekken plaatsvonden, met een nadere reactie 
komen. 

Op dit moment is er ondersteuning, gericht op herstel, en zo mogelijk, re-integratie, via C-
support en de reeling paramedische herstelzorg. Deze ondersteuning is beschikbaar voor 
iedereen die na Covid met langdurige klachten kampt.’ Bron: RTL Nieuws, 22 januari 2022.  

Zorgpersoneel moedeloos door corona, ziekenhuizen zetten psychologen 
in 

Overvolle afdelingen, uitgestelde operaties en heel veel zieke mensen. De mentale druk voor 
zorgpersoneel is veel hoger geworden door corona. In veel ziekenhuizen staan psychologen 
klaar om het personeel te ondersteunen. Ze hopen nu beter voorbereid te zijn dan in maart. 

‘Slecht slapen, piekeren, herbelevingen, nachtmerries en vooral vermoeidheid.’ Gz-psycholoog 
Tessa Meijerink somt op wat ze allemaal ziet bij het personeel van het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis in Tilburg. Na een aantal 'horrornachten' tijdens de eerste golf werd besloten om 
een team van 26 man op te zetten om het personeel te ondersteunen.  

Toen de besmettingen terugliepen en de ic's leegstroomden, kon het team op een lager pitje 
worden gezet. Inmiddels is de cohortafdeling weer geopend en moest de groep van Meijerink 
opnieuw worden opgetuigd. Nu staat ze met twintig psychologen klaar om personeel te helpen 
met de mentale druk die komt kijken bij werken in het hart van de coronacrisis. 

‘Ik zag dat mensen de afgelopen weken weer met frisse moed begonnen, zo van 'we gaan er 
weer voor'. Maar dat zie ik weer een beetje afbrokkelen.’ In het begin leken de patiënten die 
binnenkwamen minder ziek, maar de druk op de zorg loopt weer op. 

Een ander belangrijk verschil: Nederland lijkt niet meer zo massaal achter het zorgpersoneel 
te staan als tijdens de eerste golf. ‘We werden overladen met cadeaus, bloemen, tekeningen 
van schoolkinderen, iets lekkers voor bij de thee. Nu is dat helemaal niet.’ Volgens Meijerink 
zijn de mensen die in ziekenhuizen werken echte aanpakkers die altijd doorgaan, maar missen 
ze soms dat gevoel van saamhorigheid. 

Doordat de herinneringen aan de heftige eerste golf nog springlevend zijn, lijkt zorgpersoneel 
het nu somberder in te zien. ‘Sommigen worden er angstig van, of moedeloos. Ook zijn mensen 
boos, bijvoorbeeld omdat er geen strengere maatregelen komen of omdat mensen onverschillig 
zijn en zich niet aan de maatregelen houden.’ 

‘Lang niet iedereen was bijgekomen van de eerste golf, toen kwam de tweede golf alweer’, zegt 
ook Renske Vermeijden, woordvoerder van het Nederlands Instituut van Psychologen. Door 
de corona-uitbraak is er iets aparts gebeurd in haar beroepsgroep: psychologen moesten 
ineens, naast de gebruikelijke patiënten, ook collega's in de zorg helpen. 

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) staat hierin niet op zichzelf. Veel ziekenhuizen 
zetten in maart een team van psychologen, geestelijk verzorgers, coaches en maatschappelijk 
werkers op om zorgpersoneel te ondersteunen. En meer ziekenhuizen hebben dit team 
onlangs weer moeten opstarten na een rustige periode. 

Toch is het niet helemaal hetzelfde als in maart, legt Vermeijden uit. ‘De eerste golf overkwam 
iedereen, nu wordt op basis van kennis en ervaring een aantal andere keuzes gemaakt.’ Er 
wordt vooral ingezet op voorlichting en preventie, zegt ze. ‘Ook wordt er nu vaak een 
buddysysteem gebruikt, dus collega's die bij elkaar checken hoe het gaat.’ Bij ernstigere 
klachten kunnen mensen ook worden doorgestuurd naar een externe professional. 

Al met al wordt er in ziekenhuizen nu veel meer nagedacht over hoe personeel dit op de lange 
termijn vol gaat houden. Daarom wordt structureel meer aandacht besteed aan de mentale 
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veerkracht van medewerkers. ‘Bij de eerste golf dachten veel mensen nog dat het maar kort 
zou duren, nu weten we dat het lang aanhoudt.’ 

Ook in het ETZ liepen de psychologisch hulpverleners tijdens de eerste golf meer achter de 
feiten aan dan nu, zegt Meijerink. Vanaf het moment dat de speciale corona-afdeling voor de 
tweede keer opende, waren zij erbij. 

‘Het doel is nu om preventief bezig te zijn en op tijd te signaleren als het met medewerkers 
minder goed gaat.’ Ook wil Meijerink laten zien dat het belangrijk is om elkaar te ondersteunen 
en dat er altijd hulp is als je het even zwaar hebt. 

De GZ-psycholoog hoopt veel te ondervangen, maar blijft zich zorgen maken over de druk die 
er op artsen, verpleegkundigen en al het andere personeel wordt gelegd door corona. ‘Als dit 
nog tot maart gaat duren, ben ik echt bang voor uitval van personeel. Ik vrees voor de reguliere 
zorg.’ Bron: RTL Nieuws, 28 oktober 2020. 

Verlof zorgpersoneel ingetrokken: 'Zomervakantie moest ik ook al 
afzeggen' 

Alle verloven van het zorgpersoneel van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven zijn 
ingetrokken. Door de coronacrisis is het extra druk en kan niemand vrij zijn. ‘Gelukkig is de 
bereidheid hoog.’ 

‘Dit jaar moeten er meer mensen werken tijdens de feestdagen dan normaal. Alle verloven zijn 
ingetrokken, iedereen is opgeroepen om stand-by te staan’, laat woordvoerder Monique de 
Jong van het Máxima Medisch Centrum weten aan EditieNL. ‘Gelukkig is de bereidheid hoog 
bij ons want zorgmedewerkers werken altijd al met feestdagen. Maar nu zijn het er meer.’ 

Zo ook Femke van Stipdonk, verpleegkundige op de afdeling acute opname. Ze werkt nu meer 
dan andere jaren. ‘Met de jaarwisseling moest ik sowieso al werken. Met kerst had ik vier 
dagen verlof gekregen maar nu kan het zijn dat ik dus toch word opgeroepen.’ 

Het risico dat ze wordt opgeroepen is nu hoger dan andere jaren omdat er meer collega's uit 
kunnen vallen door corona. ‘Er is veel ziekteverzuim bij collega's door corona en dat moeten 
andere collega's opvangen. Je merkt dat de rek eruit begint te raken.’ 

De kans is dus groot dat ze dit jaar geen kerst kan vieren met haar familie, en daar baalt ze 
van. ‘Het is altijd jammer als je met feestdagen moet werken. Vooral dit jaar is het fijn om te 
kunnen ontspannen met je familie. Corona vraagt van ziekenhuispersoneel echt een 
aanpassingsvermogen.’ 

Haar zomervakantie ging namelijk ook al in rook op. ‘Tijdens de eerste coronagolf zijn mijn 
verloven ook al ingetrokken. Toen had ik een vakantie staan maar die werd ingetrokken.’ 
Voorheen kreeg ze haar rooster twee maanden van tevoren, nu krijgt ze elke week een rooster. 
‘Het komt regelmatig voor dat je extra diensten moet draaien, er wordt echt een beroep gedaan 
op je flexibiliteit.’ 

Ze kan zich nergens meer echt op verheugen. ‘Door alles waar je naar uitkijkt kan een streep 
worden getrokken.’ 

De zorg is niet de enige branche waar verloven zijn ingetrokken door de coronacrisis. Uit een 
rondgang van EditieNL blijkt dat bij de politie en supermarktpersoneel ook verloven zijn 
ingetrokken. 

Maar mag dat zomaar? Mag een werkgever een reeds goedgekeurd verlof weer intrekken? 
Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen mag dat onder drie voorwaarden. ‘De 
werkgever is verplicht om het te overleggen met de werknemer’, legt hij aan EditieNL uit. 
‘Daarnaast moet er spraken zijn van een gewichtige reden, er moet dus iets bijzonders aan de 
hand zijn.’ 

Als voorbeeld hierbij geeft hij dat wanneer een supermarkt moet sluiten omdat het personeel 
ziek thuis zit en er geen gezond personeel kan komen. Dan is 'het moeten sluiten van de 
supermarkt' een gewichtige reden om verloven in te trekken. 
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‘De derde voorwaarde is dat de werkgever eventuele schade voor de werknemer moet 
vergoeden. Heb jij bijvoorbeeld een vakantiehuisje geboekt en kan je dat niet annuleren dan 
moet de werkgever die kosten vergoeden.’ 

Kitty De Jong van FNV maakt zich zorgen om alle ingetrokken verloven. ‘Het ziekteverzuim is 
heel hoog, het verlof is hard nodig. Personeelsleden zijn geen robots.’ Volgens haar is het 
vooral onder zorgpersoneel de druk hoog om te komen. 

‘De nood is hoog maar je vraagt veel van mensen die al heel veel werk hebben verzet in de 
coronaperiode. Je moet voorkomen dat je personeel helemaal uitvalt. Neem je personeel in 
bescherming.’ Bron: RTL Nieuws, 23 december 2020. 

Honderden zorgmedewerkers dreigen baan te verliezen door long covid 

Ruim 500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat ze inmiddels 
twee jaar ziek thuiszitten met long covid. Dat concludeert de vakbond FNV uit reacties bij het 
meldpunt dat eind december werd opengesteld. Kort daarvoor had de NOS de uitkomsten van 
een eigen onderzoek bekendgemaakt naar langdurige gezondheidsklachten bij zorgpersoneel 
na een coronabesmetting. 

De eerste groep zorgmedewerkers komt naar verwachting in maart in aanmerking voor een 
WIA-uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. ‘En in werkelijkheid zullen het er nog veel 
meer zijn, want niet iedereen zal zich bij ons hebben gemeld’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty 
Jong. 

‘Zij gaan er financieel flink op achteruit’, aldus Jong. Veel van deze zorgmedewerkers hebben 
in hun tweede ziektejaar al 30 procent inkomensverlies geleden. Hun inkomsten zullen 
volgens Jong nog verder afnemen, in veel gevallen tot de helft van hun oorspronkelijke 
inkomen. 

Voor zorgmedewerkers kan dit betekenen dat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen en 
daardoor gedwongen worden hun huis te verkopen. Daarom moet er met spoed een financiële 
tegemoetkoming komen voor deze zorgmedewerkers, zegt Jong. ‘Zij stonden in de frontlinie.’ 

In totaal wendden ruim 1850 mensen uit de zorg zich tot het meldpunt, variërend van 
ambulancemedewerkers en ziekenhuispersoneel tot verpleeghuis- en thuiszorgmedewerkers. 
Zij kampen met langdurige klachten als vermoeidheid, kortademigheid, aanhoudende 
verhoging, depressie of vergeetachtigheid. Naast de zorgmedewerkers meldden zich ook nog 
245 mensen uit andere sectoren. 

Voor veel zorgmedewerkers betekent long covid financiële zorgen, bovenop de 
gezondheidsklachten. Dat ervaart ook ambulancemedewerker Roy, die ons er eerder over 
vertelde. 

Ook liet de FNV een onderzoek uitvoeren naar de situatie van de gedupeerde 
zorgmedewerkers. Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat er beter moet worden 
samengewerkt tussen organisaties als het UWV, arbodiensten, werkgevers en C-support (een 
organisatie die zich inzet voor mensen met langdurige coronaklachten), zodat er betere 
ondersteuning komt voor longcovidpatiënten. 

Zeventig procent van de zorgmedewerkers die zich hebben gemeld, denkt op het werk besmet 
te zijn geraakt met het coronavirus. Tijdens de eerste golf van de pandemie, tussen maart en 
juli 2020, waren de richtlijnen op de werkvloer nog onduidelijk. Ook werkten veel 
zorgmedewerkers noodgedwongen zonder de juiste beschermingsmiddelen. 

Vakbonden FNV en CNV dringen al langer aan op het instellen van een 
tegemoetkomingsfonds. ‘De tijd dringt voor veel zorgprofessionals die gedeeltelijk of volledig 
zijn afgekeurd’, staat in een brief aan de ministers Kuipers van Volksgezondheid en Helder 
voor Langdurige zorg. 

Eerder stelde de SP al Kamervragen over de situatie van de langdurig zieke zorgmedewerkers, 
samen met andere partijen. Ze willen weten wat er wordt gedaan om deze mensen te 
compenseren. Minister Kuipers moet er nog op antwoorden. 
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Deze week werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van acht partijen, waaronder Lid 
Omtzigt, JA21, Volt en CU, over de zorg voor longcovidpatiënten. De indieners van de motie 
willen dat deze relatief nieuwe ziekte herkend en erkend wordt door instanties en dat 
zorgmedewerkers in aanmerking komen voor de WIA wanneer ze echt niet meer kunnen 
werken. 

Dat is volgens Omtzigt nu niet altijd het geval. ‘Bij iemand die de eerste patiënt vervoerde is 
het duidelijk dat er een relaties is tussen de ziekte van de zorgmedewerker en long covid, maar 
in latere stadia is het lastiger te bepalen of het een beroepsziekte betreft.’ 

Daarnaast moet er opheldering komen over de aansprakelijkheid. Waarom was er geen 
richtlijn waardoor groepen zorgverleners nauwelijks of geen beschermende middelen droegen, 
wanneer zij contact hadden met coronapatiënten? 

In een reactie laat VWS aan de NOS weten dat de Gezondheidsraad in het eerste kwartaal van 
dit jaar met een advies komt over long covid. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek 
wordt gekeken of ‘specifieke groepen die met langdurige coronaklachten kampen, zoals 
zorgprofessionals’ moeten worden ondersteund, zegt een woordvoerder van het ministerie. 

Minister Helder voor Langdurige Zorg wil met een aantal longcovidpatiënten en FNV in gesprek 
gaan. ‘Het is heel naar dat zorgprofessionals die twee jaar geleden vooraan stonden bij de 
bestrijding van covid, mogelijk als gevolg daarvan nu langdurige klachten hebben en daar 
schade van ondervinden’, reageert ze nu. Na de gesprekken komt ze met een nadere reactie. 
Bron: NOS, 22 januari 2022. 

Rio de Janeiro en São Paulo hebben besloten de 
jaarlijkse carnavalsdefilés uit te stellen 

De twee grootste Braziliaanse steden, Rio de Janeiro en São Paulo, hebben besloten de 
jaarlijkse carnavalsdefilés uit te stellen vanwege de toename van het aantal 
coronabesmettingen.  

De kleurige optochten van de zogenoemde sambascholen in speciaal daarvoor gebouwde 
stadions, stonden gepland voor 27 en 28 februari. Ze zullen nu plaatsvinden vanaf 21 april, 
als Brazilië een lang weekend viert vanwege een nationale feestdag.  

In beide steden waren de straatfeesten en -optochten al eerder geschrapt. 

Brazilië beleeft momenteel een nieuwe piek in coronabesmettingen, vooral als gevolg van de 
Omikron-variant die snel om zich heen grijpt. Vrijdag meldden de gezondheidsautoriteiten 
168.820 nieuwe besmettingen, nadat woensdag al het recordaantal van ruim 205.000 nieuwe 
gevallen was geregistreerd. Het gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe besmettingen bedraagt 
bijna 120.000.  

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 nam vrijdag toe met 396, waardoor 
het totaalaantal doden nu 622.647 bedraagt. Meer dan 23,7 miljoen mensen zijn besmet of 
besmet geweest. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Netbeheerders: stroomnet loopt vol, in toekomst wachten op 
zonnepanelen, warmtepomp of laadpaal 

Door de overgang naar duurzame energie loopt het stroomnet in Nederland vol. Netbeheerders 
moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen als nieuwe bedrijven of scholen een aansluiting aanvragen 
of zonnepanelen willen leggen. Er is zelfs zo weinig ruimte, dat ook gewone Nederlanders 
binnenkort moeten wachten als zij thuis zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal willen 
installeren. Dat zegt grote netbeheerder Alliander. 

Het halve dorp was er voor uitgelopen. In Rutten, een  1700 zielen tellende gemeente in de 
Noordoostpolder, werd afgelopen 10 september Het Klavier officieel in gebruik genomen. Twee 
scholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, een dorpshuis en de plaatselijke voetbalclub zijn 
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sinds begin 2021 in het gloednieuwe complex ondergebracht, dat geheel gasloos is gebouwd. 
Bron: AD, 22 januari 2022. 

Rusland meldt voor het afgelopen etmaal 57.212 positieve coronatests  

De Russische gezondheidsdienst heeft het afgelopen etmaal 57.212 
positieve coronatests afgenomen. Het gaat om een nieuw dagrecord sinds het uitbreken van 
de pandemie. Er werden vandaag 681 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. 
De Omikron-variant verspreidt zich momenteel snel in het land, wordt gemeld. Gisteren 
werden er 49.513 nieuwe gevallen vastgesteld. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Tokio meldt voor de vierde dag op rij een recordaantal 
coronabesmettingen van 11.227 

De Japanse hoofdstad Tokio meldt voor de vierde dag op rij een 
recordaantal besmettingsgevallen: 11.227. Veel daarvan worden veroorzaakt door de 
Omikron-variant van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te stuiten, werden 
gisteren nieuwe maatregelen ingesteld. Die blijven voorlopig tot 13 februari van kracht. Bron: 
AD, 22 januari 2022. 

Taiwan verscherpt de coronarestricties 

Taiwan verscherpt de coronarestricties na een piek in het aantal lokale Omikron-
besmettingen. Hoewel het aantal gevallen laag blijft, neemt de Taiwanese regering geen 
risico's. Het land wist het aantal infecties, door onder meer strenge grenscontroles, 
maandenlang op nul of slechts een handvol te houden, maar sinds het begin van de 
maand duikt Omikron regelmatig op. 

Veelal gaat het om vliegveldmedewerkers in de noordelijke stad Taoyuan, die worden besmet 
door vliegreizigers. Het gaat daarbij om zo'n tien tot twaalf besmettingen per dag, maar 
gisteren werden 60 nieuwe gevallen geconstateerd op een fabriek nabij het vliegveld. Zo'n 
1000 medewerkers werden daar getest. Er is tot nu toe geen sprake van sterfgevallen en de 
symptomen die mensen vertonen zijn mild. 

De nieuwe maatregelen verbieden het eten en drinken in het openbaar vervoer en beperken 
het aantal personen dat tegelijk een tempel mag bezoeken. Ook zal het test- en 
traceerprogramma worden uitgebreid, zegt zorgminister Chen Shih-chung. ‘We achten deze 
pandemie bedreigend en dus moeten we onze waakzaamheid verhogen’, zegt hij. 

Premier Su Tseng-chang vult aan dat ‘als de pandemie niet kan worden beteugeld, legt 
het grote druk op het zorgsysteem.’ Ruim zeventig procent van de Taiwanese bevolking is 
volledig gevaccineerd en een boosterprogramma wordt op dit moment uitgerold. Zo'n vijftien 
procent van de inwoners heeft een aanvullende prik gehad. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Ook Polen wordt geconfronteerd met snel oplopende coronacijfers 

Ook Polen wordt geconfronteerd met snel oplopende coronacijfers. Het land meldt vandaag, 
net als veel omringende landen, een recordaantal nieuw vastgestelde besmettingen. De 
afgelopen 24 uur werden 40.876 Polen positief getest op het virus. 

De toename is vooral te wijten aan de snel om zich heen grijpende Omikron-variant. En het 
einde van de dagelijkse stijging is nog niet in zicht, vermoeden de gezondheidsautoriteiten. 
Men houdt rekening met pieken tussen de 60.000 en 140.000 per dag. 

Het aantal afgenomen coronatests is de afgelopen week enorm toegenomen. 
Zorgminister Adam Niedzielski meldt dat er vandaag 151.000 testen zijn gedaan, waaronder 
100.000 PCR-tests. Polen telt ongeveer 38 miljoen inwoners en heeft een van 's werelds 
hoogste sterftecijfers per 100.000. 
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De vaccinatiegraad in het land ligt ver onder het Europees gemiddelde. Tot nu toe zijn bijna 
4,5 miljoen Polen besmet geraakt met het coronavirus. 103.819 van hen kwamen te overlijden. 
Er gelden wel coronamaatregelen, zoals de verplichting om op openbare plaatsen een 
mondkapje te dragen, maar die worden nauwelijks gehandhaafd. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Zo'n dertig cafés en restaurants in Horst aan de Maas hebben vandaag om 
12.00 uur hun deuren voor gasten geopend 

Zo'n dertig cafés en restaurants in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas hebben 
vandaag, uit protest tegen het coronabeleid, om 12.00 uur hun deuren voor gasten geopend. 
Om 16.00 uur gaan de horecagelegenheden weer dicht, zoals afgesproken met burgemeester 
Ryan Palmen. Die zegt begrip te hebben voor de actie en spreekt zijn steun uit aan de horeca 
en de evenementenbranche. 

Bij café De Boshut werd de rode loper uitgelegd voor de vijftien gasten die voor de deur 
wachtten. ‘Dat is het enige wat we aan onze gasten kunnen uitleggen’, zei uitbater Wouter 
Hoeijmakers. ‘We gaan vandaag op kroegentocht’, zei een jongeman, die met twee vrouwen 
aanschoof aan een tafeltje. Anderen zeiden te komen om de actie te steunen en omdat ze blij 
waren eindelijk weer eens even te kunnen uitgaan. 

Hoeijmakers steekt de loftrompet over zijn burgemeester en prijst hem 'omdat hij zijn hoofd 
boven het maaiveld durft uit te steken'. Horst aan de Maas is volgens Hoeijmakers de enige 
gemeente in Nederland waar een gecoördineerde horeca-actie plaatsvindt. Rond 12.20 uur 
liep het café al redelijk vol met op hun QR-code gecontroleerde gasten, die er onder meer 
koffie, soep en een 'burger meester' bestelden. Bron: AD, 22 januari 2022. 
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Nieuw OMT-advies: alles open tot 20.00 uur 

Het Outbreak Management Team (OMT) acht het verantwoord de samenleving tot 20.00 uur 
volledig te heropenen.  

Dat staat in het jongste advies van de deskundigen aan het kabinet, melden Haagse bronnen 
zaterdag aan NRC. De versoepeling zou een terugkeer betekenen naar de situatie zoals die 
eind vorig jaar een paar weken van kracht was. Het kabinet is van plan het advies op te volgen, 
maar twijfelt nog over de uiterste openingstijd van 20.00 uur. Mogelijk komen er 
uitzonderingen, zoals voor theaters en publiek bij sportwedstrijden, of schuift de verplichte 
sluitingstijd in zijn geheel op naar 22.00 uur. 

De heropening, benadrukken Haagse bronnen, zou wel plaatsvinden onder „stevige 
voorwaarden’. Het gaat dan om de coronamaatregelen die al van kracht waren, zoals verplichte 
zitplaatsen in de horeca, beperkingen aan bezoekersaantallen en het gebruik van 
coronatoegangsbewijzen. 

Maandag overlegt het kabinet op het Catshuis over het OMT-advies. Dinsdag maken premier 
Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) op een persconferentie 
bekend welk besluit zij genomen hebben. Rutte liet vrijdag na afloop van de minsterraad al 
weten dat hij „gematigd optimistisch’ is over versoepelingen van de maatregelen. 

Een volledige heropening zou inhouden dat onder meer de horeca, de theaters, de bioscopen 
en de musea weer bezoekers mogen ontvangen. Juist vanuit die sectoren klonk de afgelopen 
dagen een luide roep om versoepeling van de coronamaatregelen. Daar zou ruimte voor zijn, 
omdat de impact van de Omikron-variant - die voor het kabinet aanleiding was in december 
de volledige lockdown af te kondigen - minder zwaar lijkt dan verwacht. Afgelopen week waren 
er in de cultuursector protestacties: zo gingen theaters open als kapsalon. Bron: NRC, 22 
januari 2022. 

Voorafgaand aan het OMT-overleg sprak de NOS met voorzitter en RIVM-
directeur Jaap Van Dissel en rekenmeester Jacco Wallinga 

Voorafgaand aan het OMT-overleg van gisteren sprak de NOS met voorzitter en RIVM-
directeur Jaap Van Dissel en rekenmeester Jacco Wallinga. Van Dissel ziet dat het aantal 
besmettingen snel oploopt, maar voorziet een lagere druk op de ziekenhuizen. In 99 
procent van de gevallen hebben mensen geen of nauwelijks klachten meer. Toch vindt de 
OMT-voorman het nog te vroeg om corona een griep te noemen. Ook is vraag wat er na 
Omikron mogelijk voor variant opduikt. 

‘De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de 
ene variant wordt verdrongen door de volgende variant. Dat de huidige variant minder 
ziekmakend lijkt is winst, maar het is geen garantie dat dit ook bij een volgende variant ook 
het geval is’, zegt jij. Gevraagd naar de mogelijkheid om de maatregelen - op mondkapjes en 
de anderhalve meter - helemaal los te laten, zegt Van Dissel dat een doorrekening nodig is om 
te zien of dat hout snijdt. 

‘We weten nog steeds niet alles over de Omikron-variant. Soms hebben we wel een vermoeden 
dat een eigenschap verschilt van de deltavariant, maar kunnen we daar nog niet mee rekenen’, 
vult Wallinga aan. Daarom wordt wat betreft de kans op een ic-opname na besmetting nog 
gerekend met de kans die geldt voor de deltavariant. Cijfers uit het buitenland geven echter 
reden om het model aan te passen. ’Het beeld is nog niet consistent, maar gemiddeld genomen 
denken we dat we nu wat te hoge percentages aanhouden.’ Bron: AD, 22 januari 2022. 

RIVM: 'Echt te vroeg om corona een griep te noemen' 

Het ene na het andere besmettingsrecord wordt gebroken terwijl er steeds meer aanwijzingen 
zijn dat een infectie met de Omikron-variant milder verloopt. Zijn de huidige 
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quarantaineregels nog wel houdbaar nu er gaten vallen in de zorg en het onderwijs? En 
waarom gebruikt het RIVM nog steeds oude data in de modellen? 

Het Outbreak Management Team (OMT) vergaderde gisteren over een nieuw corona-advies 
aan het kabinet. Voorafgaand aan het overleg sprak de NOS met OMT-voorzitter Jaap van 
Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) en hoofdmodelleur Jacco 
Wallinga, beiden van het RIVM. 

Het aantal besmettingen kan volgens het OMT binnenkort oplopen tot 100.000 per dag. Als 
die allemaal gemiddeld drie contacten hebben, moeten er dagelijks 400.000 mensen in isolatie 
of quarantaine. Wat betekent dit? 

Jaap Van Dissel: ‘Dit soort aantallen betekent vooral dat er in de bevolking heel veel infecties 
rondgaan. We denken wel dat die Omikron-besmettingen een veel lagere druk op de 
ziekenhuizen zullen geven dan eerder bij delta het geval was.’ 

Moet er iets veranderen aan de huidige quarantaineregels? 

Van Dissel: ‘Ik denk wel dat we opnieuw kritisch naar de regels moeten kijken. Je zou 
bijvoorbeeld kunnen denken aan het breder toepassen van de regels die binnenkort ook voor 
een aantal cruciale beroepen gelden: dagelijks een zelftest en op dag vijf een PCR-test. Dan 
accepteer je wel iets meer risico.’ 

99 procent van de mensen heeft nu milde of geen klachten na een besmetting met Omikron. 
Begint de corona-epidemie daarmee op een forse griepgolf te lijken? 

Van Dissel: ‘Het is echt nog te vroeg om corona een griep te noemen. Griep heeft een ander 
ziektebeeld en ook de consequenties zijn anders. Je weet ook nog niet wat er na de Omikron 
aan nieuwe varianten gaat opduiken. De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu 
veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende 
variant. Dat de huidige variant minder ziekmakend lijkt is winst, maar het is geen garantie 
dat dit ook bij een volgende variant ook het geval is.’ 

Is het met de huidige ziekenhuiscijfers nog nodig om de horeca en cultuur gesloten te houden? 

Van Dissel: ‘Dat vereist nog een bredere doorrekening en die bespreken we dan eerst in het 
OMT. Het is wel zo dat als je maatregelen loslaat waardoor het aantal besmettingen oploopt, 
het aantal opnames alsnog hoog kan worden.’ 

Het risico op ernstige ziekte zit vooral bij ouderen en kwetsbaren. Wat als alle maatregelen 
worden losgelaten, behalve de 1,5 meter en de mondkapjes, met daarbij het dringende advies 
dat kwetsbaren zichzelf beter beschermen? 

Van Dissel: ‘Je kan dit overwegen, maar dan moet je wel eerst doorrekenen of het ook hout 
snijdt.’ 

De OMT-adviezen waarin geadviseerd wordt over mogelijke versoepelingen leunen zwaar op 
de scenario's die modelleur Wallinga doorrekent. Donderdag bleek tijdens een technische 
briefing in de Tweede Kamer opnieuw dat hij tot voor kort nog rekende met aannames over de 
Deltavariant om het verwachte aantal IC-opnames van de Omikron-variant in te schatten. 

Jacco Wallinga: ‘We weten nog steeds niet alles over de Omikron-variant. Soms hebben we 
wel een vermoeden dat een eigenschap verschilt van de deltavariant, maar kunnen we daar 
nog niet mee rekenen. Bijvoorbeeld bij de kans op een IC-opname rekenen we daarom nog 
met de kans die geldt bij de Deltavariant.’ 

Tijdens de briefing werd gezegd dat de kans op een IC-opname in het RIVM-model ‘zeker’ wordt 
aangepast. De kans gaat van 1 op 5 naar 1 op 10 of 15. Waarop is die stelligheid gebaseerd? 
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Van Dissel: ‘Op basis van studies uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Denemarken. Maar 
dit geeft meteen het probleem aan, want een studie uit Californië geeft gunstige kansen aan, 
maar berichten uit New York zeggen juist dat de ziekenhuizen daar weer onder enorme stress 
staan. Het beeld is nog niet consistent, maar gemiddeld genomen denken we dat we nu wat 
te hoge percentages aanhouden.’ 

Wanneer kreeg het RIVM eigenlijk voor het eerst informatie over die veel lagere kans op een 
IC-opname? 

Wallinga: ‘De eerste gegevens kwamen van het Britse Imperial College. Het ging om rapport 
49 en 50. Er kwamen ook rapportages uit de Verenigde Staten. Maar als je die nagaat, dan 
zie je dat daar nuances in zitten. Is dat nu de kans voor IC-opname voor alle mensen met 
Omikron of alleen voor de mensen met een herinfectie? De cijfers zijn daarom niet een-op-een 
te vertalen naar Nederland.’ 

De rapporten waar Wallinga naar verwijst werden op 16 en 22 december gepubliceerd. Deze 
rapporten wezen er dus op dat het aantal IC-opnames mogelijk de helft lager zouden zijn bij 
Omikron. 

Dus terwijl het RIVM al geruime tijd denkt dat het aantal IC-opnames lager zal zijn, werden 
er nog oude gegevens gebruikt in het OMT-overleg? 

Wallinga: ‘De manier waarop wij ermee omgaan is door aan te geven dat bij alle grafieken een 
verhaal hoort. In dat verhaal moet staan dat het gaat om prognoses, die mogelijk te 
optimistisch of te pessimistisch zijn. Het is een manier van communiceren binnen het OMT 
en ik begrijp dat het lastig is om te begrijpen. Een grafiek zonder dat verhaal is voor 
publieksvoorlichting misschien minder geschikt.’ Bron: NOS, 22 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. In totaal liggen er nu 
1083 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat zijn er 25 minder dan vrijdag, 
volgens de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
 
De daling van het aantal coronapatiënten is volledig toe te schrijven aan 
de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 796 coronapatiënten. Op de intensive cares liggen 
momenteel 287 coronapatiënten, evenveel als vrijdag. 
 
In de afgelopen 24 uur werden er 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 124 nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: AD, 22 januari 2022. 
 
Tientallen coronarelschoppers betalen schadevergoeding niet, deels fout 
Justitie 

Tientallen vandalen hebben geen schadevergoeding overgemaakt waar ze toe veroordeeld 
waren na coronarellen in verschillende steden in januari vorig jaar. Dat meldt RTL Nieuws na 
een rondgang. 

Van een deel is niet bekend waarom het geld niet is overgemaakt, maar in 44 gevallen betreft 
het een fout van justitie, dat heeft nagelaten een fonds op te richten voor betalingen. 

Voor het vernielen van straatmeubilair en politieauto’s op en bij het Museumplein in 
Amsterdam werden 37 relschoppers veroordeeld, voor een bedrag van in totaal 16.000 euro. 
Ook zeven relschoppers uit andere steden hadden een bedrag in het nooit opgerichte fonds 
moeten storten. 

Volgens RTL zijn er in totaal 312 daders veroordeeld voor rellen op verschillende plekken. 
Slechts in 20 procent van de gevallen legden de rechters überhaupt een schadevergoeding op. 
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Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak na de rellen harde taal dat 
de schade op daders verhaald zou worden, maar dat lijkt in slechts weinig gevallen gelukt. 

Ook als een dader is veroordeeld tot een schadevergoeding en wel de juiste formele stappen 
zijn gezet, lukt het vaak niet om de schade vergoed te krijgen. Na de rellen in Eindhoven kreeg 
een man een schadevergoeding van 80.000 euro opgelegd voor het vernielen van het station. 
De NS heeft echter pas 2000 euro ontvangen en onduidelijk is of dat van de veroordeelde 
vandaal is, schrijft RTL Nieuws. Bron: NOS, 22 januari 2022. 

Plunderingen en vernielingen na demonstratie in Eindhoven, stad 
urenlang onrustig 

Relschoppers hebben in de binnenstad van Eindhoven op grote schaal vernielingen aangericht 
en winkels bij het station geplunderd. Dat gebeurde nadat een illegale demonstratie tegen de 
coronamaatregelen door de politie was beëindigd. De politie zette daarbij traangas in. 

Het bleef daarna lang onrustig in de binnenstad. Groepjes relschoppers misdroegen zich 
urenlang en richtten vernielingen aan. Rond 20.30 uur was er nog steeds een aantal 
relschoppers op straat, maar was volgens de politie de rust zo goed als teruggekeerd. In totaal 
werden er 55 mensen opgepakt. De politie hoopt op basis van videobeelden later meer 
relschoppers aan te houden. 

Volgens de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie was geweld gebruiken vanaf 
het begin het doel: ‘Deze groep was alleen maar uit op rellen. Dit heeft niets meer te maken 
met het uiten van je mening, maar dit is gewoon crimineel gedrag’, staat in een verklaring van 
de driehoek. 

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven noemt de gebeurtenissen in Eindhoven schandalig: 
‘Het dagelijks leven in tijden van corona is voor iedereen zwaar. Dat iedereen snakt naar 
vrijheid begrijp ik. Maar dit is gewoon een dikke middelvinger naar iedereen die probeert ons 
land gezond en veilig te houden.’ 

Omstreeks 14.00 uur greep de politie in toen een verboden demonstratie tegen 
coronamaatregelen uit de hand liep. Het 18 Septemberplein werd schoongeveegd. Rond 15.30 
uur keerden demonstranten terug op het plein. Dat deden ze omdat het voertuig met het 
waterkanon van de politie een lekke band had. Vervolgens besloot de politie traangas te 
gebruiken en richtten de demonstranten op verschillende plekken een ravage aan. 

Zo werden er fietsen en auto's in brand gestoken, onder meer een auto van ProRail bij het 
station. Het trein- en busverkeer vanaf het station werd stilgelegd. Daarna werd het station 
zelf een doelwit van de demonstranten. Ze plunderden daar winkels en gooiden ruiten in. Ook 
de stationspiano werd vernield. 

Fietsen uit de stalling van het station werden gebruikt om barricades op te werpen tegen de 
ME. 

De straten van de binnenstad lagen bezaaid met stenen, resten van in brand gestoken fietsen 
en onderdelen van scooters, schrijft Omroep Brabant. Tientallen mensen zijn gearresteerd. 

Door een losgebroken politiepaard raakte één vrouw gewond. Ze is geopereerd en ligt in het 
ziekenhuis, zegt de politie op Twitter. 

Rond 22.30 kwam het treinverkeer in Eindhoven weer op gang. In een reactie zei NS-directeur 
Marjan Rintel geschrokken te zijn van de gebeurtenissen: ‘Het station moet een veilige plek 
zijn voor collega's en reizigers. Wij rijden nu juist voor de mensen met een cruciale rol in de 
strijd tegen het coronavirus. Zij moeten veilig thuis kunnen komen.’ 

Nadat de betogers verdreven waren, werd de schade op het stationsplein duidelijk. Bron: NOS, 
21 januari 2021. 
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Ondermeer de Jumbo op het Stationsplein werd geplunderd. @ morrisjim 

 

Hongkong heeft mede als gevolg van met corona besmette hamsters uit 
Nederland te maken met een stijging van het aantal coronabesmettingen 

De Hongkongse leider Carrie Lam stelt dat de stad mede als gevolg van met corona besmette 
hamsters uit Nederland te maken heeft met een stijging van het aantal coronagevallen. Zij 
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vreest dat het aantal infecties exponentieel toeneemt in dichtbevolkte delen van de Chinese 
metropool, met name in het district Kwai Chung, waar inmiddels 105 besmettingen zijn 
vastgesteld. Inwoners van de miljoenenstad wordt op het hart gedrukt bijeenkomsten te 
mijden in aanloop naar het Chinese nieuwjaar.  

De gezondheidsautoriteiten gaven dinsdag het bevel 2000 knaagdieren te laten 
afmaken nadat uit Nederland geïmporteerde hamsters het coronavirus onder de leden bleken 
te hebben. De eigenaresse van een dierenwinkel was besmet geraakt, met infecties van 
anderen tot gevolg. Dit heeft volgens Lam geleid tot een toename van het aantal besmettingen 
met de deltavariant, terwijl ook de Omikron-variant in opmars is. 

Het ruimingsbevel veroorzaakte onrust en zelfs paniek onder hamsterbezitters. Iedereen die 
na 22 december een knaagdiertje kocht, werd opgeroepen het in te leveren. Honderden 
mensen in Hongkong hebben aangeboden de huisdieren te adopteren. Volgens 
wetenschappers is er tot nu toe geen bewijs dat corona van huisdieren op mensen is 
overgesprongen. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Horeca en cultuur moeten niet te vroeg juichen, open tot 20.00 uur onder 
‘veel en zware voorwaarden’ 

Alles in de samenleving - ook de horeca en de cultuursector- open tot 20.00 uur ‘s avonds. 
Het zou kunnen, adviseren de deskundigen van het OMT aan het kabinet. Maar, waarschuwen 
ingewijden wel, dat gaat dan wel gepaard met ‘veel en zware voorwaarden'.  

Het kabinet neemt dinsdag een besluit over het jongste OMT-advies. Tegen de achtergrond 
van protesten vanuit de horeca en cultuur, dus de druk is groot. Ook de virologen zouden het 
nu eens zijn, bevestigen bronnen: versoepelen zou moeten kunnen.  

Toch mag er van een jubelstemming nog geen sprak zijn: het zou alleen kunnen mits er 
behoorlijk wat voorwaarden worden gesteld. Een greep uit de mogelijkheden levert deze opties 
op: vaste zitplaatsen, het gebruik van mondmaskers, een beperkt aantal bezoekers en het 
gebruik van coronatoegangsbewijzen. En dan ook, waarschuwt een ingewijde: misschien wel 
een combinaties van al die restricties.  

Als het kabinet besluit om de samenleving helemaal te heropenen tot 20.00 uur, dan komen 
we in dezelfde situatie als enkele weken vorig jaar. Maar ook de ‘eindtijd’ van 20.00 uur is nog 
zeker niet in steen gebeiteld. Mogelijk worden er uitzonderingen gemaakt voor publiek bij 
profsportwedstrijden, of voor theatervoorstellingen. Daarbij ligt ook 22.00 uur als 
‘sluitingstijd’ op tafel. 

De nachthoreca heropenen, zoals discotheken, lijkt nog wel een brug te ver. Het 
thuiswerkadvies blijft voorlopig ook van kracht. Aan de quarantaineregels voor scholen gaat 
waarschijnlijk wel gesleuteld worden. Nu nog moeten complete klassen in quarantaine bij drie 
of meer infecties binnen een week. Dat aantal wordt wellicht opgeschroefd, zodat kinderen 
niet zo snel naar huis worden gestuurd. 

Dinsdag besluit het kabinet over de huidige lockdownregels, dan volgt er een 
coronapersconferentie. 

De deskundigen van het OMT zijn wel positief gestemd, nu de mildere Omikron-variant ruimte 
lijkt te bieden. Een ingewijde zei vrijdag al: ‘Er heerst geen juichstemming, maar er zijn 
lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor deze variant.’ 
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Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse 
ministerraad. © ANP 

Premier Mark Rutte zei eerder al dat heropening van de cultuur, horeca, evenementen en 
publiek bij sportwedstrijden ‘bovenaan’ de versoepellijst, staan. ‘De besmettingsaantallen zijn 
echt hoog, maar veel 60-plussers zijn geboost, dat is gunstig. Dus per saldo hebben we toch 
een wat positiever gevoel. We hopen echt dat er wat kan voor die sectoren die eerder ernaast 
grepen. We willen zo snel mogelijk sneller verruimen, maar wat er kan en in welke mate 
moeten we nog zien als we alle cijfers hebben.’ Rutte erkende dat eerdere modellen ‘te somber’ 
waren. 

Tot dusver hadden RIVM-rekenaars slechts één optimistische aanname verwerkt in de 
prognoses. De kortere ligduur en de kleinere kans op ic-opnames waren eerder nog niet 
meegenomen. Nu dat wel meetelt, veranderen de grafieken en is overstroming van 
ziekenhuizen veel minder reëel geworden. ‘Eerder werd al erkend dat de scenario’s 
pessimistisch waren, dus dan is het niet onlogisch dat ze nu gunstiger zijn’, meldt een bron 
rond het OMT. 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) benadrukte vrijdag nog wel dat 
waakzaamheid geboden is: ‘We zien vandaag een recordaantal infecties van bijna 60.000, dat 
zat ook in de prognoses. Maar met deze cijfers is 1 op de 75 Nederlanders besmet, dat is veel.’ 
Bron: AD, 22 januari 2022. 

Hoe corona-onvrede in Dalfsen uitliep op een dorp vol ME: ‘De dwangsom 
heeft dingen veranderd!’ 
 
Enthousiaste bezoekers van een spontaan statement - of noem het een illegaal feest - proberen 
het vege lijf én lege bierkratjes te redden. Na een noodbevel van burgemeester Erica van Lente 
stoomt de ME op door de straten. Het levert voor Dalfsen onwerkelijke beelden op. Maandag 
volgt een debat over de ongeregeldheden. Hoe kon het zover komen? Een reconstructie.  
 
De rek is eruit en dat betekent dat ook bij zanger, artiestenregelaar en Dalfsenaar Martien 
Ekkelenkamp, in de week waarin het in Nederland broeit, het elastiek knapt. ‘Soms een 
kwajongen, maar dan wat ouder’, zegt hij, maar al twee jaar zonder optredens, uitpuilende 
feesttenten en inkomsten. En hoe hard hij ook op de deur van de overheid klopt, er wordt voor 
zijn gevoel niet opengedaan. Het is de aanloop naar een voor Dalfsen ongekend roerig 
weekeinde, die een paar dagen ervoor al wordt ingezet. Bron: De Stentor, 22 januari 2022. 
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Bij ongeregeldheden in Dalfsen moest zaterdagavond de mobiele eenheid ingrijpen. © 
Persbureau Heitink 
 
 

 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met het uitgelekte advies van 
het  OMT om  horeca en cultuursector te openen 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met het uitgelekte advies van het Outbreak 
Management Team (OMT) om de horeca en de cultuursector tot 20.00 uur weer open te laten 
gaan. Dat laat een woordvoerder van KHN weten in een reactie. Aan de heropening zouden 
wel de voorwaarden zitten die nu ook al gelden, zoals het gebruik van coronatoegangsbewijzen, 
verplichte zitplaatsen in de horeca en beperkingen aan bezoekersaantallen. 

‘De versoepelingen die, volgend op het OMT-advies, hopelijk dinsdag aangekondigd gaan 
worden zijn een mooie vervolgstap richting volledige heropening, maar wel een met gemengde 
gevoelens. Voor ondernemers die hun zaak nog gesloten moeten houden, bijvoorbeeld Clubs 
& Nightlife-bedrijven, of geen tot nauwelijks inkomsten hebben, is er nog steeds geen 
perspectief. Hotels hebben het zwaar door het nagenoeg stilleggen van (buitenlands) toerisme 
en zakelijk verkeer en voor (party)cateraars blijft het een beperking dat er nog niet gesproken 
wordt over evenementen’, schrijft KHN in een verklaring. Bron: AD, 22 januari 2022. 
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Novak Djokovic ‘psychisch zwaar aangeslagen’ na rel in Australië 

Novak Djokovic heeft volgens zijn trainer Marián Vajda een mentale dreun gehad, nadat hij 
Australië werd uitgezet en niet op de Australian Open mocht spelen omdat hij niet is 
gevaccineerd. 

‘Hij is psychisch zwaar aangeslagen’, zegt de coach in de krant Sport uit Bratislava. ‘Maar 
gelukkig is Novak mentaal sterk en zal hij herstellen. De tenniswereld gaat nog van hem 
horen.’ 

Dat de nummer 1 van de wereld niet in Melbourne mocht spelen noemt Vajda het gevolg 
van een politiek spel. ‘Australië betaalt nu de tol voor een foutief beleid van de overheid in 
deze pandemie. Ondanks een langdurige lockdown is er sprake van huizenhoge aantallen 
besmettingen. Men weet gewoon niet wat te doen. Ook de media hebben een rol gespeeld in 
dit proces. Daardoor is Novak bij het grote publiek in een kwaad daglicht geplaatst.’ 

Vajda was zelf niet aanwezig in Melbourne. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Internationale pers spaart ‘gevaarlijke gek’ Djokovic niet nu 
tennisgrootheid Australië heeft verlaten 

De zaak rondom Novak Djokovic en zijn deelname aan de Australian Open is ten einde 
gekomen. De Serviër stapte vandaag op het vliegtuig en heeft Australië verlaten na twaalf 
dagen boordevol discussie. Aanleiding voor de internationale pers om nog een laatste keer uit 
te halen. Een overzicht. 

 

Daily Mail: ‘Leugenaar’ en ‘gevaarlijke gek’ 

De Engelse krant Daily Mail was niet mals in de opiniestukken die het lanceerde meteen na 
de uitspraak over Djokovic. De Servische nummer één van de wereld werd achtereenvolgens 
‘leugenaar’, ‘valsspeler’ en ‘gevaarlijke gek’ genoemd.  
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Daily Mail legt de schuld niet alleen bij Djokovic zelf. Volgens het medium moet zijn hele 
entourage in de spiegel kijken. ‘Voor sommigen blijft hij een held, voor anderen zal hij z’n 
reputatie voor altijd naar de vaantjes geholpen hebben. Niet alleen hij, maar zijn hele 
entourage moet zich vragen stellen. Hoe vaak zou zijn verzoek tot uitzondering zijn afgewezen, 
vooraleer hij werd toegelaten? Hij moet zich bezinnen. Niet dat hij niet nadenkt, maar weinig 
atleten moesten het al doen me zo’n gebrek aan wijsheid rondom hen.’ Maar ook de organisatie 
zelf ontloopt de dans niet. ‘Als dit vermeden had kunnen worden, als ze een simpele ‘geen 
vaccin, niet spelen’-regel hadden behouden.’ 

Spaanse pers: ‘Nachtmerrie, schaamte, klucht’ 

Het Spaanse AS is vooral opgelucht dat er nu eindelijk naar de essentie kan worden gekeken: 
het tennis. Een zaak die bijna twee weken aansleepte kan eindelijk worden neergelegd, nu 
Djokovic op een vliegtuig naar Dubai zit. ‘Een nachtmerrie, de schaamte, de klucht, de show... 
Er zijn veel woorden om deze zaak te definiëren. Aan al dat komt na twaalf dagen een eind. 
Tussendoor heeft ‘Nole’ zes dagen vast gezeten, heeft hij twee processen gehad en moet hij 
Australië nu verlaten met een vernielde reputatie. Djokovic heeft echter geen enkele regel 
overtreden, maar de regering beschouwt zijn aanwezigheid als een risico en zet hem op het 
vliegtuig. Dat was de hoofdfocus van deze zaak: aantonen dat Djokovic een antivax-leider is 
of niet. Met dat etiket, en met een onzekere toekomst als atleet, verlaat hij Melbourne.’ 

L’Équipe, de toonaangevende Franse krant, zoekt een reden voor de rare kronkels die Djokovic 
maakte om toch maar naar Australië af te kunnen reizen. ‘Enig kind, geliefd en overbeschermd 
door zijn landgenoten, steeds minder openstaand voor kritiek en steeds meer overtuigd van 
zijn almacht. Hij dacht onvervangbaar te zijn, Australië zag dat even anders. De bijna heilige 
aura rondom hem is prachtig. Het blinkt. Maar soms werkt het verblindend.’ 

Bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport kijken ze ook in de richting van de vervanger van 
Djokovic, want dat is een Italiaan: Salvatore Caruso. ‘Ik vind het erg voor Djokovic, maar ik 
weet wel dat ik de beroemdste lucky loser ter wereld ben’, zei de nummer 150 van de wereld. 

Servische kranten: ‘Boodschap aan Serviërs dat ze niet welkom zijn’ 

‘RACISME VAN DE AUSTRALISCHE REGERING!’, zet de Servische krant Informer de quotes 
van Goran Vesic, burgemeester van Servië, op papier. ‘De beschamende verbanning van Novak 
Djokovic uit Australië is een bericht naar al onze landgenoten dat ze er niet welkom zijn. Als 
Novak een paspoort had van een groter land, dan had hij niet zo vernederd geweest. 
Australiërs, of het nu atleten of toeristen zijn, blijven welkom in Servië. Wij zijn geen fascisten 
zoals Morrison en Hawke.’ Ook bij die andere Servische krant, Danas, beheerste het nieuws 
de voorpagina’s. ‘De beste tennisspeler ter wereld komt nu naar huis, via Dubai’, is het besluit. 

The Sydney Morning Herald: ‘Game, Set and Vax’ 

De prijs voor meest creatieve kop ging trouwens naar de Sydney Morning Herald: ‘Game, Set 
and Vax’. Uitzwaaien op een typische tennismanier, heet dat dan. Bron: AD, 10 januari 2022. 

Auto vliegt tijdens het rijden in brand op snelweg bij Borne; A1 afgesloten 

Een personenauto is zaterdagmiddag tijdens het rijden in brand gevlogen op de A1 bij Borne. 
De snelweg is daardoor afgesloten in de richting van Hengelo naar Almelo. 

Het gezin werd omstreeks 15.15 uur opgeschrikt door een brand in hun voertuig, ter hoogte 
van het knooppunt Buren. De inzittenden zijn opgevangen door ambulancepersoneel. Hun 
auto is volledig uitgebrand en de brandweer is momenteel nog bezig met nablussen. Door het 
ongeluk is ook het asfalt beschadigd. 

Een deel van de A1 is afgesloten en het verkeer moet omrijden. Er staat een file vanaf de 
Duitse grens richting Hengelo. Bron: AD, 22 januari 2022. 
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De vlammen waren duidelijk zichtbaar. © Dennis Bakker (News United)  

 

Tussen vrijdag- en zaterdagmorgen zijn 46.219 positieve 
coronatesten geregistreerd 

Tussen vrijdag- en zaterdagmorgen zijn 46.219 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn 
er fors minder dan vrijdag. Toen waren dat er na correctie nog 57.506, meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests kunnen computersystemen de meldingen 
niet bijhouden. Veel meldingen zijn nog niet verwerkt, de achterstand is opgelopen tot 
ongeveer 46.000 over de afgelopen vijf dagen. Op vrijdag was de achterstand nog 30.000 
positieve tests over vier dagen. Dit zijn besmettingen die wel zijn bevestigd, maar die nog niet 
konden worden geregistreerd.  

Vorige week zaterdag lag het aantal gemelde nieuwe besmettingen nog op 31.909. De 
afgelopen zeven dagen werden 291.980 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Het 
gemiddelde per dag over die periode steeg naar 41.711. Vrijdag lag dit nog op 39.667. 

In Rotterdam kregen 5544 mensen te horen dat ze besmet waren geraakt, in Amsterdam 
waren dat er 2815. Het aantal positieve testen liep in Den Haag op met 1742, in Almere met 
985 en in Schiedam met 686. 

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat elf mensen aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze 
mensen de afgelopen dag zijn overleden. Bron: AD, 22 januari 2022.  

Politie beëindigt illegaal feest in politiepand in aanbouw 

Honderden feestvierders op vijf locaties in Amsterdam, waaronder een politiepand in aanbouw. 
De politie bevestigt dat zij 'een drukke nacht’ achter de boeg hebben met het beëindigen van 
meerdere illegale feesten. ‘Mensen zijn op zoek naar een uitlaatklep, maar zo worden andere 
meldingen overspoeld.’ 

Een feest met 300 bezoekers vond opmerkelijk genoeg plaats in een politiebureau in aanbouw 
op Zeeburgereiland. ‘Na een tip zagen wij, aangekomen bij het pand, twee meisjes over het 
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hek klimmen, dan weet je dat het mis is,’ vertelt een woordvoerder van de politie. Op de locatie 
aan de Atje Keulen-Deelstrastraat, achter tankstation Kriterion, werden twee Amsterdammers 
van 19 en 20 jaar oud aangehouden voor vernielingen. Er is een geluidsinstallatie in beslag 
genomen. 

Volgens de woordvoerder is er grote schade aangericht aan het politiepand, waarvan de 
oplevering in het voorjaar gepland staat. Zo was het hekwerk om mensen van het terrein af te 
houden opengeknipt en is er veel troep achtergelaten. 

En daar bleef het niet bij: op nog drie locaties in Noord en een bij de Houthavens werden 
illegale feesten met in totaal honderden bezoekers stilgelegd. 

Volgens de politie zorgen dit soort ‘excessen’ ervoor dat er minder tijd overblijft voor andere 
ernstige incidenten, zoals huiselijk geweld, verkeersongelukken en overvallen. ‘Dit soort 
meldingen worden overspoeld door de feesten.’ 

Hoe vaak de politie op illegale feesten stuit, kan de woordvoerder niet precies zeggen: ‘Het 
komt wel vaker voor. Iedereen, jong, oud, is op zoek naar een uitlaatklep. Maar we zitten in 
een pandemie en we hebben regels vastgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Maar als 
je kijkt naar het afgelopen nacht, dan zijn er echt honderden mensen op die feesten. Het lijkt 
steeds moeilijker te worden.’ Bron: AD, 22 januari 2022. 

Besmettingen in de steden 

In Rotterdam kregen 5544 mensen te horen dat ze besmet waren geraakt, in Amsterdam 
waren dat er 2815. Het aantal positieve testen liep in Den Haag op met 1742, in Almere met 
985 en in Schiedam met 686. 

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze 
mensen de afgelopen dag zijn overleden. Bron: Het Parool, 22 januari 2022. 

GVB schaalt dienstregeling af door grote uitval personeel, 'water staat 
ons aan de lippen' 

Vanaf woensdag 26 januari zullen verschillende buslijnen minder vaak gaan rijden. Dit meldt 
het Amsterdamse vervoersbedrijf vrijdag op haar website.  

Het gaat om de lijnen  37, 38, 40 en 65. Enkele dagen later, vanaf de 31ste, rijden bus 41, 
44, 47, 48, 62, 63 en 66 minder frequent.  

‘We dachten nog lang dat we het zouden redden, maar nu staat het water ons echt aan de 
lippen,’ vertelt een woordvoeder. ‘Er vallen te veel mensen uit, en we hebben ook geen 
reservecapaciteit meer’.  

Dat alleen bussen worden afgeschaald, en niet bijvoorbeeld ook trams, komt doordat 
'er simpelweg meer zieken zijn onder de buschauffeurs'. Hoeveel werknemers nu thuis zitten 
in quarantaine kan het GVB om privacyredenen niet zeggen. 

Premier Mark Rutte is 'gematigd optimistisch' dat het kabinet dinsdag versoepelingen van de 
coronamaatregelen kan aankondigen. Dat zei hij op zijn eerste persconferentie na de 
ministerraad in bijna een jaar. Of de quarantaineregels worden versoepeld is nog niet 
bekend. Bron: Het Parool, 22 januari 2022. 

Schepen met vloeibaar gas verleggen koers: import verdubbeld 

De Europese import van vloeibaar gas (lng) stijgt deze maand naar een recordhoogte. Op basis 
van voorlopige cijfers schatten onderzoekers van databedrijf Kpler dat lng-schepen 10,68 
miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten 
opzichte van vorig jaar januari. 

Door de hoge energieprijzen lag de invoer in december ook al relatief hoog. In een maand tijd 
keerden veertien schepen die onderweg waren naar Azië zelfs om, omdat ze in Europa een 
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hogere prijs voor het gas konden krijgen. Daarnaast vertrokken er meer schepen uit de 
Verenigde Staten richting Europa dan normaal. 

 

De 'British Trader' was in 2011 het eerste schip dat afmeerde bij de Rotterdamse Gate 
terminal  @ ANP 

 ‘De gasprijzen blijven relatief hoog’, zegt analist Laura Page. Zij houdt voor Kpler lng 
nauwlettend in de gaten. ‘De markt is nerveus. De gasvoorraden zijn nog steeds klein en het 
weer en de Russische aanvoer blijven onzeker.’ En dus is de vraag naar vloeibaar gas groot. 

‘De gasprijzen zijn in iets rustiger vaarwater gekomen dankzij de lng-boten’, zegt analist Chris 
Guth van energiebedrijf Engie. ‘Maar dat kan in februari zomaar weer kenteren als het koud 
wordt in Azië en de prijzen daar oplopen. Dan varen die boten weer naar Aziatische havens.’ 

Dat de vraag groot is, merken ze ook bij de Gate terminal in de Rotterdamse haven. De 
terminal werd in 2011 geopend om schepen vol vloeibaar gas te ontvangen. Jarenlang werden 
ze echter maar mondjesmaat gebruikt. In 2014 waren de opslagtanks zelfs maar voor minder 
dan tien procent gevuld. Dat is nu wel anders. 

‘Gate terminal draait dezer dagen nagenoeg op maximumcapaciteit’, zegt directeur Wim 
Groenendijk. ‘Het levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de leveringszekerheid van gas 
in Nederland en Noordwest-Europa.’ Als de Rotterdamse capaciteit volledig wordt gebruikt is 
dat voldoende voor ongeveer een kwart van het Nederlandse gasverbruik. 

Het lng-transport is het meest flexibele deel van de gasmarkt. Veel van het vloeibare gas komt 
nu uit de VS: daar hebben ze een gasoverschot sinds ze schaliegas winnen. Dat zijn ze als lng 
gaan exporteren. 

Vloeibaar gas is daardoor voor Europa een alternatief voor gas uit eigen bodem of via de 
pijpleidingen geworden. Jarenlang was die uitvlucht niet echt nodig. ‘De Gate terminal was 
een soort waakvlammetje’, zegt Guth. ‘Maar als er te weinig gas komt via de pijpleidingen, 
zoals nu, is het fijn dat we een alternatief hebben.’ 

Als de Rotterdamse capaciteit volledig wordt gebruikt is dat voldoende voor ongeveer een kwart 
van het Nederlandse gasverbruik. Meer is ook niet mogelijk, omdat er niet genoeg fabrieken 
in Europa zijn om de lng om te zetten. ‘We zijn dus voor 35 tot 40 procent afhankelijk van 
Russisch gas’, zegt Lucia Van Geuns van The Hague Center for Strategic Studies. 
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GASAANBOD IN WEST-EUROPA IN 2021 PROCENT VAN HET GEHEEL 

Eigen productie (vooral Nederland en Verenigd Koninkrijk) 14 procent 

Via pijpleidingen (vooral Noorwegen en Rusland) 62 procent 

Vloeibaar gas import (vooral Verenigde Staten) 24 procent 

Bron: Engie 
 

 

En daar liggen nu zorgen, omdat Rusland vooral veel minder contracten voor de korte termijn 
afsluit. ‘Het lijkt wel alsof ze een beetje voorsorteren op een mogelijk conflict in Oekraïne’, zegt 
Van Geuns. ‘Al weten we natuurlijk niet zeker of Rusland het gas als geopolitiek wapen zal 
gebruiken.’ 

Mocht dat gebeuren, dan zal het extra vloeibare gas niet genoeg zijn om Europa draaiende te 
houden. Volgens Van Geuns wordt er achter de schermen wel al over zo'n scenario nagedacht. 
‘Natuurlijk kijkt de politiek naar wat de crisismaatregelen zijn als mogelijk het gas niet meer 
wordt geleverd in Europa’, zegt Van Geuns. 

Als het zover komt, kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid grootverbruikers in de industrie 
vraagt af te schakelen. ‘Tegelijkertijd gaan ze misschien vragen of de bevolking de 
thermosstaat wat lager zet’, zegt Van Geuns. ‘Of toch wat meer eigen gas produceren in landen 
die dat kunnen.’ Bron: NOS, 22 januari 2022. 

Coronatest en -vaccinatielocatie in Amersfoort gesloten na bommelding: 
paviljoen weer vrijgegeven 

De coronatest- en vaccinatielocatie aan de Hoefseweg in Amersfoort is zaterdagmiddag op last 
van de politie een tijd gesloten geweest. In de buurt werd iets op de Plinterweg gevonden dat 
op een explosief leek, maar later een auto-onderdeel bleek te zijn. 

Volgens een woordvoerder van de GGD kwam de opdracht de locatie te sluiten rond 15.30 
uur, en kon het prikken en testen een kwartier later weer doorgaan als gepland. Ooggetuigen 
ter plaatse reppen van een afsluiting van een klein uur. 

‘We kwamen aanrijden en moesten direct omkeren vanwege een dreigende situatie’, laat een 
Amersfoorter weten, die naar de teststraat kwam voor zijn zoontje. ‘Het was één grote chaos. 
Enorm veel mensen moesten zo snel al mogelijk het gebied uit.’ 

 Omdat het paviljoen op veilige afstand van het object lag, is de locatie niet ontruimd en heeft 
het testen en vaccineren niet stilgelegen. Een verkeersregelaar kon na afloop van het politie-
onderzoek wel lachen om alle commotie. ‘Wat een onzin allemaal. Het voorwerp lag op de weg 
en ik zag van een afstand al dat het geen granaat was. Toch werd dit wel gedacht en toen werd 
alles hier hermetisch afgesloten. De politie kwam met veel auto's deze kant op en de afzetting 
heeft echt wel een tijdje geduurd.’ 

Het verhaal wordt bevestigd door zijn collega, die de opgeroepen Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD) na een half uur zag verschijnen. ‘Zij hebben het voorwerp 
bekeken en vrij snel daarna konden mensen zich alweer laten testen.’ 

Wat er op de weg lag, kon de politie niet met zekerheid zeggen. ‘We denken een auto-
onderdeel’, aldus politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen, over het voorwerp dat in de straat 
voor de coronatest- en vaccinatielocatie werd gevonden.  

Door de dreigende situatie werden mensen door de politie weggestuurd en hebben meerdere 
mensen geen gebruik kunnen maken van hun afspraak. ‘En die komen nu allemaal terug’, zei 
de verkeersregel rond de klok van 16.15 uur. ‘Kijk maar, het is hier nu echt enorm druk.’  
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Het paviljoen werd maandag geopend © Ricardo Smit 

Het test- en prikpaviljoen werd afgelopen maandag geopend, en geldt als vervanging voor de 
locaties aan de Rijtuigenloods (voor vaccinaties) en de Hardwareweg (voor tests). Het nieuwe 
pand heeft capaciteit voor 300 tests en 350 vaccinaties per uur. Hoeveel mensen er 
zaterdagmiddag in het paviljoen aanwezig waren, kon de GGD-woordvoerder niet zeggen. 
Bron: AD, 22 januari 2022. 

Bioscopen en theaters roepen het kabinet op om er voor te zorgen dat 
zij langer open mogen blijven 

Bioscopen en theaters roepen het kabinet op om er bij de aankomende versoepeling van de 
coronamaatregelen voor te zorgen dat zij langer open mogen blijven. Een sluitingstijd van 
20.00 uur zou 'feitelijk hetzelfde zijn als een lockdown', zegt Boris Van der Ham, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en van de Vereniging 
Vrije Theater Producenten (VVTP). 

In een reactie op het zaterdag uitgelekte OMT-advies, waarin staat dat de samenleving weer 
tot 20.00 uur open kan, roepen zowel de bioscoop- als theatersector het kabinet op om voor 
filmzalen en theaters andere sluitingstijden te hanteren. ‘In elk geval tot een uur of 22.00 of 
23.00’, zegt Van der Ham. ‘Zorg ervoor dat er voor die grote sector binnen de cultuur ruimte 
is om ook echt open te zijn. Anders heb je feitelijk nog steeds een lockdown.’ 

Met name theaters, maar ook bioscopen draaien de meeste omzet in de avonduren, zegt Van 
der Ham. ‘Dan zeggen mensen: ze kunnen toch matinees draaien? Maar dat kan eigenlijk 
alleen in een vakantie, doordeweeks moeten mensen werken. En met alleen een 
weekendvoorstelling kom je niet uit de kosten. Je kan niet voor twee dagen in de week een 
voorstelling met tachtig mensen op poten zetten. Dan weet je niet hoe professioneel zoiets 
eraan toe gaat.’ Bron: AD, 22 januari 2022. 
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@ AP 

In de twee grootste steden van Zweden zijn duizenden mensen de straat 
opgegaan om te protesteren tegen de vaccinatiepas 

In de twee grootste steden van Zweden zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan 
om te protesteren tegen de vaccinatiepas. De politie had gewaarschuwd voor mogelijke rellen, 
maar de optochten verliepen kalm. 

De binnenlandse veiligheidsdienst Säpo had zorgen uitgesproken over 
mogelijke confrontaties tussen neonazigroeperingen en tegenstanders in de hoofdstad 
Stockholm. Daar waren ongeveer negenduizend man op de been voor een mars georganiseerd 
door een groep die zich de Vrijheidsbeweging noemt. In Göteborg werden vijftienhonderd 
demonstranten geteld. Uit voorzorg hadden sommige vaccinatiecentra vroegtijdig hun deuren 
gesloten, maar er werden geen ongeregeldheden gemeld. 

De pas is sinds ruim een week verplicht bij bijeenkomsten binnen met meer dan vijftig mensen 
en kan worden gevraagd door restaurants, musea en sportscholen.  

De afgelopen week werden rond de veertigduizend coronabesmettingen per dag geregistreerd. 
Ruim drieëntachtig procent van de 12-plussers in het Scandinavische land 
is gevaccineerd. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Commerciële testaanbieders schieten overbelaste GGD’en te hulp 

De GGD’en krijgen hulp van commerciële testaanbieders om de enorme vraag naar 
coronatesten op te vangen. GGD GHOR Nederland gaat definitief samenwerken met Stichting 
Open Nederland (SON), zo bevestigt de koepelorganisatie. In regio's waar de GGD het te druk 
heeft, kunnen mensen als alternatief terecht bij een commerciële tester.  

Nu de Omikron-variant dominant is in Nederland en voor veel besmettingen zorgen, wordt er 
ook veel meer getest. De GGD’en kunnen de vraag naar testen nu niet aan. De huidige 
testvraag stijgt wekelijks: meer dan tijdens de piek van de eerdere deltavariant. De GGD-
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testlocaties werken met PCR-testen (neus en keel), maar die capaciteit is beperkt tot ongeveer 
150.000 testen. 

In sommige regio’s lopen de wachttijden op. Bij sommige GGD-testlocaties stonden lange rijen 
voor de deur of moesten mensen ver reizen om snel te kunnen testen. 

Daarom springen de commerciële aanbieders die aangesloten zijn bij SON, de organisatie 
achter Testen voor Toegang, bij. Zij leveren vanaf begin komende week extra capaciteit. 

In regio's waar het erg druk is, zullen de commerciële testaanbieders de GGD ondersteunen. 
Zij werken met antigeentesten, die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) zijn goedgekeurd. 

Het maken van een testafspraak blijft op dezelfde manier gaan: via coronatest.nl of het 
landelijk coronatest afsprakennummer van de GGD’en (0800-1202). Als bij het maken van de 
afspraak blijkt dat een GGD in een bepaalde regio geen plek meer heeft, dan verschijnt 
automatisch de mogelijkheid om voor een andere testaanbieder te kiezen. Het blijft altijd 
mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD’en. 

De GGD’en blijven ondertussen nieuw personeel aantrekken, de openingstijdens van locaties 
verruimen en nieuwe testlocaties openen. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Brussel zet zich schrap voor coronabetoging met mogelijk 100.000 
deelnemers 

Zondag vindt opnieuw een betoging tegen coronamaatregelen plaats in Brussel. Het wordt 
mogelijk de grootste betoging tot nu toe: volgens organisatie Europeans United zouden er tot 
wel 100.000 aanwezigen kunnen zijn. ‘Wij willen een open debat’, zegt organisator Tom Meert 
in VTM NIEUWS. 

Er komen een aantal controversiële sprekers, waaronder uitgesproken tegenstanders van 
vaccinatie en complotdenkers, die bijvoorbeeld verkondigen dat farmabedrijven mensen willen 
doden met vaccins. ‘Ik wil horen wat deze mensen te zeggen hebben’, aldus Meert. ‘Met de 
mensen die komen spreken gaan wij van Europeans United niet noodzakelijk mee akkoord. 
Het is publiek geweten dat ik bijvoorbeeld zelf geen antivaxxer ben.’ Wel is de organisatie 
bijvoorbeeld gekant tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket. 

De organisatie zelf gaat uit van mogelijk 100.000 deelnemers die morgen afzakken naar 
Brussel. De politie kan dat cijfer niet bevestigen, maar gaat ervan uit dat er meer mensen 
zullen deelnemen dan vorige keren het geval was, zo verneemt VTM NIEUWS uit goede 
bron. De grootste coronabetoging tot nu toe lokte volgens de politie zo’n 30.000 mensen.  

De politie bereidt zich voor op de betoging van morgen, maar laat niets los over welke concrete 
maatregelen ze nemen. Verschillende coronaprotesten in het verleden hebben al geleid tot 
rellen. De organisatie zelf voorziet 350 stewards om de mars in goede banen te leiden. Bron: 
HLN, 22 januari 2022. 

Albert Bourla vindt dat jaarlijks inenten tegen Covid-19 
de voorkeur geniet boven het frequenter geven van een boosterprik  

Albert Bourla, de topman van het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc, vindt dat jaarlijks 
inenten tegen Covid-19 de voorkeur geniet boven het frequenter geven van een boosterprik in 
de strijd tegen de coronapandemie. Het vaccin van Pfizer/BioNTech beschermt goed tegen 
ernstig ziek worden of overlijden door de zwaar gemuteerde Omikron-variant, maar is minder 
effectief in het voorkomen van virusoverdracht. 

Door de enorme toename van de besmettingsgevallen hebben verscheidene landen het 
boosterprogramma uitgebreid of de periode tussen de vaccinaties ingekort in een poging de 
snelle verspreiding een halt toe te roepen. In een interview met de Israëlische zender N12 
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News werd de mening van Bourla gevraagd over een regelmatige herhalingsdosis elke vier of 
vijf maanden. 

‘Dat zou geen goed scenario zijn. Ik hoop op een vaccin dat je een keer per jaar krijgt 
toegediend’, reageerde Bourla. ‘Eens per jaar. Het is gemakkelijker mensen ervan overtuigen 
die te nemen. Het is ook gemakkelijker te onthouden. Dus vanuit het perspectief van de 
volksgezondheid is dat een ideale situatie. We kijken of we een vaccin kunnen ontwikkelen 
dat beschermt tegen Omikron en de andere varianten niet vergeet. Dat zou een oplossing 
kunnen zijn.’ 

Bourla vertelde dat Pfizer mogelijk in maart een aangepast vaccin tegen Omikron ter 
goedkeuring kan voorleggen en daarna tot massaproductie kan overgaan. Bron: AD, 22 
januari 2022.  

Verplichte vaccinatie voor voetballers in Brazilië 

Voetballers in de hoogste klassen van Brazilië moeten komend seizoen gevaccineerd zijn tegen 
Covid-19. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land (CBF) besloten na overleg 
met de gezondheidsautoriteiten. 

De vier hoogste divisies beginnen aan hun competitie in april. De clubs hebben inmiddels een 
brief gehad van de bond met de nieuwste richtlijnen. Een daarvan is de verplichting ‘om een 
volledig vaccinatiebewijs tegen Covid-19 voor te leggen aan de medische commissie van de 
CBF’.  

De Braziliaanse bondscoach Tite meldde onlangs al dat hij Atlético Madrid-speler Renan Lodi 
niet zal selecteren voor de komende WK-kwalificatieduels omdat de verdediger niet volledig 
gevaccineerd is tegen corona. Bron: AD, 22 januari 2022.  

Schaker Doebov weigert mondkapje, Giri krijgt zege cadeau 

Anish Giri heeft zonder te spelen zijn partij in de zevende ronde van Tata Steel 
Chess gewonnen. Zijn Russische tegenstander Daniil Doebov kwam niet opdagen. Doebov was 
gevraagd met een mondkapje op te spelen, maar weigerde dat uit principe, meldde de 
organisatie van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. 

De Nederlandse grootmeester Giri krijgt zodoende een punt cadeau en klimt naar voorlopig de 
vierde plaats. De partijen in de zevende ronde staan op punt van beginnen.  

Bij Doebov was in zijn naaste omgeving iemand besmet met corona en om die reden had de 
toernooileiding na overleg met de hoofdarbiter aan de Rus gevraagd met een mondkapje op te 
spelen. Dit uit veiligheid voor zijn tegenstander Giri. 

Doebov gaf aan dat hij principieel niet met een mondkapje wil spelen en liet verstek gaan bij 
aanvang van de partij. De 25-jarige Moskoviet testte zaterdagmiddag overigens negatief bij 
een sneltest. De uitslag van de PCR-test die eveneens bij hem was afgenomen, is nog niet 
bekend. Bron: AD, 22 januari 2022. 

Coronaproblemen voor De Comoren 

De voetballers van De Comoren kennen allesbehalve een ideale aanloop naar de achtste finales 
op de Afrika Cup, maandag tegen gastland Kameroen. Negen spelers en drie stafleden hebben 
positief getest op het coronavirus, maakte de voetbalbond van het land bekend. 

Onder de besmette spelers zijn ook de twee enige doelmannen die in de selectie van De 
Comoren zitten. 

De Afrika Cup kent zaterdag een rustdag. Het toernooi gaat zondag verder met de eerste twee 
achtste finales, tussen Burkina Faso en Gabon en tussen Nigeria en Tunesië. Bron: AD, 22 
januari 2022.  
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Ook coronabesmettingen bij Marokkaanse ploeg 

Slecht nieuws voor Marokko in aanloop naar het volgende duel in de Afrika Cup: Achraf 
Hakimi en doelman Bono hebben positief getest op het coronavirus. Marokko neemt het 
aanstaande dinsdag in de kwartfinales op tegen Malawi. Bron: AD, 22 januari 2022.  

 

© AFP — Achraf Hakimi (rechts) 

Na twee jaar bereikt corona afgelegen eilanden Stille Zuidzee: lockdowns 
op Kiribati en Samoa 

Twee jaar lang wisten Kiribati en Samoa het coronavirus buiten de deur te houden. Nu gaan 
de bewoners van de afgelegen eilandstaatjes in de Stille Zuidzee voor het eerst in een 
lockdown. Met dank aan buitenlandse vluchten, die vol zaten met besmette passagiers. 

Sinds de uitbraak van de pandemie was het coronavirus zo goed als volledig voorbijgegaan 
aan Kiribati en Samoa. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was op 
Kiribati tot begin deze maand geen enkele besmetting vastgesteld en telde Samoa slechts twee 
gevallen.  

Een vlucht vanuit Fiji heeft Kiribati, een van de meest afgelegen eilanden ter wereld, de 
realiteit van de wereldwijde pandemie in getrokken. In het vliegtuig bleken 36 van de 54 
passagiers besmet te zijn met het coronavirus. Alle passagiers waren volledig gevaccineerd. 
Het was de eerste internationale vlucht in tien maanden die op Kiribati arriveerde. 

De besmette passagiers werden naar een quarantainecentrum gebracht. Omdat een 
beveiligingsmedewerker van het centrum en twee van zijn contacten daarna ook positief 
testten, treft de regering hardere maatregelen. Vooral in de hoofdstad Tarawa, waar de helft 
van de 120.000 inwoners tellende staat woont. ‘Het vermoeden is dat Covid-19 zich verspreidt 
in de gemeenschap’, stelt president Taneti Maamau in een verklaring op Facebook. 
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Ook Samoa gaat voor het eerst in lockdown. © AP 

De eilandbewoners mogen alleen hun huis uit voor noodzakelijke boodschappen en zorg. 
Winkels zijn alleen tussen 06.00 uur en 14.00 uur open. Scholen blijven dicht. Er geldt een 
avondklok en mondkapjes zijn verplicht. Groepsbijenkomsten zijn verboden en ook wordt geen 
alcohol meer verkocht. Het is niet bekend hoe lang de maatregel van kracht is. 

Volgens de Britse krant The Guardian heeft ruim negentig procent van de volwassen bevolking 
een eerste prik gehad en ruim vijftig procent ook een tweede dosis. ‘De enige manier waarop 
we het virus kunnen bestrijden is via volledige vaccinatie’, stelt president Maamau.  

Ook op Samoa is een lockdown van 48 uur kracht. Daar bleek een reatriëringsvlucht uit het 
Australische Brisbane de grote boosdoener. 15 van de 73 passagiers in het vliegtuig testten 
na aankomst positief. Alle passagiers waren gevaccineerd en voor vertrek negatief getest. 

Premier Fiame Naomi Mata’afa kondigde aan dat vluchten uit Australië en Nieuw-Zeeland 
voorlopig geweerd worden. Volgens de WHO is op Samoa 62 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd. Bron: AD, 22 januari 2022.  

1100 besmettingen: zo werd de start van de Summer of Love de grootste 
coronahaard van Nederland 

Het had de aftrap van de Summer of Love moeten worden, het festival Verknipt op 3 juli 2021. 
Iedereen keek ernaar uit: drinken en dansen met duizenden mensen. Maar het liep faliekant 
mis. Door een dubieus testbeleid en opstoppingen bij de uitgang werd het festival de grootste 
coronabrandhaard van Nederland, ruim duizend mensen raakten besmet. Hoe ondanks 
minutieuze voorbereiding de coronabom toch ontplofte. 

Met busladingen tegelijk arriveren de feestgangers bij de entree van het festivalterrein. Het is 
zaterdagmiddag 3 juli 2021 en aan het Strijkviertel in De Meern is het druk, met de instroom 
van zo'n duizend bezoekers per keer. Ook met eigen vervoer komen technoliefhebbers vanuit 
alle windstreken aan. Allemaal willen ze erbij zijn: de aftrap van de Summer of Love. Een zomer 
waarin corona voor even niet meer zou moeten bestaan. 

De 3500 bezoekers die met de pendelbussen komen, zijn voor het instappen bij Utrecht CS al 
gecontroleerd met de CoronaCheck-app. De organisatie deelt mondkapjes uit en raadt aan die 
te dragen in de bus. Maar daar blijkt lang niet iedereen zich aan te houden. Zowel in de bus 
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als in de voor hen bestemde entreesluis hoeven deze pendelbusbezoekers geen anderhalve 
meter afstand meer te houden, net als op het festivalterrein.  

 

Verknipt festival bij Strijkviertelplas in De Meern vorig jaar. © Ruud Voest 

Voor de 6500 bezoekers die op eigen gelegenheid komen, ligt dat anders. Zij moeten nog wel 
degelijk afstand houden in de voor hen bedoelde entreesluis. Voor veel van hen blijkt dat een 
te grote opgave, ondanks dranghekken, stippen op de grond en handhavers. Deze mensen zijn 
negatief getest bij testen voor toegang en hebben vaak al een vaccinatie gekregen. Bovendien 
hoeven ze zich straks binnen ook niet meer aan anderhalve meter afstand te houden. Ze 
wanen zich veilig. 

Om 15.00 uur stapt ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma goedgeluimd en gestoken 
in felblauwe jurk het festivalterrein op. De donkere lucht is dreigend, maar de stemming 
feestelijk. Eindelijk mogen muziekliefhebbers weer ‘los’ op stampende beats, na een periode 
vol coronabeperkingen.  

Niet minder dan 10.000 bezoekers strijken neer langs het water. Na maanden voorbereiden 
en weken intensief contact, is hier vandaag het eerste grote festival, nadat het kabinet vanaf 
30 juni grote versoepelingen aankondigde. De enige voorwaarde: groen licht krijgen bij testen 
voor toegang. 

Ook Dijksma zelf ontkomt niet aan die verplichting: ze toont haar QR-code, die organisator 
Reza Fathi hoogstpersoonlijk controleert. Ze mag doorlopen en krijgt een rondleiding. Langs 
Testen voor toegang, achter de schermen en op het festivalterrein. Ze laat niet na om de 
organisatie ook nog eens te wijzen op hun grote verantwoordelijkheid. Alles lijkt vlekkeloos te 
lopen. 

Na het bezoek deelt de burgemeester daarom een vrolijke foto op sociale media, met op de 
achtergrond een feestende massa. Op Twitter is om 16.21 uur te lezen: ‘Bijzonder en ook best 
wel spannend om na zo’n lange tijd weer zoveel mensen dicht bijeen te zien. Mensen die alleen 
met een QR-code toegang krijgen omdat hier zelfs de 1,5 meter niet meer geldt.’ 
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De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma maakt een selfie tijdens Verknipt festival in De 
Meern, zaterdag 3 juli 2021. © Instagram 

Tegen een verslaggever van het AD voegt ze daaraan toe: „Mensen mogen elkaar weer 
aanraken. Iemand wilde met mij op de foto en sloeg een arm om me heen. Toen zei ik dat dat 
niet mocht. Toen zei hij dat het hier wél mag. Het zit zo in je systeem. Dit voelt heel bijzonder. 
Er is nog steeds een virus dat rondwaart en potentieel besmettelijk is. Het is voor ons continu 
opletten. Ik ga ervan uit dat veel mensen een oprechte QR-code hebben en zich eraan 
houden.’ Ze heeft dan, net als bezoekers, nog geen idee van welke dreiging dan ook, niet alleen 
vanuit de lucht. 

Toch is er in de weken voorafgaand aan haar bezoek op het Stadskantoor al koortsachtig 
overlegd over Verknipt. Want kan dat nu wel veilig, zo samengepakt staan ondanks corona? 
Moeten we die vergunning wel afgeven? De politie is in eerste instantie resoluut: gelet op de 
openbare orde en veiligheid niet doen.  

Er zijn teveel haken en ogen en de capaciteit ontbreekt om alles in goede banen te leiden. Nog 
los van het feit dat de politie het geen goed idee vindt om ‘direct van 0 naar 100’ te gaan, door 
een festival toe te staan dat in twee dagen tijd 20.000 bezoekers naar Utrecht trekt. 

De Veiligheidsregio Utrecht ziet echter geen belemmeringen. Ook de GGD GHOR regio Utrecht 
houdt het feest niet tegen. Ze zijn geen voorstander van bezoekers testen tot 40 uur voor het 
festival, dat zou volgens hen maximaal 24 uur moeten zijn. Maar omdat daarvoor landelijke 
regelgeving ontbreekt, beperkt de GGD zich tot het verwijzen naar de wensen van het kabinet. 

Utrecht kent meer hoofdbrekens, want dit soort feesten gaat vaak gepaard met zogenoemde 
inklimmers: mensen die zonder kaartje over een hek klimmen en mee feesten. Normaal vooral 
een probleem voor de organisator, die zo entreegeld misloopt, maar nu een veiligheidsrisico, 
omdat deze inklimmers niet getest zijn voor toegang en mogelijk besmet rondlopen. 

Verder gaan op voorhand veel gesprekken over de risico’s ná het feestgedruis, want houden 
veelal beschonken bezoekers van een feest na het verlaten van een terrein zonder beperkingen, 
buiten opeens wél weer anderhalve meter afstand? 

Dijksma zelf twijfelt ook. Vooral over de waterdichtheid van testen voor toegang. Groen licht 
bij de entree geldt niet alleen voor mensen die twee inentingen hebben gehad, ook feestgangers 
met slechts een prik van het Jansen-vaccin (‘dansen met Jansen’) of personen die net hersteld 
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zijn van corona, kunnen gewoon doorlopen. Zelfs bezoekers die geen vaccinatie- of 
herstelbewijs hebben maar wel negatief getest zijn - tot 40 uur van tevoren dus, zijn welkom. 

Het demissionair kabinet predikt echter dat er geen belemmeringen meer zijn, mits bezoekers 
testen voor toegang doorstaan. Daar komt bij dat Utrecht ervan uit gaat dat de organisator 
van Verknipt bij een geweigerde vergunning naar de rechter stapt. Niet in de laatste plaats 
omdat hij als allereerste een groot festival wil organiseren in het coronatijdperk.’     

Op 24 juni concluderen ambtenaren dan ook: ‘De organisatie heeft onze zorgen serieus 
genomen en de planvorming aangepast aan de huidige werkelijkheid. Hiermee tonen zij 
welwillendheid en veerkracht om dit evenement veilig te laten verlopen, zonder een beroep te 
doen op overheidsdiensten.’ In het definitieve festivalplan staat de inzet van extra handhavers 
van de gemeente en ook gaan vier biketeams van twee personen controleren op inklimmers. 

Ondanks de vele twijfels en het in eerste instantie negatieve politieadvies, krijgt Verknipt een 
week voor aanvang een vergunning van Dijksma. De organisatie reageert uitgelaten. 

Maar ondanks honderden uren voorbereiding en vele voorzorgsmaatregelen gaat het mis. Heel 
erg mis. Bezoekers blijken na het festival massaal besmet. Niet omdat grootschalig fraude is 
gepleegd met QR-codes, wel door een opeenstapeling van zaken die fout gaan. 

Niet alleen bij de entree en in de pendelbussen lukt het niet om continu te handhaven, ook 
blijkt een derde van de honderden mensen die positief testen na het evenement al vóór het 
festival een besmetting te hebben opgelopen. Veel bezoekers blijken vóór Verknipt al massaal 
gefeest te hebben. In de 40 uur voorafgaand aan het Utrechtse festival heeft zo’n 90 procent 
ook andere festiviteiten bezocht, waar besmettingen zijn opgelopen. 

Daarnaast gaat het op het festivalterrein zelf mis: de dreiging vanuit de lucht brengt die 
zaterdag regen waardoor mensen nat van zowel zweet als regen (en dus met grotere kans op 
besmetting) massaal gaan schuilen in tenten, en zo dicht tegen elkaar aan staan. 

Tenslotte verloopt de al gevreesde uitstroom van duizenden bezoekers tegelijk na het feest 
allesbehalve vlekkeloos. Handhaving op anderhalve meter afstand blijkt een onmogelijke 
opgave, wanneer bezoekers van een evenement afkomen waar zij met 10.000 man wél dicht 
op elkaar mochten staan.  

 
Gezelligheid bij Verknipt festival © Foto Ruud Voest 

Daar komt bij dat na het festival veel te weinig busvervoer voorhanden is, omdat het reguliere 
openbaar vervoer ‘s avonds aan het Strijkviertel gereduceerd is tot een keer per uur. Dit leidt 
tot een fors tekort en problemen. Festivalgangers krijgen in allerijl pushberichten van de 
organisatie, om ze alsnog uit de drukte en richting pendelbussen te krijgen. 

Compleet verrast en geschokt reageren betrokkenen van gemeente en organisatie, als in de 
week na het festival duidelijk wordt dat een recordaantal van zo’n 1100 bezoekers positief 
getest worden. Alles was immers toch precies volgens de regels verlopen?  
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Snel daarna volgt landelijk de conclusie dat testen voor toegang toch niet zo waterdicht is als 
het leek en gaat tot op de dag van vandaag een streep door alle festivals. Utrecht concludeert 
dat de combinatie negatieve test of volledige vaccinatie toch niet zo'n garantie is tegen een 
coronabesmetting. De stad kan niet anders dan de regels aanscherpen, om weer veilig een 
muziekfestijn toe te laten.  

En Verknipt? De organisator wil het festival op 11 juni weer in Utrecht houden, mét extra 
schuilplekken. 

Deze reconstructie is mede gebaseerd op documenten die zijn verkregen met een beroep op 
de Wet openbaarheid bestuur. Bron: BD, 22 januari 2022. 

Het is onacceptabel als de evenementenbranche niet op korte termijn 
weer volledig open gaat 

Het is onacceptabel als de evenementenbranche niet op korte termijn weer volledig open gaat. 
Dat zegt Ritty Van Straalen, CEO van festivalorganisator ID&T Groep, in een reactie op het 
uitgelekte OMT-advies waarin staat dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan. ‘Kom 
met werkbare versoepelingen en niet deze symboolpolitiek’, stelt Van Straalen. 

‘Onze industrie is inmiddels al bijna twee jaar volledig dicht en aan perspectief ontbreekt elk 
spoor’, zegt de algemeen directeur van de organisatie achter evenementen als Mysteryland, 
Defqon.1 en Awakenings. ‘De toekomst voor de evenementenbranche is in groot gevaar en een 
heropening op honderd procent capaciteit op korte termijn is de enige weg om de branche in 
leven te houden.’ 

Van Straalen wil dan ook opnieuw een dringend beroep doen op het kabinet om op korte 
termijn met een volwaardig en realistisch plan voor de evenementensector te komen, zoals 
ook gezegd in december. ‘Een plan dat perspectief biedt op een leven met het virus en waarin 
wij een voorbeeld nemen aan de landen om ons heen. Zonder lockdowns. Eén waar rekening 
gehouden wordt met het mentale welzijn van jongeren en jongvolwassenen, die aantoonbaar 
lijden onder de huidige maatregelen.’ Bron: AD, 22 januari 2022. 

België gaat coronamaatregelen voor de horeca en culturele sector 
versoepelen 

België gaat de coronamaatregelen voor de horeca en culturele sector versoepelen. Dat heeft 
premier Alexander De Croo vrijdagavond bekendgemaakt. Verder hebben de regeringen bij 
onze zuiderburen een plan klaar voor de lange termijn: de coronabarometer.  

Restaurants en cafés mogen vanaf 28 januari een uur langer openblijven: tot middernacht. 
Concertzalen en theaters mogen vanaf dat moment 70 tot 100 procent van de zaalcapaciteit 
gebruiken. Nu mogen er maximaal 200 mensen naar binnen. Belangrijke voorwaarde: er moet 
voldoende ventilatie zijn. 

Ook bowlingcentra en binnenspeeltuinen mogen weer open. Onze zuiderburen blijven wel 
vasthouden aan thuiswerken en de mondkapjesplicht. 

België verscherpt tegelijkertijd de regels voor de coronapas. Vanaf 1 maart moeten mensen 
vijf maanden na hun laatste prik een booster hebben gehad om bijvoorbeeld een restaurant 
of zwembad in te komen. De Croo heeft onderstreept dat de coronapas een tijdelijke maatregel 
is. 

Net als in Nederland worden in België besmettingsrecords verbroken, maar premier De Croo 
benadrukt dat Omicron minder ziek maakt en veel mensen gevaccineerd zijn. „Het zorgt niet 
voor een hogere druk op de zorg’, zegt de regeringsleider. „Mensen die wel erg ziek worden zijn 
kwetsbaar of niet gevaccineerd.’ 

De Croo is voorzichtig over de toekomst, maar hij hoopt dat de pandemie zich uiteindelijk 
ontwikkelt richting een epidemie waarbij de situatie meer gaat lijken op een normale griep. 
„Dat is jammer genoeg nu nog niet het geval.’ 
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België is het na een stevig debat tussen de verschillende regeringen ook eens geworden over 
de invoering van een ’coronabarometer’. Met drie kleurcodes (groen, oranje en rood) moeten 
maatregelen voor de Belgen beter voorspelbaar worden. 

Onze zuiderburen starten eind deze maand in ’code rood’ vanwege de druk op de zorg. Bij 
’code oranje’ is er sprake van ’toenemende druk in de zorg’ en worden meer maatregelen 
losgelaten. Bij ’code groen’ is de situatie onder controle en is bijna alles weer mogelijk. Bron: 
De Limburger, 21 januari 2022. 

Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern moet huwelijk uitstellen als 
gevolg van nieuwe coronabeperkingen  

Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern moet haar huwelijk uitstellen als gevolg van 
de nieuwe coronabeperkingen in haar land. In Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst besmettingen 
met de omikronvariant vastgesteld en om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, 
moet onder meer het aantal mensen op bijeenkomsten vanaf zondag worden beperkt. Dat zei 
de Ardern zondag tijdens een persconferentie in Wellington. 

Ardern stelde direct ook haar eigen huwelijk met haar verloofde Clarke Gayford uit. Het is niet 
bekend wanneer en waar de trouwpartij oorspronkelijk zou plaatsvinden. 

‘Dat is nu eenmaal het leven’, antwoordde de premier toen haar gevraagd werd hoe ze het 
uitstel ervoer. ’Het is voor mij niet anders dan, laat ons zeggen, voor die duizenden andere 
Nieuw-Zeelanders die nog harder de verwoestende gevolgen van de pandemie hebben 
ondervonden en bijvoorbeeld niet bij een geliefde die ernstig ziek was mochten zijn. Dat is 
een veel, veel groter drama.’ 

In het bijna vijf miljoen inwoners tellende land werden sinds de start van de pandemie om 
totaal 15.000 coronabesmettingen vastgesteld en zijn 52 mensen aan het coronavirus 
overleden. Nieuw-Zeeland heeft sinds het begin van de pandemie zeer strenge maatregelen 
gehanteerd om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Zo waren de grenzen 
lange tijd hermetisch gesloten. Bron: AD, 23 januari 2022. 

In Beijing zullen alle inwoners van het district Fengtai getest worden op 
het coronavirus 

In de Chinese hoofdstad Beijing zullen alle inwoners van het district 
Fengtai gescreend worden op het coronavirus. Dat heeft de stad zondag, minder dan twee 
weken voor de start van de Olympische Winterspelen, aangekondigd. 

Vorig weekend werd in de hoofdstad een eerste geval van de zeer besmettelijke Omikron-
variant gesignaleerd. De persoon bij wie het virus is vastgesteld, had volgens de autoriteiten 
een brief uit Canada ontvangen, waarop sporen van het virus ontdekt werden. Sindsdien 
werden ongeveer dertig coronabesmettingen gemeld. In sommige gevallen gaat het om een 
besmetting met de Deltavariant. 

De wijk Fengtai, in het zuiden van Beijing, is het epicentrum van de uitbraak. Alle inwoners 
van het district zullen vanaf zondag preventief worden gescreend, aldus de plaatselijke 
autoriteiten, nadat er zes nieuwe besmettingen waren gemeld. Fengtai telt zo'n twee miljoen 
inwoners. 

China hanteert een streng zero-covid-beleid, wat neerkomt op uiterst strenge maatregelen die 
uitbraken zo snel mogelijk moeten beëindigden. Bron: AD, 23 januari 2022. 

Wachtlijsten in de zorg voor long covid 

Het fenomeen wachtlijsten in de zorg bestaat al jaren, maar er is nu een nieuwe wachtlijst 
bijgekomen: die voor long covid. Patiënten die langdurige klachten hebben als gevolg van een 
doorgemaakte coronainfectie, staan soms maanden op een wachtlijst voor ze hiervoor 
behandeld worden. 

Zoals de 26-jarige Sten Hermanussen uit Nijmegen, die sinds hij corona had onder meer last 
heeft van concentratieproblemen, geheugenproblemen, slapeloosheid en tintelingen. ‘En 



178 
 

spierkrampen, uit het niets, de hele dag en nacht door. Eerst waren de klachten alleen nog 
cognitief, maar nu heb ik dus ook fysiek klachten.’ 

 Uiteindelijk kwam hij bij de longcovidpoli van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ terecht. ‘Maar 
daar was een wachtlijst van drie maanden.’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

Sten is niet de enige op wachtlijst voor behandeling long covid: ‘Ik sta al 
negen maanden stil’ 

Het fenomeen wachtlijsten in de zorg bestaat al jaren, maar er is nu een nieuwe wachtlijst 
bijgekomen: die voor long covid. Patiënten die na maanden nog klachten hebben als gevolg 
van een doorgemaakte coronainfectie, staan soms maanden op een wachtlijst voor ze hiervoor 
behandeld worden. 

 ‘Long’ wachten, dat is wat de 26-jarige Sten Hermanussen uit Nijmegen doet. De student 
natuurkunde werd vorig jaar april besmet met corona en was er flink ziek van. ‘Het was 
heftiger dan de griep.’  

Maar fit als hij was, was er geen moment dat hij vreesde in het ziekenhuis te belanden. Dat 
gebeurde ook niet: ‘Maar ik ondervind nu nog steeds de gevolgen.’ 

Concentratieproblemen, geheugenproblemen, slapeloosheid, tintelingen. ‘En spierkrampen, 
uit het niets, de hele dag en nacht door. Eerst waren de klachten alleen nog cognitief, maar 
nu heb ik dus ook fysiek klachten.’ 

De eerste huisarts zei na een paar controles: ‘Het is geen MS, ben je nu tevreden?’ Bron: DG, 
23 januari 2022. 

Rusland meldt voor de derde dag op rij een recordaantal 
coronabesmettingen 

Rusland meldt voor de derde dag op rij een recordaantal coronabesmettingen. Terwijl de zeer 
besmettelijke Omikron-variant zich verder verspreid in het land, piekt het aantal nieuwe 
besmettingen met 63.205 in de afgelopen 24 uur. Een dag eerder waren dat er nog 57.212, 
ook een record. Er werden 679 doden gemeld. Bron: AD, 23 januari 2022. 

Politie ontruimt groot illegaal feest in het bos bij Openluchtmuseum in 
Arnhem 

Agenten hebben een illegale party bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stopgezet. 
De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de grote groep feestvierders in de nacht van 
zaterdag op zondag weg te sturen uit het bosgebied Waterberg. 

De feestvierders hadden zich op verschillende plekken in Arnhem verzameld om samen te 
komen in het bos. Zo kwamen groepen bijeen op de carpoolplaats aan de Europaweg, 
Moscowa en op de parkeerplaats van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden aan de 
Schelmseweg. 

Vanaf daar trokken de jongeren te voet of op de fiets naar de feestplek in het bos. De politie 
kon vannacht nog niet zeggen over hoeveel feestgangers zich in het bos bevonden. Nadat de 
politie had ingegrepen, viel de groep uiteen. Bron: AD, 23 januari 2022. 

Chris woont sinds corona gescheiden van zijn gezin: ‘Met kerst zat ik 
alleen in een caravan’ 

We zijn er klaar mee: hele of halve lockdown - weg ermee! We bepalen toch zeker zelf wel wat 
we doen óf laten? Zo eenvoudig is het niet voor iedereen. Chris Van den Oever kan erover 
meepraten. Hij leeft al bijna twee jaar noodgedwongen gescheiden van zijn vrouw en kinderen. 
Uit vrees voor corona. ‘Met kerst zat ik alleen in een caravan.’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

 



179 
 

 

Chris Van den Oever zit al twee jaar in zijn uppie op het vakantiepark. © Jeffrey Groeneweg 

 

Ingeleverde hamster in Hongkong test positief op corona 

Een van de hamsters die in Hongkong zijn afgestaan aan de autoriteiten, blijkt besmet met 
het coronavirus. De autoriteiten riepen deze week op om hamsters in te leveren, nadat een 
aantal hamsters besmet bleek met het coronavirus. Tot nu toe zijn zeker 2200 hamsters 
gedood. 

De besmette hamster is het eerste dier dat door een particulier werd ingeleverd en positief 
testte. Eerdere besmettingen werden bij hamsters uit dierenwinkels vastgesteld. 

De uitbraak is deels te wijten aan besmette hamsters die op 22 december en 7 januari werden 
geïmporteerd uit Nederland. De eigenaar van een dierenwinkel waar de hamsters verbleven, 
testte positief en besmette vervolgens zelf anderen. Dat zou hebben geleid tot een toename in 
het aantal besmettingen. 

De autoriteiten roepen op om alle hamsters die na 22 december in huis zijn genomen, in te 
leveren. 

De besmettingen vinden met name plaats in het district Kwai Chung; daar waren tot gisteren 
105 mensen positief getest. Honderden huishoudens in het district moeten in lockdown. De 
inwoners krijgen drie keer per dag eten geleverd en worden massaal getest. 

Het ruimen van de hamsters stuitte ook op veel verzet, onder meer van 
dierenwelzijnorganisaties. Op sociale media zijn initiatieven ontstaan om de knaagdieren te 
adopteren van mensen die van ze af willen. ‘We drukken diereneigenaren op het hart niet in 
paniek te raken of hun huisdieren in de steek laten’, schrijft een van de organisaties. 

De autoriteiten blijven echter bij hun oproep en bestempelen het verzet als irrationeel. De 
hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, zei dat ze begrijpt dat huisdiereigenaren niet 
blij zijn, maar benadrukte dat het indammen van de uitbraak de grootste prioriteit zou moeten 
zijn. Bron: NOS, 23 januari 2022. 
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Politie Harderwijk maakt einde aan 'carmeeting' met zo'n 150 auto's 

De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een zogeheten carmeeting in Harderwijk. Volgens 
een woordvoerster waren er naar schatting 150 voertuigen op de parkeerplaats aan de 
Boekhorstlaan aanwezig. Op carmeetings wordt gepronkt met opgevoerde en omgebouwde 
(race)auto's. Twaalf automobilisten hebben een bekeuring gekregen, één voor het gebruik van 
een blauwe politie-flitslamp in zijn voertuig.  

Volgens de woordvoerster gaf de groep gehoor aan een oproep om het terrein te verlaten. Maar 
even later verplaatste de meeting zich naar Ermelo. Ook daar werd de groep weggestuurd.  

De organisator van de carmeeting heeft een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van 
de coronamaatregelen en het organiseren van een illegaal evenement. Bron: RTL Nieuws, 23 
januari 2022. 

Grote betoging tegen coronabeleid in Brussel 

Op het Noordstation in Brussel verzamelen tegenstanders van het coronabeleid zich voor een 
betoging die via de Europese wijk richting het Jubelpark gaat. 

De organisatoren verwachten tienduizenden deelnemers uit België en andere landen. Iedereen 
die het station Brussel-Noord uitkomt, wordt door de politie gefouilleerd. 

Eerdere betogingen in Brussel tegen de coronamaatregelen liepen uit de hand. Om de betoging 
dit keer in goede banen te leiden zetten de organisatoren zelf stewards in. Ook heeft de politie 
verschillende delen van Brussel afgesloten. Bron: RTL Nieuws, 23 januari 2022. 
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Foto: Belga 

 In Brussel zijn tegenstanders van het coronabeleid begonnen aan een betoging die via de 
Europese wijk richting het Jubelpark voert. De organisatoren 
verwachten tienduizenden deelnemers uit België en andere landen. De sfeer is soms grimmig. 

De demonstratie heeft een internationaal karakter. Onder de betogers zijn veel mensen zijn 
die met Nederlandse, Vlaamse, Belgische of Franse vlaggen lopen. Ook lopen actievoerders 
met spandoeken met daarop teksten als 'vrijheid, geen dictatuur' en 'de maatregelen moeten 
stoppen'.  

‘Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen’, zei Tom Meert, voorzitter van 
medeorganisator Europeans United tegen de zender VRT. Hij benadrukte dat de betogers zich 
vooral willen uitspreken tegen 'de ondemocratische manier' waarop de maatregelen tot stand 
zijn gekomen. 

Eerdere betogingen in Brussel tegen de coronamaatregelen liepen uit de hand. Om de betoging 
dit keer in goede banen te leiden, zetten de organisatoren zelf stewards in en roepen ze de 
actievoerders op vreedzaam te betogen. Verder heeft de politie verschillende delen van Brussel, 
zoals het Schumanplein, uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Bron: AD, 23 januari 2022. 

Een groep gemaskerde demonstranten tegen het coronabeleid is in de 
Europese wijk in Brussel confrontatie met politie aangegaan 

Een groep gemaskerde demonstranten tegen het coronabeleid is in de Europese wijk in 
Brussel de confrontatie met de politie aangegaan. Er wordt met hekken en andere voorwerpen 
gegooid. Enkele gebouwen en wagens zijn beschadigd. De politie gebruikt traangas tegen de 
demonstranten en heeft een waterkanon ingezet, is te zien op videobeelden. 

Demonstranten probeerden ook een gebouw van de Europese Unie binnen te dringen. 
Meerdere ruiten zijn gesneuveld, maar de politie probeert dit pand en andere Europese 
instellingen te beschermen. 

Volgens een schatting van de politie zijn ongeveer 50.000 mensen naar Brussel gekomen om 
te protesteren tegen het coronabeleid. In de menigte zijn naast Vlaamse en Belgische ook 
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Nederlandse, Franse, Poolse en Duitse vlaggen te zien. Ook lopen actievoerders met 
spandoeken met daarop teksten als 'vrijheid, geen dictatuur', 'de maatregelen moeten stoppen' 
en 'stop de coronadictatuur'. Bron: AD, 23 januari 2022. 

Coronaprotest Brussel loopt uit de hand: dranghekken en brandend 
vuilnis naar agenten gegooid 

In Brussel is een betoging tegen de coronamaatregelen op rellen uitgelopen. Er wordt met 
hekken en brandend vuilnis gegooid naar agenten. Een gebouw van de Europese Unie en 
auto's zijn beschadigd. De ravage in het Jubelpark, waar meerdere confrontaties waren, is 
groot.  

De betogers hadden zich vanaf 11.00 uur op het station Brussel-Noord verzameld. De 
manifestatie zou daar van start gaan met ‘vreedzame intenties’. 

 
Het is nog onbekend hoeveel relschoppers zijn aangehouden. © Belga 

De politie fouilleerde bij het station de mensen die uit de trein kwamen. Toen werden al enkele 
personen gearresteerd omdat ze gevaarlijke voorwerpen bij zich hadden. Volgens een 
schatting zijn ongeveer 50.000 mensen naar Brussel gekomen om te protesteren tegen het 
coronabeleid. In de menigte zijn naast Vlaamse en Belgische ook Nederlandse, Franse, Poolse 
en Duitse vlaggen te zien. Ook lopen actievoerders met spandoeken met daarop teksten als 
‘vrijheid, geen dictatuur’, ‘de maatregelen moeten stoppen’ en ‘stop de coronadictatuur’. 

De demonstranten bereikten rond 13.00 uur het Jubelpark. Daar vonden toespraken plaats 
vanaf een podium. Om de betoging dit keer in goede banen te leiden, zetten de organisatoren 
zelf stewards in. Toch liep het zondag uit de hand. Zo probeerden demonstranten een gebouw 
van de Europese Unie binnen te dringen. Daar zijn meerdere ruiten gesneuveld. De politie 
probeert nog steeds dat pand en andere Europese instellingen te beschermen. 

De politie heeft zondagmiddag alle aanwezigen gevraagd om het Jubelpark te verlaten. En aan 
de sprekers is gevraagd van het podium te komen, meldt nieuwssite Bruzz. Confrontaties rond 
het Jubelpark blijven toch oplaaien. Op livebeelden op Facebook is te zien hoe betogers de 
politie in het park aanvallen. De politie antwoordt met charges en traangas. Af en toe wordt 
ook een waterkanon ingezet. 
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Op videobeelden is te zien dat er naar agenten bij metrostation Merode wordt gegooid met 
dranghekken en brandend vuilnis. De dienders zoeken dekking in de ondergrondse 
metrohalte.  

 
Coronabetogers in Brussel. © EPA 

 
Een pand van de Europese Unie dat is bekogeld. © AP 

Het grootste deel van de aanwezigen heeft het Jubelpark inmiddels verlaten. ‘Maar een 
slagveld blijft achter’, meldt een journaliste van VTM Nieuws. ‘Er liggen overal stenen. Ruiten 
van zowel gebouwen van de EU als restaurants werden ingeslagen. Palen werden uit de grond 
getrokken, men gooide in het rond met steps en fietsen.’ 

De politie kan volgens haar nog niet zeggen hoeveel arrestaties er verricht zijn. Voordat de 
betoging echt begonnen was, waren er zes mensen aangehouden. Bron: AD, 23 januari 2022. 
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Weer vier coronabesmettingen bij handballers, onder wie topscorer 

Het aantal coronabesmettingen bij de Nederlandse handballers op het EK blijft maar oplopen. 
De testronde van zaterdagavond leverde weer vier positieve uitslagen op. Onder anderen Kay 
Smits, met 45 doelpunten de topscorer van het toernooi, testte positief. 

Ook Samir Benghanem, Jasper Adams en een fysiotherapeut van de ploeg kregen een positieve 
uitslag. Ze zijn allemaal direct in isolatie gegaan. Bondscoach Erlingur Richardsson testte 
opnieuw positief, net als zaterdagochtend bij een zelftest. De IJslander blijft in isolatie. Zonder 
Richardsson langs de lijn wonnen de handballers zaterdagmiddag in Boedapest met 34-30 
van Montenegro. Oranje pakte zo de eerste punten in de hoofdronde van het EK en doet nog 
volop mee in het toernooi. 

De handballers worden wel al dagenlang geplaagd door coronabesmettingen. Op dit moment 
zitten ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Rutger ten Velde, de keepers 
Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen en keeperstrainer Gerrie Eijlers in isolatie. 

Richardsson riep de afgelopen dagen al diverse nieuwe spelers op. De Nederlandse bond kijkt 
naar de mogelijkheden om voor de laatste twee wedstrijden in de hoofdronde, tegen 
Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag), nog meer vervangers op te roepen. Bron: RTL 
Nieuws, 23 januari 2022. 

Ook bondscoach handballers uitgeschakeld door corona 

De coronagolf rondom het Nederlandse handbalteam op het EK in Boedapest blijft slachtoffers 
maken. Nadat al een aantal spelers in quarantaine moest, bleek zaterdag ook bondscoach 
Erlingur Richardsson besmet. Ook keeperstrainer Gerrie Eijlers testte positief en moet in 
quarantaine, meldt de handbalbond. 

Richardsson testte zaterdagochtend positief bij een sneltest en ging meteen in isolatie. De 
uitslag van zijn spoed PCR-test is nog niet bekend. Voor het duel met Montenegro van 
zaterdagmiddag zal assistent Edwin Kippers optreden als hoofdcoach. 

Keeperstrainer Eijlers was donderdag in het duel met Frankrijk al opgetreden als tweede 
doelman na een besmetting van reservedoelman Dennis Schellekens. Een dag later bleek ook 
eerste doelman Bart Ravensbergen positief. De doelmannen René De Knegt en Thijs Van 
Leeuwen werden inmiddels ingevlogen voor het toernooi, waarin Nederland na het duel met 
Montenegro ook nog speelt tegen Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag). Bron: De 
Telegraaf, 23 januari 2022. 

Belgische Van Uytvanck test voor vertrek uit Australië positief 

De Belgische tennisster Alison Van Uytvanck kan Australië voorlopig niet verlaten. De 
nummer 55 van de wereld testte vlak voor haar terugreis naar België positief op het 
coronavirus. ‘Ik zit nu in isolatie en volg alle eisen’, schrijft de 27-jarige Belgische op 
Instagram. ‘Ik heb heel milde symptomen en kijk ernaar uit om sterker terug te komen.’ 

Van Uytvanck werd in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Chinese Qiang 
Wang. Ze strandde donderdag met de Deense Clara Tauson ook in de tweede ronde van het 
dubbelspel. Van Uytvanck wilde zondag terugvliegen naar België, maar de verplichte PCR-test 
voor vertrek leverde een positieve uitslag op. 

Australië hanteert strenge regels voor deelnemers aan de Australian Open. In principe mogen 
alleen gevaccineerde tennissers meedoen. Heel wat spelers hadden afgelopen week kritiek op 
het in hun ogen gebrekkige testprotocol tijdens het toernooi. Bron: RTL Nieuws, 23 januari 
2022. 

Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Waalwijk 

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal 
pokertoernooi in Waalwijk. Volgens de politie kwamen er signalen van verdachte situaties 
binnen, waarop agenten het pand aan de Grotestraat zijn binnengevallen. 
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In het pand waren bijna veertig mensen illegaal aan het pokeren. Zij hebben allemaal een 
boete gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Ook hebben agenten bijna 
7500 euro in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. 

De politie heeft de zaak bij het Openbaar Ministerie neergelegd, die zal kijken naar de verdere 
afhandeling. Bron: De Telegraaf, 23 januari 2022. 

Trimbos pleit voor minder beschikbaarheid van alcohol 

Mensen gaan minder drinken als alcohol minder beschikbaar is. Dat constateert 
het Trimbos-instituut na twee jaar corona, waarin mensen minder snel naar de 
fles konden grijpen dan voor de coronacrisis. Daarom pleiten deskundigen nu voor 
minder beschikbaarheid van alcohol. 

‘Er is een groep die hetzelfde is blijven drinken, maar er is ook zeker een groep die 
minder is gaan drinken’, begint een woordvoerder van het Trimbos-instituut. ‘Ook 
zien we een groep die juist meer is gaan drinken, veelal mensen met negatieve 
gevoelens, maar die groep is aanzienlijk kleiner.’ 

Volgens het Trimbos-instituut drinken sommigen minder doordat ze door de 
maatregelen minder goed aan alcohol kunnen komen. En dat is niet alleen beter 
voor de gezondheid, ook ongelukken komen minder vaak voor. ‘We zien twintig 
procent minder bezoeken op de Spoedeisende Hulp’, weet de woordvoerder. 

Het Trimbos-instituut roept dan ook op om de beschikbaarheid van alcohol hierop 
af te stemmen, met de verwachting dat mensen op lange termijn ook minder zullen 
gaan drinken. 

De slijterijen merken voornamelijk dat meer mensen thuis zijn gaan drinken. ‘Er 
zijn meer klanten die kritischer kopen en vaak meer uitgeven’, vertelt Peter 
Eijkhout van Wijnspeciaalzaak Wijnplein in Nijmegen. ‘Ze zijn allemaal aan het 
koken geslagen en die vinden het dan leuk als er een mooie fles wijn bij komt.’ 

Onderzoek van het Hart van Nederland-panel onderschrijft de ervaringen van 
Peters. Uit onderzoek onder ruim 3800 leden blijkt dat van de groep die meer is 
gaan drinken (11 procent) bijna de helft meer wijn is gaan drinken. 

Toch zijn de Nederlanders het niet eens met de bevindingen van het Trimbos-
instituut. 81 procent van de deelnemers zeggen niet minder te zijn gaan drinken 
doordat alcoholhoudende drank beperkter beschikbaar is. Bron: Hart van Nederland, 
23 januari 2022. 

Twijfels over de oppepprik, zijn we vaccinatie-moe? ‘Genoeg is genoeg’ 

Alle 18-plussers kunnen inmiddels een afspraak maken voor een boosterprik. Toch heerst er 
twijfel. De een heeft weinig vertrouwen in de ‘oppepper’, de ander wacht liever tot nét voor de 
zomervakantie. ‘Ik ben toch geen speldenkussen!’ 

‘Ik heb na wikken en wegen toch een afspraak gemaakt, want ik heb een slechte gezondheid. 
Maar op een geven moment ben je al die prikken beu’, verzucht een Bredase. Ook een vrouw 
uit Etten-Leur nam de ‘oppepper’ niet vol overtuiging: ‘Waarom moet ik een prik nemen als ik 
nog niet mijn vrijheid terugkrijg?’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

Groeiende subversie van Omikron nog geen reden tot zorg 

Een subversie van Omikron – genaamd BA.2 – wint in steeds meer landen terrein. Data uit 
Denemarken, waar BA.2 al voor de helft van de nieuwe besmettingen zorgt, wijzen niet op meer 
ziekenhuisopnamen. In Amsterdam schommelt het aandeel van BA.2 tussen zo’n twee en vier 
procent van de besmettingen. 

BA.2 is geen nieuwe virusvariant, maar een soort zusje of broertje van Omikron. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft Omikron drie subversies: BA.1, BA.2 en BA.3. 
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Eind vorig jaar bleek meer dan 99 procent van de onderzochte Omikron-besmettingen van het 
type BA.1. 

BA.2 wint wereldwijd echter steeds meer terrein. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Deense cijfers, 
waar het Statens Serum Institute – de evenknie van het RIVM – donderdag bekendmaakte dat 
BA.2 tussen eind december en half januari toenam van 20 naar 45 procent van alle 
coronabesmettingen. Ook in Noorwegen, Engeland en India komt BA.2 steeds vaker voor. 

BA.2 deelt een aantal genetische mutaties met BA.1, maar niet alle. Voortdurende genetische 
veranderingen zijn normaal bij coronavirussen. 

In Nederland is BA.2 eveneens gedetecteerd. RIVM-viroloog Chantal Reusken twittert dat het 
aandeel tussen eind december en begin januari is opgelopen van 0,06 naar 0,66 procent. 

Actuelere cijfers uit Amsterdam tonen dat BA.2 tot dusver zo’n 2 tot 4 procent van de 
besmettingen uitmaakt, zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC). Een 
samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, de Amsterdamse GGD en het bedrijf 
inBiome monitort momenteel tweewekelijks het aandeel BA.2 in keel- en neusswabs uit 
Amsterdamse teststraten. 

‘BA.2 moet een evolutionair voordeel hebben om BA.1 te verdringen, zoals in een aantal landen 
te zien is,’ aldus De Jong. ‘Maar wat dat voordeel precies is, weten we niet. Misschien is BA.2 
nog beter in staat om de huidige immuniteit te omzeilen, misschien hecht het beter aan 
luchtwegcellen in de neus, waardoor het besmettelijker is. Onderzoek moet dat uitwijzen.’ 

Studies moeten ook duidelijk maken wat BA.2 betekent voor de effectiviteit van vaccins en het 
aantal ziekenhuispatiënten. Het Deense RIVM verwacht dat de vaccins na een infectie met 
BA.2 goed blijven beschermen tegen ernstige ziekte. Eerste studieresultaten wijzen volgens 
het Statens Serum Institute niet op een verschil in ziekenhuisopnamen tussen BA.1 en BA.2. 

‘Ik verwacht niet dat de verschillen tussen BA.1 en BA.2 heel groot zijn,’ aldus De Jong. 
‘Garanties daarover zijn echter niet mogelijk.’ De huidige groei van BA.2 in Nederland lijkt 
voor het OMT geen aanleiding om te wachten met verdere versoepelingen van de maatregelen. 

‘Het hoeft geen slecht teken te zijn dat Omikron nog steeds evolueert,’ aldus De Jong. ‘Als het 
dit maar in de juiste richting blijft doen. Het is waarschijnlijk dat dit virus zich op de lange 
termijn verder ontwikkelt tot een corona-verkoudheidsvirus, waar we er al vier van kennen. 
Dat is echter geen zekerheid. En helaas heeft dit virus ons al vaker verrast, dus we moeten 
op onze hoede blijven.’ Bron: Het Parool, 23 januari 2022. 

Het ‘zusje’ van Omikron wint wereldwijd pijlsnel terrein  

Een subversie van Omikron – genaamd BA.2 – wint in steeds meer landen terrein. Data uit 
Denemarken, waar BA.2 al voor de helft van de nieuwe besmettingen zorgt, wijzen niet op 
meer ziekenhuisopnamen. 

BA.2 is geen nieuwe virusvariant, maar een soort zusje of broertje van Omikron. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft omikron drie subversies: BA.1, BA.2 en BA.3. Eind 
vorig jaar bleek meer dan 99 procent van de onderzochte Omikron-besmettingen van het type 
BA.1. 

BA.2 wint wereldwijd echter steeds meer terrein. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Deense cijfers, 
waar het Statens Serum Institute – de evenknie van het RIVM – donderdag bekendmaakte dat 
BA.2 tussen eind december en half januari toenam van 20 naar 45 procent van alle 
coronabesmettingen. Ook in Noorwegen, Engeland en India komt BA.2 steeds vaker voor. 

BA.2 deelt een aantal genetische mutaties met BA.1, maar niet alle. Voortdurende genetische 
veranderingen zijn normaal bij coronavirussen. 

In Nederland is BA.2 eveneens gedetecteerd. RIVM-viroloog Chantal Reusken twittert dat het 
aandeel tussen eind december en begin januari is opgelopen van 0,06 naar 0,66 procent. 

Actuelere cijfers uit Amsterdam tonen dat BA.2 tot dusver zo’n 2 tot 4 procent van de 
besmettingen uitmaakt, zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC). Een 
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samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, de Amsterdamse GGD en het bedrijf 
inBiome monitort momenteel tweewekelijks het aandeel BA.2 in keel- en neusswabs uit 
Amsterdamse teststraten. 

‘BA.2 moet een evolutionair voordeel hebben om BA.1 te verdringen, zoals in een aantal landen 
te zien is,’ aldus De Jong. ‘Maar wat dat voordeel precies is, weten we niet. Misschien is BA.2 
nog beter in staat om de huidige immuniteit te omzeilen, misschien hecht het beter aan 
luchtwegcellen in de neus, waardoor het besmettelijker is. Onderzoek moet dat uitwijzen.’ 

Studies moeten ook duidelijk maken wat BA.2 betekent voor de effectiviteit van vaccins en het 
aantal ziekenhuispatiënten. Het Deense RIVM verwacht dat de vaccins na een infectie met 
BA.2 goed blijven beschermen tegen ernstige ziekte. Eerste studieresultaten wijzen volgens 
het Statens Serum Institute niet op een verschil in ziekenhuisopnamen tussen BA.1 en BA.2. 

‘Ik verwacht niet dat de verschillen tussen BA.1 en BA.2 heel groot zijn,’ aldus De Jong. 
‘Garanties daarover zijn echter niet mogelijk.’ De huidige groei van BA.2 in Nederland lijkt 
voor het OMT geen aanleiding om te wachten met verdere versoepelingen van de maatregelen. 

‘Het hoeft geen slecht teken te zijn dat Omikron nog steeds evolueert,’ aldus De Jong. ‘Als het 
dit maar in de juiste richting blijft doen. Het is waarschijnlijk dat dit virus zich op de lange 
termijn verder ontwikkelt tot een corona-verkoudheidsvirus, waar we er al vier van kennen. 
Dat is echter geen zekerheid. En helaas heeft dit virus ons al vaker verrast, dus we moeten 
op onze hoede blijven.’ Bron: De Stentor, 23 januari 2022. 

 

Indoor speelparadijs De Belhamel van Klaas Veldhuis is sinds zondag geopend, ook al mag 
dat volgens de huidige coronamaatregelen niet. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer 

‘Superheftig en schrijnend’: Klaas’ speelparadijs gaat open, want ‘ik heb 
geld nodig voor boodschappen’ 

Klaas Veldhuis gooide zondag de deuren van zijn speelparadijs De Belhamel weer open. Niet 
om een statement te maken tegen de coronamaatregelen, maar omdat hij niet anders kan. 
‘We kunnen deze week geen boodschappen halen.’ 
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De steunbetuigingen die hij sinds zondag heeft ontvangen, doen hem goed, maar het verandert 
weinig aan de situatie: het water staat Veldhuis (45) en zijn echtgenote Branka (38) aan de 
lippen en daarom nemen ze volgende week een besluit over de toekomst van hun bedrijf. ‘We 
zijn al 22 maanden aan het knokken voor ons bedrijf. Wat denk je wat dat geestelijk en 
lichamelijk met ons doet?’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
iets toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is iets toegenomen. In totaal 
liggen er nu 1093 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, valt op te maken uit de 
meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat 
is een toename van tien ten opzichte van zaterdag, toen er 1083 coronapatiënten opgenomen 
waren. 

De vorige keer dat het aantal ziekenhuisopnames iets toenam was afgelopen maandag, van 
1217 een dag eerder naar 1239. 

Op de verpleegafdelingen liggen zondag nog 818 coronapatiënten, een toename van 22 ten 
opzichte van zaterdag. Op de intensive cares gaat het om 275 coronapatiënten, tegenover 287 
een dag eerder. In de afgelopen 24 uur werden 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de 
ic's en 92 op de verpleegafdelingen. 

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen week licht gedaald, meldt 
het LCPS. De precieze gevolgen van de Omikron-variant zijn nog niet duidelijk, maar het LCPS 
verwacht dat de instroom van nieuwe patiënten volgende week weer zal stijgen. Bron: AD, 23 
januari 2022. 

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 65.393 nieuwe positieve 
coronatesten geregistreerd 

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 65.393 nieuwe positieve coronatesten geregistreerd, 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. 
Het oude record was van vrijdag, toen waren het er 57.492. Zaterdag waren er na correctie 
46.198 positieve coronatests. 

De dagelijkse besmettingscijfers vertellen niet alles. Onder meer omdat er een oplopende 
achterstand is in de registratie van positieve coronatests - de computersystemen kunnen het 
aantal meldingen niet bijhouden-, die besmettingen zijn al wel bevestigd, maar konden nog 
niet geregistreerd worden. De achterstand is inmiddels opgelopen tot 48.000 tests over 
meerdere dagen. ‘Wij publiceren een keer in de week, op dinsdag, een overzicht van de 
coronabesmettingen in Nederland, dat geeft een beter inzicht in de situatie’, stelt het RIVM. 
De dagelijkse cijfers worden door verschillende media zelf uit open data-bronnen gehaald. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 321.070 positieve tests. Gemiddeld waren 
er in de afgelopen zeven dagen 45.867 positieve tests per dag. Met de achterstand erbij zouden 
die aantallen dus nog een stuk hoger liggen. 

In Amsterdam kregen 4700 mensen te horen dat ze positief zijn getest, in Den Haag waren 
dat er 4443. Ook in Rotterdam (2443), Zaanstad (1178) en Enschede (1128) werden veel 
besmettingen geconstateerd. 

In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM bericht dat één persoon aan de gevolgen van een 
coronabesmetting is overleden. Dat wil niet zeggen dat deze persoon ook in de afgelopen 24 
uur is overleden. Soms worden overlijdensgevallen pas later geregistreerd. Bron: AD, 23 
januari 2022. 
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De publieke gezondheidszorg in Nederland is onvoldoende voorbereid op een nieuwe 
gezondheidscrisis zoals een pandemie. 

De publieke gezondheidszorg in Nederland is onvoldoende voorbereid op een nieuwe 
gezondheidscrisis zoals een pandemie. Daarvoor waarschuwt André Rouvoet, voorzitter van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in een interview met de NOS. 

Hij is met name bezorgd over het tekort aan artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten. 
‘Daar zijn echt gaten geslagen en daar moeten we niet een beetje investeren, maar heel fors 
en heel structureel. Het aantal van deze artsen moet minstens verdubbelen om voorbereid te 
zijn op een volgende pandemie’, zegt Rouvoet. Hij wil 600 miljoen euro per jaar om die basis 
weer op orde krijgen. Bron: AD, 23 januari 2022. 

 

Onderzoek niet alleen naar de illegale borrels tijdens de lockdown in de 
ambtswoning van Boris Johnson 

Het rapport over het onderzoek naar de illegale borrels tijdens de lockdown in de ambtswoning 
van de Britse premier Boris Johnson zal ook onthullingen bevatten over feestjes in zijn 
eigen appartement, meldt The Sunday Times. Zo zouden goede vrienden van zijn vrouw Carrie 
tijdens de lockdown er meermaals te gast zijn geweest, officieel om werkredenen. Johnson ligt 
al weken onder vuur door de verhalen over illegale borrels op Downing Street 10.  

Eerder had Dominic Cummings, de ex-adviseur van Johnson die nu een van zijn scherpste 
critici is, al de beschuldiging geuit dat er ook in het appartement van Johnson - dus niet 
alleen op Downing Street 10 - onbevoegde feestjes hadden plaatsgevonden. Ook die 
beschuldiging wordt nu dus onderzocht. Tot dusverre heeft de premier aangevoerd dat hij bij 
de meeste partijen niet persoonlijk aanwezig was. Dat excuus kan Johnson vermoedelijk niet 
opvoeren over partijen bij hem thuis. 

Topambtenaar Sue Gray leidt het onderzoek naar de mogelijke overtredingen van de 
coronaregels door Johnson en zijn entourage.  
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Volgens The Observer zal Gray spoedig een 25 pagina's tellend rapport publiceren over zo'n 
tien verschillende vieringen en bijeenkomsten. Ze heeft daartoe onder meer de elektronische 
logs mogen evalueren waarop is vastgelegd wie Downing Street in- en uitgingen, en wanneer. 
Bron: AD, 23 januari 2022. 

Slapeloze nachten over personeel dierentuin: ‘Ken jij iemand die weet 
hoe hij een tijger moet verzorgen?’ 

Als het kabinet dinsdag het advies van het OMT volgt, mogen dierentuinen binnenkort weer 
open. Dat komt voor DierenPark Amersfoort geen moment te vroeg. Het draaiend houden van 
de dierentuin kost iedere dag 25.000 euro, en de compensatieregelingen van de overheid zijn 
niet kostendekkend. Toch is geld niet het grootste zorgenkindje; dat is het personeel.  

In een verlaten dierentuin loopt Willem Verdonck een rondje door het immense park. Het is 
er stil en leeg, de dieren laten zich amper zien en het moet gezegd worden: het park ziet er 
niet al te schoon uit. ‘Daar moet je even doorheen kijken’, zegt de hoofd dierenverzorger. 
‘Ramen lappen is, nu we gesloten zijn, niet nodig. We kunnen onze medewerkers beter ergens 
anders voor inzetten.’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

Duizenden mensen deden vanmiddag in Roermond mee aan 
een alternatieve kroegentocht 

Duizenden mensen deden vanmiddag in Roermond mee aan een alternatieve 
kroegentocht, georganiseerd door zeventien cafés en andere horecazaken in de Limburgse 
stad. De 'Tour du Roer' was uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Grote groepen 
stonden voor de deelnemende horecazaken, waarbij mensen vaak geen 1,5 meter afstand 
hielden en niemand mondkapjes droeg. 

 

© ANP — Deelnemers tijdens de Tour Du Roer 
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Gasten konden bij de alternatieve 'borreltour' buiten de kroeg onder meer aan statafels een 
hapje en een drankje krijgen. De gemeente had voor de borreltour geen toestemming gegeven. 
Handhaving van de gemeente Roermond sprak mensen aan die voor de zaken hun bestelling 
nuttigden. Dat mag niet, ze moeten doorlopen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Veel 
effect had deze sommatie niet. 

Een van de deelnemers, uitbater Raijmond Reijners van brasserie Ver'Koch aan het 
Munsterplein, zei dat het ging om een ludieke actie. Mensen konden bij café Nautilus aan de 
haven een kaart krijgen, die bij elke deelnemende kroeg werd afgestempeld. Met een volle 
kaart kon een prijs worden gewonnen. ‘Het is druk en gezellig’, aldus Reijners zondagmiddag. 
‘Drommen mensen lopen op de wandelroutes door de stad.’ 

De gemeente waarschuwde in de loop van de middag de deelnemende horeca dat de zaken om 
uiterlijk 17.00 uur gesloten moesten zijn, anders zouden er sancties volgen. De meeste 
deelnemers waren tijdig dicht, maar een café op de Roerkade negeerde de waarschuwing en 
bleef langer open. 

Als gevolg daarvan stond rond 17.00 uur een groep van enkele honderden mensen voor de 
kroeg en deels op straat onder meer bier te drinken en naar de muziek van een dj te luisteren. 
Daardoor ontstonden verkeersgevaarlijke situaties. Er werd ook met flessen en vuurwerk naar 
passerende auto's gegooid en fietsers en andere passanten moesten de rijbaan op om tegen 
het drukke eenrichtingsverkeer in hun weg te vervolgen. 

Rond 18.00 uur grepen de politie en handhaving in, maar vlak daarvoor ging de kroeg dicht 
en vertrokken de meeste mensen. De agenten spraken mensen aan die nog op straat 
rondhingen, totdat de rust in de stad was weergekeerd. Bron: AD, 23 januari 2022.  

 

De Zwijgende Meerderheid demonstreert in Utrecht ‘We moeten af van 
hufterig gedrag’ 

Verwacht geen drommen demonstrerende mensen. De beweging ‘De Zwijgende Meerderheid’ 
protesteerde gisteren juist met een handjevol mensen in Utrecht en Nijmegen. Hun 
boodschap: de meerderheid van de mensen staat achter hulpverleners, zorgpersoneel, 
wetenschappers en politie en is tegen het toenemende geweld waar deze groepen mee te maken 
krijgen. 

‘We zijn trending’, klinkt het vanuit de groep mensen die onder het bollendak op het Utrechtse 
Stationsplein staat. Een blik op Twitter laat zien dat er online veel geplaatst wordt met de 
hashtag #WijZwijgenNietMeer. „En dat is de bedoeling’, zegt Bob de Vries. De 58-jarige 
Rotterdammer kwam naar Utrecht om bij de manifestatie te zijn en zijn zondag nuttig te 
besteden, zoals hij het noemt. Bron: AD, 23 januari 2022. 
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WHO: Europa nadert mogelijk het einde van de pandemie 

Volgens de WHO is het aannemelijk dat we in Europa afstevenen op 'een soort pandemisch 
eindspel'. Verder in dit liveblog: Er zijn in de afgelopen 24 uur 65.393 besmettingen met het 
coronavirus gemeld. En een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Brussel is 
uitgelopen op een confrontatie met de politie.  

De Omikron-variant heeft de Covid-19-pandemie in een nieuwe fase gebracht en zou deze in 
Europa kunnen beëindigen, zei directeur Hans Kluge van de Europese tak van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. ‘Het is aannemelijk dat de regio op weg is naar een soort 
pandemisch eindspel’, zei Kluge, die schat dat Omikron tegen maart zestig procent van de 
Europeanen heeft besmet. 

Zodra de huidige, door Omikron gedomineerde golf in Europa afneemt, volgt mogelijk een 
maandenlange periode van wijdverbreide immuniteit en dus weinig nieuwe besmettingen, 
denkt Kluge. Die zal volgens hem te danken zal zijn aan vaccinatie, het feit dat veel mensen 
de ziekte hebben gehad en een lagere gevoeligheid voor het virus als het weer warmer wordt. 
Als het tegen het einde van het jaar kouder wordt, keert Covid-19 terug, maar niet als 
pandemie. 

Dat laatste baseert Kluge op de relatief milde aard van de Omikron-variant, waarvan is 
aangetoond dat men er over het algemeen minder ziek van wordt dan van de deltavariant. 
Daardoor verandert Covid-19 geleidelijk van een pandemie in een beter beheersbare 
endemische ziekte zoals seizoensgriep, denkt Kluge. Wel houdt hij een slag onder de arm. ‘Dit 
virus heeft ons meer dan eens verrast, dus we moeten heel voorzichtig zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 
23 januari 2022. 

Hele staf Smitshoek positief na trainingskamp in Spanje: ‘Alleen 80-
jarige materiaalman is negatief’ 

Zoals wel meer amateurvoetbalverenigingen koos ook hoofdklasser Smitshoek voor een 
trainingskamp in Spanje. En ook de Barendrechters keerden niet zonder coronabesmettingen 
terug in eigen land. De gehele staf bleek besmet. ‘Alleen onze 80-jarige materiaalman bleef het 
virus bespaard.’ 
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De ironie spat natuurlijk van het verhaal af. Smitshoek ging naar de Spaanse Costa om voor 
het eerst in maanden weer eens te trainen. Eenmaal terug zijn de regels in Nederland 
versoepeld en mag weer getraind worden, maar is de afgelopen week een streep door de 
trainingen gegaan. Want vanwege corona zat een aantal Smitshoekers de voorbije week in 
quarantaine. Zo ook trainer Edwin de Koning, die woensdag positief testte. 

Het werpt de vraag op of het wel zo verstandig was om, terwijl Nederland in lockdown zat, op 
trainingskamp te gaan in Spanje, daar waar amper regels gelden. De Koning, die zelf geen 
klachten had, heeft de hele week over die vraag nagedacht. 

‘Maar als ik nu opnieuw die afweging moet maken, zouden wij gewoon op trainingskamp gaan. 
We hebben daar niets geks gedaan en continu afstand gehouden. Waar we het dan hebben 
opgelopen, weten we niet. Misschien in het vliegtuig.’   

Die theorie ligt voor de hand, gezien vrijwel de hele staf later positief bleek. ‘En we hebben bij 
elkaar gezeten in het vliegtuig.’ Extra opvallend was dat de 80-jarige verzorger Ap Bol als enige 
niet positief testte. ‘We zijn elke avond uit eten geweest en hebben die man niet om zes uur in 
z’n bed gestopt, hoor. Gelukkig is hij niet ziek geworden. Mijn moeder heeft vorig jaar tien 
dagen met corona op de IC gelegen, dus ik weet maar al te goed wat het virus kan doen. Maar 
het geeft wel eens te meer aan: op deze variant van het virus is geen pijl te trekken.’ Bron: AD, 
23 januari 2022. 

Einde pandemie in zicht, Covid-19 wordt als seizoensgriep 

Goed nieuws: de coronapandemie in Europa kan wel eens beëindigd worden dankzij de 
Omikron-variant. Directeur Hans Kluge van de Europese tak van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt over een ‘pandemisch eindspel’, waarna Covid-
19 als een seizoensgriep wordt. 

Kluge schat dat Omikron tegen maart zestig procent van de Europeanen heeft besmet. En dat 
is goed nieuws, want zodra de huidige, door Omikron gedomineerde golf in Europa afneemt, 
volgt mogelijk een maandenlange periode van wijdverbreide immuniteit en dus weinig nieuwe 
besmettingen. Die luwte is volgens de WHO-directeur te danken aan vaccinatie, het feit dat 
veel mensen de ziekte hebben gehad en een lagere gevoeligheid voor het virus als het weer 
warmer wordt.  Als het tegen het einde van het jaar kouder wordt, keert Covid-19 terug, maar 
niet als pandemie, gelooft Kluge. ‘Het is aannemelijk dat de regio op weg is naar een soort 
pandemisch eindspel.’  

Dat laatste baseert Kluge op de relatief milde aard van de Omikron-variant, waarvan is 
aangetoond dat men er over het algemeen minder ziek van wordt dan van de deltavariant. 
Daardoor verandert Covid-19 geleidelijk van een pandemie in een beter beheersbare 
endemische ziekte zoals seizoensgriep. Wel houdt Kluge een slag om de arm. ‘Dit virus heeft 
ons meer dan eens verrast, dus we moeten heel voorzichtig zijn.’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

Politiebond dringt aan op versoepeling: ‘Liever gereguleerde horeca, dan 
twintig illegale feesten’ 

Vanuit veiligheidsperspectief moeten de coronamaatregelen dinsdag flink worden versoepeld 
zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nationale Politie Bond. Anders valt de boel niet meer te 
handhaven. ‘Je ziet het acceptatieniveau afnemen’, legt hij uit. ‘Mensen hebben een 
uitlaatklep nodig.’ 

De coronacrisis is een aanslag op de levens van velen. Lontjes worden korter. Ook bij de politie 
heeft de crisis veel menskracht en energie gekost. Tel daarbij op de hoge werkdruk en 
‘chronische onderbezetting’ waartegen de politiebonden vandaag opnieuw actie voeren, en er 
tekent zich een steeds groter probleem af. De kwaliteit van het politiewerk kán al niet meer 
gewaarborgd worden, zei Struijs afgelopen nacht nog in het NPO1-radioprogramma Onze man 
in Deventer. ‘Het is het uur U.’ 
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‘Toen ik door de binnenstad van Deventer liep hoorde ik op vier plekken heel harde muziek. 
Zijn er heel grote illegale feesten gaande. De politie staat op dat moment bij een ernstige 
aanrijding en een forse burenruzie, en meer auto’s zijn er niet. Intussen hoort de hele stad 
die overlast. Het tast je legitimiteit en geloofwaardigheid aan, als je aan de ene kant roept: ‘dit 
mag niet’, maar aan de andere kant niet kan handhaven. Daar maak ik me zorgen om. Maar: 
het blijft een gezondheidscrisis, dat is leidend.’ 

U pleit voor een versoepeling van de coronamaatregelen. 

‘Ja, en dan denk ik vooral aan de horeca en de cultuur. Want daar zit een uitlaatklep voor 
mensen.’  

Als de horeca open is, dan levert dat normaal gesproken ook kleine opstootjes op, dronken 
mensen op straat. Kost dat niet óók mankracht? 

‘De vorige keer heeft de horeca zich keurig aan de afspraken gehouden. We hadden nauwelijks 
incidenten. Nu heb je óók incidenten, ergere denk ik: veel illegale feesten, veel lachgas, veel 
dronkenschap. En we weten niet waar het is, dus we gaan er alleen naartoe als er geklaagd 
is. Ze staan in loodsen en leegstaande huizen, hutjemutje op elkaar. Ik heb liever gereguleerde 
horeca die open gaat en zich aan de spelregels houdt, dan twintig illegale feesten.’ 

Hoe ernstig is de situatie? 

‘Er zijn vanuit veiligheidsperspectief drie problemen. De grote onderbezetting en alle 
demonstraties trekken een zware wissel, waardoor we niet meer in de wijken zijn. De 
recherche staat onder water, waardoor aangiftes en onderzoeken stil liggen of moeten worden 
uitgesteld. De politie kan alleen nog excessen aan: 112-meldingen, schietpartijen waar doden 
bij vallen, dat soort dingen. De rest wordt op de lange baan geschoven. En we merken het bij 
het OM. Afgelopen weekend zagen we dat weer: onder druk zijn fouten gemaakt bij justitie, 
waardoor relschoppers niet worden aangepakt. We maken ons daar ernstige zorgen over.’ 

 
Demonstranten op het Museumplein tijdens een actie van Nederland in Verzet. De actiegroep 
protesteert tegen het coronabeleid van de overheid. © ANP 

Waarom is corona zo’n aanslag op de politie? 
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‘Je wordt als agent uit je gebied getrokken en moet van Limburg naar Eindhoven of 
Amsterdam voor een demonstratie. Dan ben je dus niet in de wijk. Ten tweede: als er rellen 
zijn, dan moeten de relschoppers wel een goed proces-verbaal krijgen. Dus wordt er recherche 
van haar onderzoek gehaald. Daarnaast zijn er veel besmettingen binnen de politie. Getallen 
heb ik niet, maar we horen veel: ik moet in quarantaine, of: ik ben positief. Mijn grootste zorg, 
omdat het al zo lang duurt, zijn de mensen. Sommigen zijn echt moe, lopen op hun tandvlees.’ 

U hebt ook gezegd dat u vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de politie als 
thermometer van deze maatschappij. Wat geeft die thermometer nu aan? 

‘Ik denk dat het kabinet beter moet luisteren naar wat politieagenten zien. Ook rondom de 
spanningen en polarisatie in de samenleving. Als je ziet dat de boel zo op scherp komt... 
Agenten hadden nooit gedacht dat ze bij scholen, supermarkten en ehbo-posten regelmatig 
moesten komen opdraven vanwege ruzies of vechtpartijen. Gewoon omdat mensen het op de 
een of andere manier zat zijn. Dan gaan ze tegen elkaar tekeer, of tegen het verplegend 
personeel. De lontjes worden korter.’ 

‘Naarmate het langer duurt. De ziekenhuizen liggen minder vol, intussen hoor je overal illegale 
feesten, en jij zit braaf met vier mensen thuis. Dan denk je bij jezelf: ik heb al twee jaar mijn 
verjaardag niet gevierd en de rest houdt zich er niet aan. Dan komt er iets los.’ 

Het gros van de mensen houdt zich toch nog altijd redelijk aan de regels? 

‘Je ziet de acceptatie ook bij het grote sterke midden, dat zich keurig gedraagt, afvlakken. De 
politie wordt op straat aangesproken: ‘jongejonge, hoe lang gaat dit nog duren, we vinden het 
nu toch onzin worden'. En dat zijn heel redelijke mensen. Natuurlijk zijn er aan de flanken 
excessen. Dat zijn kleine clubs die wel anderen in beweging kunnen brengen. Agenten zíén 
het acceptatieniveau afnemen. Dan komt er een kritische grens aan. Mensen hebben een 
uitlaatklep nodig, of dat nou het theater is of de kroeg.’ Bron: AD, 23 januari 2022. 

 

Ziekteverzuim stijgt snel: thuiswerken blijkt een grote boosdoener 

De grootste stijging van het ziekteverzuim komt door besmettingen. Maar ook thuiswerken en 
de krapte op de arbeidsmarkt eisen hun tol. 
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Al sinds oktober vorig jaar schieten de verzuimcijfers omhoog. ‘In december was het aantal 
ziekmeldingen 54 procent hoger dan gemiddeld over december in de drie jaar daarvoor’, zegt 
René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis. De verzekeraar zegt dat het aantal 
ziektegevallen nog verder zal stijgen, omdat bedrijven dertig dagen de tijd hebben om 
werknemers ziek te melden. Bron: AD, 21 januari 2022. 

Op de Internationale Dag van het Onderwijs slaat Unicef vandaag alarm 
over de grote leerachterstanden  

Op de Internationale Dag van het Onderwijs slaat Unicef vandaag alarm over de grote 
leerachterstanden die door coronamaatregelen zijn ontstaan. Bijna twee jaar na de uitbraak 
van de pandemie worden nog altijd meer dan zeshonderdvijfendertig miljoen leerlingen 
getroffen door volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen, stelt de kinderrechtenorganisatie. 

Het sluiten van onderwijs moet zo snel mogelijk stoppen, vindt Unicef. En het heropenen van 
scholen alleen is niet genoeg: leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om hun 
onderwijsachterstanden in te halen. 

Volgens Unicef hebben de schoolsluitingen in lage- en middeninkomenslanden geleid tot een 
flinke toename van het aantal 10-jarigen dat niet in staat is om een eenvoudige tekst te lezen 
of te begrijpen. Dit was drieënvijftig procent vóór de pandemie en is nu gestegen naar zeventig 
procent. 

In armere landen is bovendien de toegang tot voeding verminderd. Meer dan 
driehonderdzeventig miljoen kinderen wereldwijd misten hun schoolmaaltijden tijdens 
schoolsluitingen. Vaak was dit hun enige maaltijd van de dag. 

Ook huiselijk geweld en kinderarbeid zijn volgens Unicef toegenomen. Zeker drieëntwintig 
miljoen kinderen, die voorheen op school zaten en door de onderwijssluitingen aan het werk 
zijn gegaan, dreigen niet meer terug te keren naar school. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Luchtvaartmaatschappijen in VK dringen aan om reizen zonder 
beperkingen weer mogelijk te maken 

Luchtvaartmaatschappijen dringen er in het Verenigd Koninkrijk op aan om reizen zonder 
beperkingen weer mogelijk te maken. Zeker voor mensen die volledig ingeënt zijn, schrijven 
onder meer British Airways en Ryanair aan gezondheidsminister Sajid Javid. Volgens de 
bedrijven hebben de maatregelen niet geholpen tegen de verspreiding van de omikronvariant.  

De vliegmaatschappijen willen ook dat grenssluitingen en vliegverboden in de toekomst niet 
meer worden ingezet bij nieuwe virusvarianten. Ook hotelquarantaines en iedereen testen 
moeten worden geschrapt. Donderdag verdwijnt een groot deel van de coronamaatregelen in 
Groot-Brittannië. Mondkapjes, thuiswerken en coronapassen komen te vervallen. De 
verwachting is dat de reisregels ook snel worden versoepeld. 

Nu moeten reizigers bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een coronatest 
doen, ook al zijn ze gevaccineerd. Als die positief is, geldt er een quarantaineverplichting. 
Op eigen kosten in een hotel. De luchtvaartsector is hard getroffen door de pandemie. Vorig 
jaar lag het aantal internationale vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk nog 71 procent 
lager dan in 2019. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Israël laat weten dat een vierde dosis coronavaccin bij mensen boven 
60  drie keer zoveel bescherming biedt 

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid laat weten dat een vierde dosis 
coronavaccin bij mensen boven 60 voor drie keer zoveel bescherming tegen ernstige klachten 
zorgt als bij leeftijdsgenoten die drie keer zijn geprikt. 

Wie een tweede booster kreeg blijkt twee keer beter beschermd tegen infectie met het 
coronavirus dan mensen die één booster ontvingen. Ook Israël kampt met stijgende 
besmettingscijfers veroorzaakt door Omikron, maar heeft nog geen sterfgevallen door toedoen 
van de virusvariant vastgesteld. Bron: AD, 24 januari 2022. 
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De politie in Australië heeft twee mannen opgepakt die ervan worden 
verdacht 1.400 sneltesten te hebben gestolen 

De politie in Australië heeft zondag twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht 1.400 
sneltesten te hebben gestolen. Het land worstelt juist met een groot tekort aan de 
antigeentesten. 

De mannen van 19 en 23 jaar zijn aangeklaagd voor diefstal en op borgtocht vrijgelaten. Alle 
gestolen testkits zijn inmiddels teruggevonden. 

De diefstal komt op een moment dat het land te maken heeft met een enorme piek aan 
coronabesmettingen. De autoriteiten verwachten na de kerstvakantie zelfs een nieuwe hausse 
aan besmettingen als de scholen volgende week weer hun deuren zullen openen. Bron: AD, 
24 januari 2022. 

Een deel van het kabinet beraadt zich over verdere versoepelingen van 
de coronamaatregelen 

In het Catshuis beraadt een deel van het kabinet zich vandaag over verdere 
versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar 
de heropening van de horeca en de cultuursector. 

Dinsdag valt daarover een definitief besluit en geven premier Mark Rutte en zorgminister 
Ernst Kuipers naar verwachting weer een persconferentie. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft volgens ingewijden het kabinet geadviseerd de 
samenleving nagenoeg volledig te heropenen, maar alleen tot 20.00 uur 's avonds en 
onder strenge voorwaarden. Zo zou op veel plaatsen het coronatoegangsbewijs moeten worden 
getoond en een limiet moeten gelden op het aantal bezoekers. Bron: AD, 24 januari 2022. 

In Catshuis liggen versoepelingen op tafel, maar ook een pakket aan 
randvoorwaarden 

Met een gunstig advies van het OMT in de achterzak komt een deel van het kabinet vandaag 
bijeen in het Catshuis. Dinsdag beslist het kabinet formeel over nieuwe versoepelingen, maar 
duidelijk is wel: er hangt goed nieuws in de lucht. 

De deskundigen van het OMT adviseerden dit weekeinde dat alles in de samenleving - ook de 
horeca en de cultuursector- open zou kunnen tot 20.00 uur. Wel is daarbij een flinke 
winstwaarschuwing van kracht: dat gaat dan wel gepaard met ‘veel en zware voorwaarden.’ 

Het kabinet komt wel bijeen onder druk: de protesten vanuit de horeca en cultuur namen de 
afgelopen dagen toe. Toch lijkt er groen licht van de virologen: versoepelen zou moeten 
kunnen. 

Over de randvoorwaarden wordt nog wel druk overlegd vandaag. Een greep uit de 
mogelijkheden: reserveringen, vaste zitplaatsen, het gebruik van mondmaskers, een beperkt 
aantal bezoekers en het gebruik van coronatoegangsbewijzen. En, waarschuwt een ingewijde: 
misschien wel een combinaties van al die restricties. 

Als het kabinet besluit om de samenleving helemaal te heropenen tot 20.00 uur, dan komen 
we in dezelfde situatie als enkele weken vorig jaar het geval was. Maar ook de ‘eindtijd’ van 
20.00 uur is nog zeker niet in steen gebeiteld. Mogelijk worden er uitzonderingen gemaakt 
voor publiek bij profsportwedstrijden, of voor theatervoorstellingen. Daarbij ligt ook 22.00 uur 
als ‘sluitingstijd’ op tafel. Bioscopen en theaters riepen het kabinet zaterdag vast op om ervoor 
te zorgen dat zij langer open mogen blijven, omdat zij in de avonduren de meeste omzet 
draaien. 

De nachthoreca heropenen, zoals discotheken, lijkt nog wel een brug te ver. Het 
thuiswerkadvies blijft voorlopig ook van kracht. Aan de quarantaineregels voor scholen gaat 
waarschijnlijk wel gesleuteld worden. Nu nog moeten complete klassen in quarantaine bij drie 
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of meer infecties binnen een week. Dat aantal wordt wellicht opgeschroefd, zodat kinderen 
niet meer zo snel naar huis worden gestuurd. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Nog meer corona bij Nederlandse handballers op EK 

Het aantal coronabesmettingen bij de Nederlandse handballers op het EK blijft maar oplopen. 
De testronde van zaterdagavond leverde weer vier positieve uitslagen op. Onder anderen Kay 
Smits, met 45 doelpunten de topscorer van het toernooi, testte positief. 

Ook Samir Benghanem, Jasper Adams en een fysiotherapeut van de ploeg kregen een positieve 
uitslag. Ze zijn allemaal direct in isolatie gegaan. Bondscoach Erlingur Richardsson testte 
opnieuw positief, net als zaterdagochtend bij een zelftest. De IJslander blijft in isolatie. Zonder 
Richardsson langs de lijn wonnen de handballers zaterdagmiddag in Boedapest met 34-30 
van Montenegro. Oranje pakte zo de eerste punten in de hoofdronde van het EK en doet nog 
volop mee in het toernooi. 

De handballers worden wel al dagenlang geplaagd door coronabesmettingen. Op dit moment 
zitten ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Rutger ten Velde, de keepers 
Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen en keeperstrainer Gerrie Eijlers in isolatie. 

Richardsson riep de afgelopen dagen al diverse nieuwe spelers op. De Nederlandse bond kijkt 
naar de mogelijkheden om voor de laatste twee wedstrijden in de hoofdronde, tegen 
Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag), nog meer vervangers op te roepen. Bron: De 
Telegraaf, 24 januari 2022.  

Onderzoek: Helft van de kinderen neemt waarschijnlijk geen corona prik 

De helft van de kinderen van 9, 10 en 11 jaar gaat waarschijnlijk geen coronaprik halen. Dat 
blijkt uit een groot onderzoek dat is gedaan door het Jeugdjournaal. Drie van de tien kinderen 
willen de prik wel halen. Twee van de tien weet het nog niet. Bron: NOS Jeugdjournaal, 23 
januari 2022. 

In België ook alle hens aan dek in de crèches: ‘Twaalf van de vijftien 
medewerkers besmet, bij de kinderen ben ik de tel kwijt’ 

Net als bij de scholen is ook bij de kinderdagverblijven is het aantal sluitingen aan het pieken. 
In de week van 10 januari was vijf procent van alle crèches dicht, maar Kind & Gezin komt 
vandaag met nieuwe cijfers over de week van 17 januari die een stuk hoger zullen liggen. ‘De 
voorbije week hebben we meer dan driehonderd meldingen per dag gekregen’, zegt 
woordvoerster Nele Wouters. ‘Dat wil niet zeggen dat die allemaal moeten sluiten. We 
analyseren telkens de lokale situatie alvorens we zulke beslissingen nemen. Maar het zegt wel 
iets over de situatie in het veld.’ Bron: HLN, 24 januari 2022. 

Peking heft lockdown in Xi'an volledig op 

Na een maand is de lockdown in de Chinese metropool Xi'an, waar dertien miljoen mensen 
leven, volledig opgeheven. Dat hebben de stadsautoriteiten maandag gemeld. 

Er is geen avondklok meer. Het openbaar vervoer en de taxidiensten kunnen hun normale 
ritten hervatten. Treinritten en vluchten voeren reizigers weer af en aan naar Xi'an, de 
hoofdstad van de centrale provincie Shaanxi. Inwoners van Xi'an mogen opnieuw reizen, maar 
moeten wel een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen. Net als winkels mogen ook restaurants 
weer hun deuren openen, maar zij moeten het aantal gasten beperken en de afstandregels 
respecteren. Private bijeenkomsten mogen niet meer dan tien mensen tellen. Bron: HLN, 24 
januari 2022. 
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@ Coronadashboard Rijksoverheid  De actuele situatie in Nederland. 

 

 

 

 



200 
 

 

Optimisme bij topspecialisten: 'Goede hoop op griepachtig beeld’ 

De voorzitters van de Nederlandse Internisten Vereniging, Robin Peeters (rechts), en de 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Leon van den 
Toorn, zien de toekomst van de pandemie met vertrouwen tegemoet.  

Topspecialisten zijn optimistisch over het vervolg van de pandemie. Zij zien ‘echt een milder 
ziektebeeld’ en hebben er ‘heel veel vertrouwen in’ dat de situatie na deze golf ‘écht heel anders 
wordt’. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Organisatoren verwachten tienduizenden deelnemers aan Brussels verzet 

De manifestatie start om 11 uur aan het Brusselse Noordstation. Via de Europese wijk gaat 
het richting Jubelpark waar internationale sprekers voorzien zijn. De organisatoren 
verwachten tienduizenden tot zelfs 100.000 deelnemers. De sfeer is vrolijk, meldt onze 
reporter ter plaatse. Er wordt gebabbeld en muziek gemaakt. Veel mensen hebben hun 
kinderen meegenomen. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Zes personen opgepakt nog voor start betoging 

Nog voor de start van de betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel zijn zondag zes 
personen opgepakt door de politie. Dat meldt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politie 
Brussel Hoofdstad Elsene. Bij het fouilleren van mensen aan het vertrekpunt van de mars, in 
en rond het station Brussel-Noord, bleken enkele deelnemers gevaarlijke voorwerpen op zich 
te dragen. ‘Er zijn een aantal preventieve fouilles geweest waarbij gevaarlijke en/of verboden 
voorwerpen in beslag werden genomen. Voor de betoging van start ging werden zes deelnemers 
administratief aangehouden’, vertelt Van de Keere. Bron: HLN, 23 januari 2022. 
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Jubelpark 

Het grootste deel van de betogers is ondertussen aangekomen aan het Jubelpark, waar om 
14 uur wat toespraken gegeven zullen worden. ‘Er is duidelijk meer volk dan we verwacht 
hadden’, zegt organisator Tom Meert. ‘Er is zo veel volk dat mensen te vroeg begonnen te 
wandelen. De eigenlijke betoging start nu pas aan het Noordstation.’ Bron: HLN, 23 januari 
2022. 

Nog duizenden mensen aanwezig 

Er zijn nog duizenden mensen aanwezig in het Jubelpark, waar de sfeer nog steeds erg 
grimmig is, maar de organisatie en de politie maken duidelijk dat iedereen naar huis moet 
gaan. Die oproepen krijgen nog niet al te veel navolging. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

‘We moeten de kinderen beschermen’ 

Opvallende aanwezigheid in de betoging: Phil en Chantal, beiden 60, in quarantainepak en 
met een schild waarop een pop hangt. ‘Ik zou mijn kind ook niet aan een pedofiel die recidivist 
is toevertrouwen, waarom hen dan laten vaccineren door bedrijven die eerder al fouten 
maakten? We moeten de kinderen beschermen. Ik laat me niet commanderen door een 
systeem, zeker als we zo weinig weten over het vaccin.’ Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Petitie om regering af te zetten 

De actievoerders lanceren maandag een petitie waarin ze om het afzetten van de regering 
vragen. Dat is zonet bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst aan het Jubelpark. De petitie gaat 
uit van Europeans United, de organisator van de betoging vandaag. Bron: HLN, 23 januari 
2022. 

Sara: ‘Ik snap nut van CST niet’ 

Sara De Smet komt met haar hele gezin betogen vandaag. ‘Het geeft me hoop als ik zie met 
hoeveel mensen we hier vandaag zijn. Ik ben niet gevaccineerd en kan nergens nog heen tenzij 
ik getest ben. Maar dat is absurd, want gevaccineerde mensen geven het virus ook door. Dus 
ik snap het nut niet van het CST (Covid Safe Ticket, nvdr).’ Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Sfeer slaat om: gemaskerde mannen gaan confrontatie aan met politie 

De sfeer tijdens de betoging wordt grimmig: een groep gemaskerde mannen zoekt in de 
Europese wijk de confrontatie op met de politie. Ze gooien met hekken en allerlei voorwerpen 
naar de agenten, meerdere ramen van gebouwen zijn al ingegooid. De politie reageert met 
traangas en het waterkanon wordt ingezet. Politiewoordvoerder Ilse Van de Keere bevestigt: 
‘De politie komt tussen in de straat tussen het Schumannplein en het Jubelpark. Het 
waterkanon wordt daarbij ingezet.’ 

Een groot contrast met wat zich binnen het Jubelpark afspeelt, meldt onze reporter, waar 
eerder een festivalsfeer hangt. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Kat-en-muisspel 

De gemaskerde mannen die eerder de confrontatie aangingen met de politie, blijven dat doen. 
Het is een kat-en-muisspel tussen hen en de vele aanwezige agenten. De organisatie vraagt 
alle betogers vanop het podium om weg te gaan ‘uit respect voor de organisatie’. Ze vragen 
hen om te vertrekken langs de andere kant van de triomfboog, niet de kant waar de sfeer 
grimmig is dus. ‘Liberté’, roepen ze daar nog steeds en de politie blijft traangas en het 
waterkanon gebruiken wanneer ze weer eens uitgedaagd wordt. ‘We gaan over tot ontruiming’, 
klinkt het door de luidsprekers van de politie. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

50.000 betogers volgens politie 

Aan de betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel hebben 50.000 mensen deelgenomen, 
zo meldt de Brusselse politie ondertussen. De organisatoren hebben het over tien keer zoveel: 
500.000 betogers. 
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De betoging is afgelopen, maar de politie heeft de handen nog vol met tientallen gemaskerde 
heethoofden die de confrontatie opzoeken. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Menigte blijft zich verzetten op Tervurenlaan 

Een groep van honderden betogers en relschoppers blijft zich verzetten op de Tervurenlaan, 
achter het Jubelpark. De oproerpolitie heeft het park ontruimd, maar intussen blijven de 
relschoppers vernielingen aanbrengen en stichten ze brandjes. 

De hardnekkige betogers en relschoppers zijn duidelijk niet van plan om naar huis te gaan. 
Het kat-en-muisspelletje met de oproerpolitie gaat verder op de Tervurenlaan. Elk 
politievoertuig dat te dicht bij de menigte komt, wordt bekogeld. Intussen steken amokmakers 
vuilnisbakken en losstaande houtpaletten en bouwmaterialen in brand. De politie blijft de 
relschoppers wegdrijven met het waterkanon en traangas. Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Betogers bekogelen agenten 

De betoging tegen de coronamaatregelen is zondag opnieuw uit de hand gelopen, zo las u 
eerder in deze live al. Op sociale media doken ook deze tragische beelden op: betogers 
bekogelen agenten met allerlei projectielen, waaronder hekken, en vluchten uit wanhoop een 
metrostation in. Doorheen de dag zouden bij de rellen meerdere agenten gewond zijn geraakt. 
Bron: HLN, 23 januari 2022. 

Drie agenten en twaalf betogers gewond, 70-tal betogers aangehouden 

Bij de betoging zondag in Brussel zijn drie agenten en twaalf betogers gewond geraakt. Ze 
werden naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. Dat meldt de 
Brusselse politie. In totaal werden een ongeveer zeventig betogers aangehouden, vooral in het 
tumult naar het einde van de betoging toe.  

‘De relschoppers die bewust de confrontatie zochten met de ordediensten zullen het voorwerp 
uitmaken van een verder onderzoek, hiervoor zal een gerechtelijke taskforce worden 
opgericht’, klinkt het nog bij de politie. Bron: HLN, 24 januari 2022. 

In België zijn journalisten aangevallen tijdens betoging 

Een televisieploeg van BX1, een Franstalige regionale zender in Brussel, is zondag aangevallen 
tijdens de betoging tegen het coronabeleid. Een journaliste en een cameravrouw kregen met 
geweld te maken, zo meldt de zender op zijn website. 

‘Toen een van onze ploegen filmde hoe mensen kasseien weghaalden, zijn verschillende 
personen op gewelddadige wijze tussenbeide gekomen. Ze renden op ons team af en 
probeerden hen te beletten beelden te maken. Om hun doel te bereiken, begonnen ze hen te 
beledigen en te duwen, en probeerden ze de camera te bemachtigen’, zo meldt de zender. 

 
De zender ‘veroordeelt fel het geweld tegen zijn personeel en de poging om de berichtgeving te 
belemmeren’. Er zal ook een klacht worden ingediend, zo klinkt het nog. Bron: HLN, 24 januari 
2022. 

Brusselse politici reageren verontwaardigd op nieuwe rellen in hoofdstad 

Verschillende Brusselse politici reageren met afschuw op de rellen die zondag na de Europese 
Manifestatie voor Democratie uitbraken in Brussel. Het is al de vijfde betoging tegen 
coronamaatregelen in twee maanden die uitmondt in onlusten. ‘De fysieke aanvallen waar de 
politiediensten slachtoffer van zijn geweest, zijn onaanvaardbaar. In samenspraak met de 
procureur des Konings zullen we er alles aan doen om de daders te identificeren’, verzekert 
burgemeester Philippe Close. ‘Bedankt aan de Brusselse politiezones, aan hun burgemeesters 
en aan de federale politie voor hun steun deze namiddag’, voegt hij nog toe. 

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort vindt de beelden en daden van vandaag in de 
hoofdstad ‘totaal onaanvaardbaar.’ Hij wil dat de daders bestraft worden. ‘Betogen is geen 
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excuus om onze stad te verwoesten en onze politie aan te vallen. Onze diensten stellen alles 
in staat om de daders op te sporen en te straffen’, schrijft Vervoort op Twitter. 

Tot slot uit ook Brussels minister Sven Gatz zijn verontwaardiging via sociale media. ‘Stop 
met het recht op vrije meningsuiting uit te hollen met blind geweld. Stop egoïsme te verwarren 
met vrijheid en stop vooral met mijn stad, onze hoofdstad, te verwoesten’, zegt Gatz. Bron: 
HLN, 24 januari 2022. 

De Croo reageert: ‘Onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden’ 

De mensen die na de betoging tegen de coronamaatregelen geweld hebben gebruikt, zullen 
vervolgd worden. Dat heeft eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) zondag verklaard 
in een reactie. ‘Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. 
Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar onze samenleving zal blind geweld nooit 
aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten’, zo schrijft De Croo op Facebook. ‘De 
betrokkenen van vandaag zullen vervolgd worden.’ 

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de rellen fors 
veroordeeld. ‘Het is ronduit schandalig dat politiemensen die anderen proberen te 
beschermen, zelf het mikpunt van geweld worden. Dit is geen manifestatie meer, dit is bruut 
geweld’, zegt ze op Twitter. ‘We moeten luisteren naar ieders mening, maar wie een betoging 
kaapt en kiest om te vernielen, verliest aan mij een gesprekspartner. Dit is absoluut geen 
manier om een boodschap over te brengen’, aldus de minister. Bron: HLN, 24 januari 2022. 

 

@ Het Nieuwsblad 

‘Ik begrijp roep om vrijheid, maar er moet zero tolerance komen tegen 
geweld’ 

Hoewel hij ‘de roep om vrijheid’ begrijpt van de tienduizenden demonstranten die zondag door 
de straten van Brussel trokken, veroordeelt minister-president van de Franse gemeenschap, 
Pierre-Yves Jeholet, maandagochtend krachtig het geweld dat daarop volgde. ‘Ik begrijp de 
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roep om vrijheid. Maar wat gisteren gebeurde was onaanvaardbaar en schandalig. We moeten 
echt een nultolerantiebeleid hanteren en veel strenger zijn ten opzichte van de oproerkraaiers. 
We kunnen dergelijk geweld ten opzichte van de politie niet langer accepteren’, zei Jeholet op 
LN24 en in het programma Matin Première op de RTBF. Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 
2022. 

Al ruim 230 aanhoudingen na coronabetoging in Brussel: ‘Volstrekt 
onaanvaardbaar’ 

Er zijn intussen al meer dan 230 aanhoudingen verricht na de uit de hand gelopen 
coronabetoging in Brussel van zondag, zo meldde minister van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden (CD&V) maandagochtend op radiozenders QMusic en Joe. ‘Het is nu aan Justitie 
om snel én op gepaste wijze op te treden’, aldus de minister. ‘Dit was volstrekt 
onaanvaardbaar.’ Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 2022. 

China heeft na enkele weken grotendeels een einde gemaakt aan 
de strenge lockdown in miljoenenstad Xi'an 

China heeft na enkele weken grotendeels een einde gemaakt aan de strenge 
lockdown in miljoenenstad Xi'an. Winkels, supermarkten en restaurants in de dertien miljoen 
inwoners tellende metropool kunnen de deuren weer openen, maakten de lokale autoriteiten 
bekend. De stad heeft al enkele dagen geen nieuwe besmettingen meer gemeld. 

De situatie in Xi'an lijkt daarmee onder controle te zijn. Er blijven nog wel enkele maatregelen 
van kracht. Zo zit nog een stadsdistrict in lockdown. Ook mogen horecazaken maar een 
beperkt aantal klanten tegelijk ontvangen. Thuis geldt een maximum van tien mensen bij 
samenkomsten. 

Ondertussen kampt China met een corona-uitbraak in Peking. Over twee weken moeten daar 
de Olympische Winterspelen van start gaan. De Omikron-variant van het virus dook vorige 
week voor het eerst op in de stad en sindsdien zijn er tientallen besmettingen vastgesteld. De 
autoriteiten proberen de uitbraak te bestrijden. Bron: AD, 24 januari 2022. 

WHO: We moeten nu samenkomen om de pandemie tot een einde te 
brengen 

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dringt er bij 
landen op aan om samen de acute fase van de coronapandemie te beëindigen. Volgens de 
WHO-voorman zijn alle daartoe benodigde gereedschappen nu voor handen. 

‘De Covid-19-pandemie gaat nu het derde jaar in en we bevinden ons op een kritiek punt’, 
sprak Tedros  tijdens een persconferentie met de Duitse minister van 
Ontwikkelingszaken Svenja Schulze. ‘We moeten nu samenkomen om de pandemie tot een 
einde te brengen. We kunnen het niet laten aanslepen, slingerend tussen paniek en 
verwaarlozing.’ Bron: AD, 24 januari 2022. 

India verwacht dat het aantal besmettingen met de Omikron-variant de 
komende weken sterk zal stijgen 

Gezondheidsexperts in India verwachten dat het aantal besmettingen met de Omikron-
variant de komende weken sterk zal stijgen. De ziekenhuizen zien, ondanks minder zware 
klachten, een toename aan opnames. India meldt vandaag 306.064 nieuw vastgestelde 
besmettingen, een stijging van acht procent ten opzichte van het dagelijkse gemiddelde van 
de afgelopen vier dagen.  

‘De Omikron-variant verspreidt zich nu lokaal in India en is in meerdere metropolen de 
dominante virusversie geworden’, verklaart een samenwerkingsverband van testcentra. Het 
merendeel van de besmettingen verloopt mild. Grote steden in India, zoals New Delhi en 
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Mumbai, zagen de afgelopen twee weken echter dalende besmettingscijfers. Maar volgens de 
experts blijft dat niet lang zo.  

Omikron verspreidt zich naar de voorsteden en de deelstaten verwachten de komende acht 
tot tien weken pieken in de cijfers te zien. Ook zou de dodelijke Deltavariant van het 
coronavirus nog rondwaren. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is met 439 echter het 
laagste in vijf dagen. India telde sinds het begin van de pandemie officieel 39,54 miljoen 
coronagevallen. Van hen kwamen er 489.848 te overlijden. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Rusland meldt ook vandaag een recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen 

Rusland meldt ook vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. De afgelopen 24 
uur werden 65.109 Russische inwoners positief getest op het virus. Het land wordt 
momenteel overspoeld door de Omikron-variant. Gisteren werden er 63.205 nieuwe 
coronagevallen geteld. Het laatste etmaal werden 655 aan Covid-19 
gerelateerde overlijdens geregistreerd.  Bron: AD, 24 januari 2022. 

Oudervereniging: scholieren die thuis in quarantaine zitten en daardoor 
een toets missen moeten ook kunnen herkansen bij een onvoldoende 

Oudervereniging Ouders en Onderwijs vindt dat scholieren die thuis in quarantaine zitten en 
daardoor een toets missen naast de kans om die in te halen ook een herkansing verdienen als 
ze een onvoldoende voor de toets halen.  De eerste poging hoort niet de laatste kans te zijn, 
aldus de oudervereniging. 

De vereniging heeft de indruk dat negen op de tien scholen de bestaande afspraken 
daarover goed hebben geregeld. ‘Als dat niet zo is, moeten ze zich bij hun school melden. Wij 
kunnen ze daarbij helpen’, zegt directeur Lobke Vlaming. Volgens haar zou het niet eerlijk 
zijn als scholieren maar één kans krijgen op een toets 

‘Dan krijg je dat kinderen met klachten toch naar school komen, omdat ze bang zijn 
en herkansing te missen.’ In de eerste twee schoolweken van het nieuwe kalenderjaar zijn 
al veel klassen naar huis gestuurd. Precieze aantallen ontbreken, maar 'we hebben wel de 
indruk dat het wijdverbreid is', zegt Vlaming. 

‘Ouders worden op zondag gemaild dat ze de volgende dag thuisonderwijs moeten geven. Dat 
legt druk op de ouders, helemaal als zij een cruciaal beroep hebben of buiten de deur werken. 
Er is geen noodopvang. We kunnen het erover eens zijn dat thuisonderwijs niet dezelfde 
kwaliteit heeft.’ 

Vlaming: ‘Ouders zijn niet altijd in staat om echt goed te helpen en kinderen kunnen het niet 
alleen. Het zou het beste zijn voor ouders en kinderen om scholen zo veel mogelijk te openen. 
Maar alleen als het verantwoord kan. Als het ertoe leidt dat opa en oma doodziek worden, is 
het een ander verhaal.’ Bron: AD, 24 januari 2022. 

België geeft groen licht voor vierde coronaprik voor mensen met 
verzwakt immuunsysteem 

De ministers van Volksgezondheid hebben zojuist beslist dat mensen met een verzwakt 
immuunsysteem een vierde dosis van het coronavaccin zullen krijgen. Dat heeft de Waalse 
minister van Volksgezondheid, Christie Morreale (PS), maandag gezegd op Twitter. 

‘De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om mensen met een verzwakt immuniteitssysteem, die 
erg kwetsbaar zijn en een hoog risico lopen op Covid-19, opnieuw een booster te geven. De 
ministers van Volksgezondheid hebben zojuist groen licht gegeven, met implementatie 
binnenkort’, schrijft ze. 
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Het huidige vaccinatieschema voor personen ouder dan 18 voorziet al drie vaccindoses in 
België. Sommige landen, waaronder Israël, zijn begonnen met het toedienen van een vierde 
dosis aan de meest kwetsbare mensen.  

Minister Beke zei eerder deze maand nog dat een vierde prik voor iedereen op tafel ligt. Bron: 
AD, 24 januari 2022. 

Hoge Gezondheidsraad acht vierde prik nodig voor mensen met verzwakt 
immuniteitsysteem 

De Hoge Gezondheidsraad raadt een vierde prik van het coronavaccin aan voor mensen met 
een verzwakt immuniteitsysteem. Dat staat op de website van ‘Het Nieuwsblad’ en de 
informatie is vrijdag ook bevestigd aan Belga. Een formele beslissing moet nu worden genomen 
op een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke had twee weken geleden bekendgemaakt dat hij de 
Hoge Gezondheidsraad om een advies had gevraagd voor een vierde prik voor mensen met 
immuniteitsstoornissen. Intussen zijn de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad 
besproken op de Task Force Vaccinatie, zo schrijft ‘Het Nieuwsblad’. Er is nog geen advies 
openbaar gemaakt. 

De vierde prik wordt nodig geacht voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het gaat 
onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische 
nierdialyse krijgen, bepaalde hiv-patiënten, mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige 
tumoren of patiënten die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben 
ondergaan.  

Het zou in totaal gaan om 300.000 à 400.000 mensen, die na hun basisvaccinatie tegen Covid-
19 minder antistoffen hebben aangemaakt. 

‘De vierde prik wordt bij mensen met een verzwakt immuunsysteem eigenlijk als de booster 
beschouwd’, zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de Task Force Vaccinatie, aan Belga. ‘De 
derde prik was voor hen onderdeel van de basisvaccinatie. Die was nodig om bij hen hetzelfde 
effect te krijgen als mensen met een gehele immuniteit.’ 

Voorts wordt ook aangeraden om de 12- tot 17-jarigen met een verzwakte immuniteit van een 
derde prik te voorzien. 

Een beslissing over het toedienen van de prik is nog niet genomen. Daarvoor is het wachten 
op een Interministeriële Conferentie (IMC) met de verschillende ministers van 
Volksgezondheid. Wanneer het IMC zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. 

Als het licht op groen wordt gezet, kan de extra vaccinatieronde snel van start gaan. ‘Alles 
staat klaar. Het kan onmiddellijk worden opgestart’, zegt Briat. Bron: HLN, 21 januari 2022. 

Vierde dosis goedgekeurd voor kwetsbare Spanjaarden 

De Spaanse autoriteiten hebben groen licht gegeven om sommige heel kwetsbare landgenoten 
een vierde dosis toe te dienen. Het gaat dan onder meer om mensen met een verminderde 
immuniteit. Dat heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. 

Deze vierde dosis krijgen de betrokken personen vijf maanden na hun derde dosis. Daarnaast 
werd beslist om de derde dosis uit te breiden naar iedereen ouder dan 18. Tot nu toe konden 
enkel 40-plussers die booster krijgen.  

In Spanje is negentig procent van de bevolking ouder dan 12 jaar volledig gevaccineerd. Bij de 
kinderen tussen 5 en 11 kreeg al bijna veertig procent minstens één vaccindosis. 
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Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat in ons land het advies van de Hoge 
Gezondheidsraad werd gevraagd over een vierde prik voor personen met onderliggende 
aandoeningen en bewoners van woonzorgcentra. Bron: HLN, 13 januari 2022. 

Vierde coronaprik biedt amper extra bescherming tegen Omikron volgens 
Israëlische studie 

Een vierde coronaprik biedt amper extra bescherming tegen de Omikron-variant. Dat blijkt 
uit voorlopige resultaten van een Israëlische studie. ‘Ondanks een iets hoger aantal 
antilichamen, biedt het vierde vaccin maar een gedeeltelijke bescherming tegen het virus’, 
aldus  Gili Regev-Yochay, verbonden aan het Sheba Medical Center in Tel Aviv. 

Ook na de vierde prik werden er namelijk doorbraakinfecties vastgesteld.  

Aan de studie namen honderdvijftig mensen deel, die twee weken voordien een vierde 
coronaprik van Pfizer hadden gekregen. Daarnaast werden ook de gegevens van 
honderdtwintig personen die een week geleden een vierde coronaprik met Moderna kregen, 
onder de loep genomen. Zij hadden voordien drie prikken met Pfizer gekregen. 

Israël is wereldwijd een van de weinige landen die al begonnen zijn met het toedienen van een 
vierde coronaprik. Die is voorbehouden voor mensen met immuniteitsstoornissen, medisch 
personeel en personen ouder dan 60 jaar. 

Op basis van de resultaten zei Regev-Yochay geen algemene vierde coronaprik aan te bevelen. 
Ze plaatste ook vraagtekens bij het nut van het toedienen van een vierde prik aan gezonde 
60-plussers. 

Minister Beke zei eerder deze maand nog dat een vierde prik voor iedereen op tafel ligt. Bron: 
HLN, 17 januari 2022.  

In Frankrijk vaccinatiepas in werking  

De vaccinatiepas treedt maandag in werking in Frankrijk. Wie ouder is dan zestien jaar en 
aan een evenement wil deelnemen, op café of op restaurant wil gaan of het openbaar vervoer 
wil nemen, zal moeten kunnen bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus. 

Een negatieve test volstaat alleen nog voor wie een dokter of een ziekenhuis bezoekt. ‘De 
vaccinatiepas verandert de situatie en maakt het mogelijk de normale activiteiten te 
hervatten’, zei Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse minister van KMO's en Toerisme, zondag 
aan radiozender Europe 1. Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 2022. 

De Belgische oud-topbasketballer Pieter Loridon heeft zich opzettelijk 
laten besmetten met het coronavirus 

De Belgische oud-topbasketballer en tv-persoonlijkheid Pieter Loridon heeft zich, omdat hij 
naar het buitenland wil zonder geldige coronapas, opzettelijk laten besmetten met de 
Omikron-variant. ‘Ik heb me bewust laten besmetten. Ander speeksel in m’n neus liggen 
rammen, met positief resultaat’, zegt de 49-jarige Loridon.  

‘Nee, ik ga niet meedoen aan een Covid Safe Ticket-maatschappij. Ik ‘moet’ weldra naar het 
buitenland voor zaken, en ook dat kan een gezonde mens vandaag niet meer zonder CST. 
#gestoord’, liet hij via Instagram weten. ‘Ik ga dus voor een natuurlijke booster van m’n 
immuunsysteem die wél top werkt tegen de varianten.’ 

De  Vlaamse topviroloog Marc Van Ranst heeft er maar één uitdrukking voor: 'klinkklare 
onzin', zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. ‘En totaal onverantwoord. Iemand anders’ snot in 
de neus smeren, sinds wanneer doen we dat? Met een ongekende hoeveelheid virus? Er zijn 
trouwens al mensen doodgegaan na zogenaamde besmettingsfeestjes.’ Bron: AD, 24 januari 
2022. 
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Pieter Loridon (49) moet naar het buitenland. Wie niet gevaccineerd is, heeft daarvoor een 
herstelcertificaat nodig. © Instagram 

Jezelf bewust besmetten ‘om immuunsysteem te boosten’? ‘Totaal 
onverantwoord’ 

‘Ik heb me bewust laten besmetten. Ander speeksel in m’n neus liggen rammen, met positief 
resultaat.’ Het bericht waarin voormalig topbasketter Pieter Loridon (49) vertelt dat hij zich 
met opzet heeft laten besmetten met het coronavirus, werd dit weekend met gefronste 
wenkbrauwen onthaald. ‘Totaal onverantwoord’, vindt viroloog Marc Van Ranst.  

Loridon vroeg zich zaterdag op Twitter nog af of het voor gezonde, ongevaccineerde mensen 
onder de 50 een optie is de natuurlijke immuniteit — na een eerdere coronabesmetting met 
de originele virusstam — te ‘boosten’ door jezelf bewust te besmetten met de Omikron-variant. 
Lang wachtte hij het antwoord niet af: gisteren bleek de daad reeds bij het woord gevoegd. 
‘Nee, ik ga niet meedoen aan een Covid Safe Ticket-maatschappij. Ik ‘moet’ weldra naar het 
buitenland voor zaken, en ook dat kan een gezonde mens vandaag niet meer zonder CST. 
#gestoord’, zo liet hij via Instagram weten. ‘Ik ga dus voor een natuurlijke booster van m’n 
immuunsysteem die wél top werkt tegen de varianten.’ 

Jezelf bewust besmetten om vrij te kunnen bewegen, of bijvoorbeeld de komende maanden op 
vakantie te kunnen gaan: pure waanzin, of toch niet helemaal? Viroloog Marc van Ranst heeft 
er maar één uitdrukking voor: ‘klinkklare onzin’. ‘En totaal onverantwoord. Iemand anders’ 
snot in de neus smeren, sinds wanneer doen we dat? Met een ongekende hoeveelheid virus? 
Er zijn trouwens al mensen doodgegaan na zogenaamde besmettingsfeestjes’, weet Van Ranst. 
‘Het immuunsysteem op natuurlijke manier boosten, waarvan sprake, betekent met de 
natuurlijke ziekte en alle mogelijke nevenwerkingen erbij, eventueel pas op langere termijn. 
Een dergelijke praktijk is niet serieus te nemen.’  

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) noemt de actie van Loridon 
respectloos. ’Onze uitstekende gezondheidszorg zal ook jou verzorgen als je in het ziekenhuis 
belandt’, schrijft de minister op Twitter. ‘Het is wel een ongelooflijk gebrek aan respect ten 
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aanzien van de vele zorgverleners die al twee jaar lang in uiterst moeilijke omstandigheden 
het beste van zichzelf geven.’ Bron: HLN, 24 januari 2022. 

 

Pieter Loridon op Instagram 

Pieter Loridon laat zich doelbewust besmetten met corona: ‘Ander 
speeksel in m’n neus liggen rammen’ 

Ex-basketter en bekende Vlaming Pieter Loridon (49) heeft zich doelbewust laten besmetten 
met het coronavirus. ‘Ik ben me bewust gaan laten besmetten’, zegt Loridon op Instagram. 
‘Ander speeksel in m’n neus liggen rammen, met positief resultaat.’ De BV zegt dat hij 
binnenkort naar het buitenland moet. Wie niet gevaccineerd is, heeft daarvoor een 
herstelcertificaat nodig. Maar wat Loridon doet, is niet zonder gevaar. Een Tsjechische 
zangeres die hetzelfde deed bekocht het met haar leven. 

‘Neen, ik ga niet meedoen aan een V-maatschappij (vaccinatie-maatschappij, red)’, meldt 
Loridon op Instagram. ‘Ik ‘moet’ weldra naar het buitenland voor zaken en ook dat kan een 
gezonde mens vandaag niet meer zonder V (vaccin, red). #Gestoord’, klinkt het. ‘Ik ga dus voor 
een natuurlijke booster van m’n natuur immuunsysteem dat wél top werkt op de varianten.’  

De tekst is bovendien voorzien van een foto waarop het lijkt alsof de BV speeksel in zijn neus 
‘ligt te rammen’. 

In het vervolg van de post zegt Loridon dat hij om zich heen mensen ziet die driemaal 
gevaccineerd zijn, maar die ‘extreem angstig voor élke besmetting’ zijn. Daartegenover staan 
‘mensen als ik die zich bewust besmetten (zonder angst) om vrij te kunnen bewegen’. 

De methode die de voormalige basketter toepast is niet zonder gevaar. Ook de Tsjechische 
folkzangeres Hana Horka (51) liet zich opzettelijk liet besmetten, maar zij bekocht dat met 
haar leven.  

In november kwam ook in Italië een 55-jarige man om het leven aan de gevolgen van corona, 
nadat hij het virus bewust ging opzoeken op een ‘besmettingsfeestje’ in Zuid-Tirol. Anderen 
kwamen als gevolg van gelijkaardige besmettingen terecht op intensieve zorgen. 

Bovendien kan je, ook bij een ‘milde’ besmetting, dus een waarbij je niet in het ziekenhuis 
belandt, nog steeds ‘long covid’ oplopen. Patiënten met long covid hebben soms maanden later 
nog steeds last van symptomen als kortademigheid, vermoeidheid, of geheugen- en 
concentratieproblemen. 
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Je opzettelijk laten besmetten is sowieso een slecht idee, zegt Gregory Poland, directeur van 
Mayo Clinic’s Vaccine Research Group. Volgens hem is het beter om je te laten vaccineren. 
‘Een boosterprik is nog altijd veiliger dan Covid-19 krijgen, zeker voor wie risico loopt op 
ernstige ziekte, zoals 70-plussers, mensen met diabetes of met een verzwakt immuunsysteem’, 
zegt Poland. Hij raadt een volledige vaccinatie mét boosterprik aan. In het beste geval word je 
dan niet besmet. In het tweede beste scenario loop je ondanks de boostervaccinatie toch nog 
Covid-19 op, maar enkel met milde symptomen of zelfs geen. Het slechtste scenario is om niet 
volledig gevaccineerd te zijn en zo ernstige ziekte of zelfs overlijden te riskeren na een infectie. 

Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt ervoor om je zeker niet 
opzettelijk te laten besmetten. ‘Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van 
worden’, staat  in een . ‘En je kunt anderen besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen 
worden. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.’ Bron: HLN, 
23 januari 2022. 

Jezelf opzettelijk besmetten met het coronavirus? Doe het niet! 

Het is gevaarlijk om jezelf met opzet te besmetten met het coronavirus. Daarmee breng je jezelf 
en anderen in gevaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is dan ook verontwaardigd over 
initiatieven die hiervoor de mogelijkheid bieden. 

Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van worden. En je kunt anderen 
besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen worden. Wie zichzelf besmet, brengt 
opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar. 

 

@ Ministerie VWS  Marina Eckenhausen 

Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal: ‘Terwijl overal in de zorg keihard wordt gewerkt 
om zowel covidpatiënten als alle andere patiënten te helpen, zijn er dus blijkbaar organisaties 
die bewust het virus verder willen verspreiden. Ik vind dat ontluisterend. Het is een klap in 
het gezicht van iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te 
bestrijden. En natuurlijk ook voor de nabestaanden van mensen die hun leven verloren 
hebben aan het coronavirus.’ 

De inspectie is op de hoogte gebracht van een website die materiaal aanbiedt om jezelf 
opzettelijk te besmetten met het coronavirus. De inspectie zal deze website bekijken en 
onderzoeken of en welke vervolgstappen nodig zijn. Bron: Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 18 november 2021. 
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Besmettingsfeestjes in Italië eisen zware tol: vijftiger sterft aan corona, 
twee anderen op intensieve 

Een 55-jarige man is overleden aan de gevolgen van corona, nadat hij het virus bewust gaan 
opzoeken was op een ‘besmettingsfeestje’ in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. Naar verluidt 
hoopte hij op die manier zijn coronapas te bemachtigen. Een kind en twee volwassenen zijn 
in gelijkaardige omstandigheden in het ziekenhuis beland. Twee onder hen vechten voor hun 
leven op intensieve zorgen. 

In Italië is zo’n ‘groene pas’ nodig om te gaan werken of om (vanaf 12 jaar) naar school te gaan. 
Enkel wie gevaccineerd is of na een besmetting de nodige immuniteit opgebouwd heeft, heeft 
er recht op. Zichzelf twee à drie keer per week laten testen kan ook, maar dat wordt uiteraard 
een kostelijke bedoening. 

Sommigen vinden er daarom niet beter op dan besmettingsfeestjes te organiseren, in de hoop 
natuurlijke bescherming tegen het virus te krijgen. Concreet knuffelen of kussen de gasten 
dan iemand die besmet is of drinken ze uit hetzelfde glas. Soms staan ze ook dicht bij het bed 
van een coronapatiënt, in de hoop om het virus ‘in te ademen’. 

 ‘Dokters krijgen van patiënten steeds vaker te horen dat ze zich opzettelijk wilden laten 
besmetten’, stelt de coronacoördinator van provinciehoofdstad Bolzano. ‘Zo hopen ze om 
voldoende antilichamen te ontwikkelen. Als dat lukt, kunnen ze zonder vaccinatie een 
coronapas op de kop tikken. Eén probleem echter: ze vergeten dat hier heel wat gevaren mee 
gemoeid zijn. Ook jonge mensen kunnen nog in het ziekenhuis belanden of er op lange termijn 
zware last van ondervinden.’ 

Voor een vijftiger die net over de grens in Oostenrijk woonde, is zo’n ‘besmettingsfeest’ nu 
fataal afgelopen. Hij wilde vooral vermijden dat hij op zijn werk geschorst zou worden en dus 
zijn loon zou kwijtspelen. Wie op de werkvloer opdaagt zonder coronapas riskeert een boete 
van 1.500 euro. Bron: HLN, 23 november 2021. 

In België bijna één op zeven crèches dicht door corona 

In de week van 17 tot 21 januari heeft liefst 13,3 procent – of bijna één op zeven - van de 
kinderdagverblijven de deuren voor minstens één dag moeten sluiten door corona. Dat meldt 
Kind & Gezin. De week ervoor ging het om slechts 5 procent van de crèches en onthaalouders. 
In totaal zijn er zo’n 4.100 onthaalouders en 2.100 crèches in Vlaanderen. Dat betekent dat 
er vorige week ongeveer 825 de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten. 

Voor de kerstvakantie heeft Kind & Gezin nooit zulke cijfers opgetekend. Het vorige record 
staat op de week van 6 december toen 12,9 procent van de kinderopvanginitiatieven minstens 
één dag dicht moest. Omdat we de Omikronpiek nog niet hebben bereikt, ziet het er niet naar 
uit dat er snel beterschap komt. Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 2022. 

België: Ontslaggolf in evenementensector in 2021 nog zwaarder dan het 
jaar ervoor 

Na het rampjaar 2020 bleef de Belgische eventsector ook in 2021 rake klappen krijgen. Dat 
besluit het KdG-expertisecentrum Publieke Impact, dat de gevolgen van corona voor de sector 
monitort. Het omzetverlies was beperkter, maar het aandeel van organisaties die personeel 
moesten ontslaan, steeg van 45 naar 51 procent. 

Het expertisecentrum Publieke Impact bevroeg 250 organisaties uit de evenementensector, 
zowel organisatoren als toeleveranciers. Uit de resultaten blijkt dat de coronacrisis ook in 
2021 financiële wonden bleef slaan. ‘In december 2020 gaven de eventprofessionals aan meer 
dan 75 procent omzet te verliezen ten opzichte 2019. Een jaar later, in december 2021, 
voorspelden de professionals nog steeds een omzetverlies van meer dan 50 procent tegenover 
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2019. Dat is zorgwekkend omdat er in 2021 toch meer events mochten doorgaan’, benadrukt 
onderzoeker Joris Verhulst. Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 2022. 

Omikron hindert bedrijvigheid in eurozone 

De economische activiteit in het eurogebied groeit momenteel aan het laagste tempo in bijna 
een jaar, nu de Omikron-variant van het coronavirus flink om zich heen grijpt. Vooral 
dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, hebben last van 
de aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat meldt de 
Britse marktonderzoeker IHS Markit maandag. Wel lijken de leveringsproblemen, waarmee 
veel industriebedrijven al maanden kampen, iets afgenomen. Bron: Het Nieuwsblad, 24 
januari 2022. 

In België opnieuw meer dan 3.000 coronapatiënten in het ziekenhuis 

Hoewel er in het weekend zoals bijna altijd dagelijks gemiddeld wat minder mensen met Covid-
19 in het ziekenhuis werden opgenomen, bereikt het totale aantal hospitalisaties als gevolg 
van het coronavirus opnieuw de kaap van 3.000. Er lagen zondag 3.039 coronapatiënten in 
het ziekenhuis, waarvan 361 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt maandag uit cijfers 
van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). 

Er werden gedurende de periode van 14 tot 20 januari 726.401 testen uitgevoerd, waarvan 
311.279 positief bleken. De positiviteitsratio voor België steeg naar 42,85 procent. In diezelfde 
periode werden dagelijks gemiddeld 44.104 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, 
een stijging met 71 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. 

Op vrijdag 21 januari werden uiteindelijk volgens de niet-geconsolideerde cijfers 54.585 
besmettingen geregistreerd, op zaterdag 22 januari 18.805 en op zondag 23 januari waren het 
er (voorlopig) 25. Bron: Het Nieuwsblad, 24 januari 2022. 

 

@ ANP  Wandelen in de buurt van Barneveld 

Genieten van stilte is voorbij, lawaai van voor corona is terug 
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Stilte door corona? Dat is inmiddels voorbij. Volgens geluidsdeskundige Erik Roelofsen uit 
Heerde ligt het geluidsniveau buiten weer net zo hoog als in januari 2020, vóór corona naar 
Nederland kwam. 

Het is zondag precies een jaar geleden dat de avondklok werd ingevoerd. Na 21.00 uur mocht 
niemand meer zonder geldige reden buiten zijn. In die periode was het duidelijk stiller op 
straat, merkte Roelofsen. ‘Ik heb toen veel metingen verricht, en toen was het echt wel 13 tot 
15 decibel stiller dan nu. Dat komt neer op twintig tot dertig keer minder geluid, dus in totaal 
bij de snelwegen bijvoorbeeld zo'n twintig keer minder auto's dan dat er nu rijden.’ 

De metingen van Roelofsen beperkten zich niet alleen tot de snelwegen. ‘Nee, voor een 
geluidsdeskundige is de coronaperiode een erg interessante periode’, zegt hij lachend. ‘Ik heb 
altijd een decibelmeter bij me, en als ik voel dat er iets bijzonders aan de hand is, dan ga ik 
meten. Zo heb ik bijvoorbeeld in de steden geluid gemeten tijdens de lockdown, ook afgelopen 
december nog. Toen waren alleen de essentiële winkels open, en je ziet gewoon dat het veel en 
veel stiller is op straat.’ 

‘In de natuur is het niet stiller geworden, maar er is ook niet méér geluid gekomen, terwijl er 
wel vaak veel meer mensen waren dan voor corona. Je ziet toch dat die mensen ook wel bewust 
de stilte opzoeken en dus zelf weinig geluid gaan maken.’ En ook het verminderde aantal 
vliegtuigen is volgens Roelofsen terug te zien in metingen. ‘In Amsterdam bijvoorbeeld zien we 
een halvering van het geluid door vliegtuigen, vooral in de randen van de nacht is het stiller. 
Hier op de Veluwe hoor je momenteel nauwelijks vliegtuigen overvliegen.’ 

Toch heeft corona ook voor nieuwe geluidsoverlastklachten gezorgd. ‘Ja, we krijgen bij de 
Nederlandse Stichting Geluidshinder de afgelopen twee jaar veel meer klachten binnen over 
lawaai van buren’, zegt Roelofsen, die directeur is van de stichting. ‘Dat is ook wel logisch, 
want mensen werken tegenwoordig veel meer thuis, en horen dan ineens de muziek van de 
buren, of spelende kinderen. Dat aantal klachten is met wel 25 procent toegenomen in 
coronatijd.’ 

Dat het geluidsniveau weer terug is op de waarden van voor corona, betekent overigens niet 
dat er weer net zoveel verkeer op de weg is. ‘Uit onderzoek van verkeerskundigen blijkt dat er 
zo'n 10 tot 15 procent minder verkeer op de weg is. Dat is net het verschil tussen wel of niet 
in de file staan. Maar om minder geluid te hebben, moet je echt heel veel minder auto's op de 
weg hebben. En dat is nu niet meer zo. Wat we nu horen, hebben we twee jaar niet gehoord’, 
zegt Roelofsen. ‘Dat is enorm gek om te bedenken.’ Bron: Omroep Gelderland, 23 januari 
2022. 

Veiligheidsberaad opnieuw bijeen over versoepelingen 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandagavond in Utrecht opnieuw 
bijeen om versoepelingen van het coronabeleid te bespreken. Het beraad gelastte vrijdag een 
extra vergadering in om de druk op het kabinet over heropening van de horeca-, evenementen- 
en cultuursector te verhogen. De burgemeesters wilden dat het kabinet daar vrijdag al meer 
over zou zeggen, maar de ministers besloten nieuwe adviezen van het Outbreak Managment 
Team (OMT) en het RIVM af te wachten. 

Aan de orde komt maandagavond onder meer welke strenge voorwaarden gaan gelden als de 
samenleving weer nagenoeg helemaal heropend wordt. Het Veiligheidsberaad heeft vrijdag 
gewaarschuwd dat de coronasituatie steeds moeilijker wordt voor handhavers. Mensen 
houden zich er niet meer aan en de regels zijn steeds moeilijker uit te leggen, aldus het beraad. 
Ook de situatie in buurlanden verhoogt de druk in Nederland, omdat daar met een 
coronatoegangsbewijs veel meer is toegestaan. De burgemeesters roepen hun inwoners op om 
de regels te respecteren, zodat handhaven in redelijkheid mogelijk blijft. 

Het is nog niet bekend of er ministers zullen aanschuiven bij de vergadering in Utrecht. Bron: 
Omroep Gelderland, 24 januari 2022. 
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'OMT adviseert heropening samenleving tot 20.00 uur' 

De hele samenleving kan weer open tot 20.00 uur. Dat adviseert het Outbreak Management 
Team (OMT) aan het kabinet, zo bevestigen bronnen na berichtgeving in diverse media. 

Aan de heropening zouden wel de voorwaarden zitten die nu ook al gelden, zoals het gebruik 
van coronatoegangsbewijzen, verplichte zitplaatsen in de horeca en beperkingen aan 
bezoekersaantallen. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met het uitgelekte advies. KHN geeft aan zich de 
afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige heropening van de horeca en 
heeft met een eigen routekaart ingezet. 

op een heropening met een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur 
gasten een horecazaak kunnen betreden. Met de sluitingstijd van 20.00 uur die in het OMT-
advies genoemd wordt, blijft de nachthoreca dus wel dicht, merkt KHN op. Bron: Omroep 
Gelderland, 24 januari 2022. 

Alsof ze je in het gezicht uitlachen', woede bij theaters om uitgelekte 
versoepelingen 

Theaters en poppodia schieten niks op met een sluitingstijd van 20.00 uur. Het Outbreak 
Management Team (OMT) zou dat het kabinet hebben geadviseerd. ‘Je krijgt de indruk dat ze 
je in Den Haag in het gezicht uitlachen.’ 

Directeur Charles Droste van cultuurbedrijf Amphion in Doetinchem betoogt dat opening tot 
20:00 uur voor zijn bedrijf hetzelfde is als dicht blijven. ‘Een avond theater doen mensen vaak 
pas als de kinderen op bed liggen, zo rond 19.00 uur. Als we dan om 20:00 uur dicht moeten, 
zullen er niet veel mensen komen vrees ik.’ 

Volgens Mirjam Barendregt, directeur van Theater Orpheus in Apeldoorn, biedt het alleen 
mogelijkheden in het weekend en bijvoorbeeld voor kinder- en familievoorstellingen. ‘Geef ons 
een uitzondering’, roept ze daarom op. ‘Maak de regels bijvoorbeeld zo dat iedereen vóór 20.00 
uur binnen moet zijn.’ 

Barendregt vindt het sowieso 'raar' dat ze dinsdagavond pas hoort of theaters woensdag weer 
van het slot mogen. Organisatorisch bijna niet te doen, vindt zij. ‘Veel kaarten zijn al verkocht. 
Als we vanaf woensdag rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand, moet je 
honderden mensen afzeggen. Waarom doen ze dit ons na twee jaar in deze situatie dit nog 
steeds aan? Wij kunnen veilig open: mondkapje op, eenrichtingsverkeer, geplaceerd et cetera.’ 

Zaterdag gaf Boris van der Ham als voorzitter van zowel de Nederlandse Vereniging voor 
Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) als de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) al aan 
dat een sluitingstijd van 20.00 uur voor zijn achterban 'feitelijk hetzelfde is als een lockdown'. 
Hij riep het kabinet daarom op bij de aankomende versoepeling van de coronamaatregelen 
ervoor te zorgen dat zij langer open mogen blijven. ‘In elk geval tot een uur of tien of elf.’ 

Met name theaters, maar ook bioscopen draaien volgens hem de meeste omzet in de 
avonduren. ‘Dan zeggen mensen: ze kunnen toch matinees draaien? Maar dat kan eigenlijk 
alleen in een vakantie, doordeweeks moeten mensen werken. En met alleen een 
weekendvoorstelling kom je niet uit de kosten. Je kan niet voor twee dagen in de week een 
voorstelling met tachtig mensen op poten zetten.’ 

Directeur Charles Droste van Amphion is de woede voorbij. ‘De volgende stap is burgerlijke 
ongehoorzaamheid’, klinkt het. ‘We zijn bijna twee jaar uitgelachen door Den Haag. Ik ben 
enorm gefrustreerd. Ze bieden geen enkel perspectief, werknemers en ondernemers in deze 
sector zijn ten einde raad en in Den Haag krijg je de indruk dat ze je in het gezicht uitlachen.’ 
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‘Misschien moeten we dan ook maar met trekkers naar Den Haag om actie te voeren. Dat 
maakt tenminste indruk.’ Het grootste probleem komt volgens Droste nog: ‘Hoe gaan we weer 
beginnen en hoeveel mensen zijn toegestaan?’ Grote shows zijn duur. ‘Je moet denken aan 
rond de 15.000 euro per dag. Een zaal die voor de helft gevuld is, dat jaagt mensen op kosten. 
Er zijn weinig artiesten die dat aandurven.’ 

Ondanks dat Droste met stoom uit zijn oren op het podium staat in het Amphion, wil hij 
vooral meedenken. ‘Sluit onze horeca maar om 20:00, dan nemen mensen een drankje de zaal 
in en blijft het theater open volgens de gebruikelijke openingstijden.’ 

In Apeldoorn hoopt Barendregt dat het kabinet dinsdag met aparte regels komt voor haar 
sector. En als de theaters niet open mogen, dan gaan ze volgens haar nadenken over een 
nieuw protest. Deze week voerde de sector ook al actie tegen de coronaregels. 

De meest betrokken bewindslieden buigen zich maandag over het OMT-advies. Volgens de 
NOS is er over het tijdstip van 20.00 uur. Het kabinet zou van plan zijn om in de avond extra 
ruimte te geven aan de sport en de cultuursector. 

Dinsdag geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers weer een persconferentie. 
Bron: Omroep Gelderland, 24 januari 2022. 

 

 

 

Geen carnaval in Vaassen 

De Rossumdaerpers zetten een streep door carnaval in Vaassen af. De carnavalsvereniging 
zegt nieuwe besluiten van de regering niet langer af te kunnen wachten en dat er te veel 
onduidelijkheid is over de vergunning. 

Aangezien carnaval over vier weken zou zijn, is de tijd volgens de club te kort om daarop nog 
organisatorisch te anticiperen. ‘Wij gaan altijd uit van datgene wat wel kan, maar nu zijn óók 
wij op onze grenzen gestoten’, aldus voorzitter Rob Hoppenbrouwer. ‘Er komt bij dat wij een 
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feest voor het hele dorp willen blijven geven. We zijn er voor alle leden. We zien het niet zitten 
om iets te houden waarbij slechts een deel van de mensen aanwezig mag zijn.’ . Bron: Omroep 
Gelderland, 24 januari 2022. 

4085 positieve tests in Gelderland 

De provincie Gelderland telt zaterdag 4085 nieuwe coronagevallen, laten cijfers van het RIVM 
zien. Dat zien er fors minder dan het recordaantal van 6033 op vrijdag. 

Landelijk is zaterdag sprake van 46.219 positieve test na het recordaantal van 57.549 op 
vrijdag. 

Er zijn in Gelderland verder twee nieuwe sterfgevallen te melden door corona. Bron: Omroep 
Gelderland, 23 januari 2022. 

Nieuw dagrecord : 7987 positieve tests in provincie Gelderland 

Gelderland noteert zondag een nieuw record als het gaat om het aantal positieve coronatests. 
Het RIVM telde er de voorbije 24 uur 7987 in onze provincie, véél meer dan het vorige record 
van 6033 op vrijdag. 

Ook landelijk is er zondag met 65.393 positieve coronatests sprake van een nieuw dagrecord. 
Het RIVM waarschuwt dat er bovendien nog duizenden positieve tests niet zijn meegeteld. De 
achterstand liep de afgelopen dagen op naar 48.000 stuks. 

Ondanks het grote aantal besmettingen meldt het RIVM zondag geen nieuwe sterfgevallen 
door corona in Gelderland. Bron: Omroep Gelderland, 24 januari 2022. 

Norbert met dood bedreigd na grootste aangifte ooit tegen Willem Engel 

 De initiatiefnemer van de collectieve aangifte tegen Willem Engel heeft er vertrouwen in dat 
de voorman van actiegroep Viruswaarheid voor de rechter moet verschijnen. Hij heeft geen 
spijt van het opzetten van de aangifte, al heeft hem dat ook bedreigingen opgeleverd, zelfs met 
de dood. Dat zegt Norbert Dikkeboom uit Harderwijk tegen Omroep Gelderland. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om een onderzoek te starten naar Engel. 
Aanleiding is de collectieve aangifte die door de Harderwijker is opgezet en is getekend door 
22.581 mensen. 

Volgens de aangifte, die in december werd ingediend, maakt Engel zich schuldig aan opruiing, 
verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk 
en bedreiging. 

Dat het OM nu iets met de aangifte gaat doen, stemt Dikkeboom tevreden: ‘Ik ben zeer 
verheugd dat het Openbaar Ministerie nu inzet op een strafrechtelijk onderzoek. Zo'n 
onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Veel aangiftes bereiken een dergelijke status niet 
eens. Overigens: voorafgaand aan dit besluit heeft een officier van justitie én de recherche een 
screening gedaan in verband met de haalbaarheid van deze zaak. Daarna is besloten tot dit 
onderzoek, dat zegt echt wel iets. Het onderstreept ook de tendens dat steeds meer mensen 
zich storen aan de kwalijke uitspraken van Willem Engel.’ 

Een woordvoerder van het OM laat weten dat de aangifte voldoende aanleiding geeft voor een 
oriënterend onderzoek. ‘Een eenheid van de politie start nu een onderzoek naar wat er precies 
is gebeurd. Dat gaat naar het OM. Het onderzoek staat onder leiding van de officier van 
justitie. Als er sprake is van bewijsbare- en strafbare feiten gaat het OM over tot vervolging.’ 
De woordvoerder kan niet zeggen hoelang dit onderzoek duurt. 

‘Er wordt gekeken naar de strafbare feiten en de bewijzen daarvan’, weet Dikkeboom. 
‘Vervolgens wordt er besloten of het Openbaar Ministerie gaat seponeren of vervolgen. In dat 
laatste geval mag Willem Engel zich voor de rechter verantwoorden.’ 
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Het bewijs tegen Engel is zo overweldigend, hier redt hij zich echt niet meer uit, aldus Norbert 
Dikkeboom. 

Eerdere uitspraken van Engel dat deze collectieve aangifte 'vals' zou zijn, blijken volgens 
Dikkeboom ongegrond: ‘Het Openbaar Ministerie zet immers niet voor niets zo stevig in op 
deze zaak. Ik verwacht dan ook dat vervolging een volgende stap zal zijn. Dit eindigt pas in de 
rechtbank, daar ben ik van overtuigd. Het bewijs tegen Engel is zo overweldigend, hier redt 
hij zich echt niet meer uit.’ 

Overigens, naast opruiing, het verspreiden van desinformatie, oplichting en uitingen met een 
terroristisch oogmerk, is nu ook bedreiging toegevoegd aan de aangifte en ook onderdeel van 
het onderzoek. Die laatste aanklacht, bedreiging, heeft initiatiefnemer Dikkeboom in januari 
nog aan de aangifte toegevoegd, na uitspraken van hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels 
in het programma EenVandaag. 

In een item over politici die bedreigd worden, zei Zwinkels dat hij uitspraken over tribunalen 
'echt gevaarlijk' vindt. ‘Dat zijn verkapte doodsbedreigingen en zo zien wij dat ook’, zei 
Zwinkels. Uitspraken als 'jouw tijd komt nog wel' of 'je moet je gaan verantwoorden voor een 
tribunaal' komen volgens de hoofdofficier al snel in de buurt van een strafbare 
doodsbedreiging. ‘Daar vervolgen wij ook mensen voor, en daar worden mensen ook voor 
veroordeeld door de rechter.’ 

De hele zaak heeft voor veel publiciteit gezorgd, ook voor Dikkeboom als persoon. En dat heeft 
automatisch gevolgen: ‘Veel mensen complimenteren mij, anderen vrezen voor mijn veiligheid, 
omdat ik mij zo helder uitspreek tegen de leugens en strafbare gedragingen van Willem Engel’, 
zegt hij. 

‘En eerlijk? Ik ben inmiddels ook diverse keren bedreigd, zelfs met de dood. Ook bedreigingen 
uit de directe omgeving van Engel, mensen van Viruswaarheid. Natuurlijk ontvang ik liever 
bloemen dan bedreigingen, maar gelukkig weet ik mij gesteund door de politie, die mij 
monitort en bij de geringste dreiging adequaat optreedt. Dus: ik slaap prima en maak mij geen 
zorgen. Of Willem Engel nog rustig slaapt betwijfel ik ten zeerste overigens, het net lijkt zich 
toch echt te sluiten.. Bron: Omroep Gelderland, 22 januari 2022. 

Britse ziekenhuizen gaan antivirale coronaprik van farmaceut 
Merck grootschalig testen op opgenomen coronapatiënten 

De Britse ziekenhuizen gaan de antivirale coronaprik van farmaceut Merck grootschalig 
testen op opgenomen coronapatiënten. De pil, molnupiravir genaamd, is al goedgekeurd voor 
toepassing bij personen met milde coronaklachten, maar de vraag is of het ook effectief is bij 
patiënten die ernstige klachten vertonen. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Overal zijn het grote getallen wat corona betreft, toch zijn er ook nog 
verschillen 

In Flevoland zijn afgelopen etmaal meer coronabesmettingen vastgesteld dan gemiddeld in 
Nederland. Binnen die provincie zijn er echter grote verschillen te zien. In Noord- en Oost-
Gelderland en IJsselland lag het percentage juist iets lager dan het landelijk gemiddelde. 

Nou gaat het wat corona betreft al een tijdje in heel Nederland om grote getallen. Afgelopen 
etmaal zijn gemiddeld in Nederland 264,5 besmettingen per 100.000 mensen vastgesteld. 
Flevoland zit daar met 383,7 nog ruim boven. Een flink deel komt voor rekening van Almere, 
maar ook Lelystad (337) kent relatief veel besmettingen. Zeewolde doet het juist met 166,1 
opvallend goed.  

In Overijssel geldt dat voor Steenwijkerland (omgerekend 117,3 besmettingen per 100.000 
mensen) en ook Olst-Wijhe doet het met 152,5 behoorlijk. Zwolle zit met een waarde van 295 
aan de verkeerde kant. 
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Epe (150,6) en Elburg (157,9) halen in Noord- en Oost-Gelderland de laagste scores. In die 
regio hoort de gemeente Berkelland met 303 bij de negatieve uitschieters. 

Wat ziekenhuisopnames betreft laat dit deel van Nederland een wat wisselend beeld zien. 
Gemiddeld genomen past het bij het landelijk beeld. De lijn van de laatste dagen is dat de 
bezetting van verpleegafdelingen en de intensive cares afneemt, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. En ook het aantal opnames is licht gedaald. Toch is 
het nog te vroeg om te juichen, maakt het LCPS duidelijk. De verwachting is dat met ingang 
van komende week de instroom weer zal stijgen. 

Er liggen nu 1083 covid-patiënten in een ziekenhuis. Daarvan worden er 287 verzorgd op een 
ic. Bron: De Stentor, 24 januari 2022. 

Een coronademonstratie op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe is 
uitgelopen op een hardhandig treffen met de politie 

Een coronademonstratie op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe is uitgelopen op 
een hardhandig treffen met de politie, toen deze een aantal wegblokkades wilde ontruimen. 
De betogers gooiden stenen naar de agenten. De protesten begonnen toen de overheid de 
vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en brandweerlieden instelde. 

Op het eiland geldt sinds 10 januari een avondklok tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's 
ochtends. De vaccinatiegraad op Guadeloupe is aanzienlijk lager dan in Frankrijk zelf en het 
eiland kampt met een nieuwe besmettingsgolf veroorzaakt door de Omikron-variant. In 
Frankrijk geldt al langer een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen. Bron: AD, 24 
januari 2022. 

 

© AFP Agenten op Guadeloupe raakten slaags met demonstranten tegen de 
coronamaatregelen. 
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Vaccinoloog hoopvol over einde corona; verrassingen zijn niet uit te 
sluiten 

Er zijn hoopvolle berichten over het einde van de coronapandemie. De Europese directeur van 
de wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat het mogelijk is dat Europa zich in de richting 
van een 'pandemisch eindspel' beweegt. 

En dat komt door de Omikron-variant. Als die straks weg is, is er een hele tijd lang 
wijdverspreide immuniteit, en dat is mede te danken aan de vaccinaties en de vele 
besmettingen, zegt de WHO-directeur. 

We zijn nog niet bij de uitgang van de tunnel, zegt hoogleraar vaccinologie Anke Hueckriede 
van de Rijksuniversiteit van Groningen. ‘Ik verwacht dat het aantal opnames nog zal stijgen. 
We zien Omikron nu voornamelijk onder jongeren en onder kinderen.’ 

‘Die belanden normaliter niet in het ziekenhuis met een corona-infectie. Het is nog niet 
doorgezet tot de iets oudere leeftijdsgroepen, als dat gebeurt, zeker bij niet-gevaccineerden, 
verwacht ik nog wel meer ziekenhuisopnames.’ 

Ze denkt dat we nog wel vier weken moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. ‘Daarna hoop ik 
dat we het ergste achter de rug hebben. Tegen de zomer hebben we deze variant zeker achter 
de rug. Hoe meer immuniteit er in de bevolking aanwezig is, hoe minder ernstig een infectie 
zal uitpakken.’ 

Verrassingen over dit virus zijn volgens haar niet uit te sluiten. ‘Misschien komt er nog een 
variant, dat is niet te voorspellen.’ Bron: Omrop Fryslãn, 24 januari 2022. 
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Poppodium Neushoorn lanceert project ‘Neushoorn de straat op’ 

Poppodium Neushoorn in Leeuwarden heeft project ‘Neushoorn de straat op’ gelanceerd, 
waarbij opkomende lokale en regionale muzikanten de straat op gaan om muziek te maken 
voor het winkelende publiek en de ondernemers. 

‘Als we binnen niets kunnen, dan zoeken we naar oplossingen buiten.’ aldus programmeur 
Wietze Meetsma. ‘Toen de niet-essentiële winkels moesten sluiten, is ons team op zoek gegaan 
naar een alternatief, want juist in deze dagen wil het team cultuur en plezier blijven bieden. 
In plaats van de straat op hebben de muzikanten verschillende lokale verzorgingstehuizen 
bezocht. Want wat is er nou mooier dan mensen op hun oude dag te laten genieten van 
muziek?’ 

Muzikanten hebben een bezoek gebracht aan onder meer Wijkzorgcentrum Greunshiem, 
Abbingahiem en Wooncentrum Swettehiem. 

Daarnaast is Neushoorn actief met NTV: Neushoorn Television. In de afgelopen edities zijn 
onder andere Kleine Prijs-winnares Moonloops en de alternatieve metalband Atmoran te gast 
geweest. Ook was er een speciale uitzending voor de Friese Popawards. De liveshow ‘NTV – 
Neushoorn Television’ is eens in de twee weken op vrijdag te volgen van 20:00 tot 21:00 via 
het Facebookkanaal van Neushoorn en na afloop als podcast te beluisteren via Spotify. Bron: 
Entertainment Business, 21 januari 2022. 

Afgelopen zaterdag was een deel van de Enterse horeca toch open 

Afgelopen zaterdag was een deel van de Enterse horeca toch open. Er was sprake van 
zogenaamd gedoogbeleid. De gem. Wierden kneep een oogje dicht, onder de voorwaarde dat 
om 17.00 uur de deuren zouden sluiten, er gecontroleerd werd bij de voordeur en de 1,5 meter 
in acht werd gehouden. Door heel Nederland waren cafés en restaurants zaterdag j.l. open uit 
protest tegen de voortdurende sluiting van de horecasector. 

Niet alleen in Enter, maar in veel steden gebeurde dat met toestemming van de gemeente. Er 
zijn signalen dat de Enterse horeca dit weekeinde opnieuw de deuren open wil zetten. Een 
reden voor de gemeente om de ondernemers vooraf te informeren over hun standpunt. Bij de 
horeca in Enter viel de afgelopen dagen onderstaande brief op de mat. 

Tekst brief: 

Afgelopen weekend heeft u meegedaan aan de landelijke protestactie tegen de 
coronamaatregelen. We hebben u in de gelegenheid gesteld om tot 17.00 uur aan deze actie 
mee te doen, met in achtneming van de overige coronamaatregelen zoals, mondkapjesplicht, 1,5 
meter onderlinge afstand en check (scan) op het coronatoegangsbewijs.  

Samen met de politie hebben wij helaas geconstateerd dat niet iedereen zich aan de opgelegde 
randvoorwaarden heeft gehouden. Wij betreuren dat de gestelde randvoorwaarden niet door 
iedereen werden nageleefd en dat ons vertrouwen beschaamd is.  

De protestactie van afgelopen zaterdag is door u gemeld als een eenmalige actie. Wij hebben 
aanwijzingen ontvangen waaruit blijkt dat er komende weekend mogelijk weer protestacties 
worden gehouden waarbij enkele horeca ondernemers overwegen hieraan mee te doen.  

Iedereen heeft het recht om te demonstreren en dat recht gaan wij u niet ontzeggen. U zult dit 
alleen op een andere wijze invulling moeten geven, uw horecagelegenheid mag u hiervoor niet 
openstellen.  
Dit mag niet omdat een protestactie niet mag leiden tot een verkapte openstelling die in strijd is 
met de huidige coronamaatregelen.  

Wordt op vergelijkbare wijze invulling gegeven aan een protestacties zoals deze afgelopen 
weekend heeft plaatsgevonden, moeten wij handhavend optreden. Bron: Enters Nieuws, 21 
januari 2022. 
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Een campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie. © ANP 

FvD’er beheerde online groep waarin adressen ministers werden gedeeld 
en bedreigingen zijn geuit 

Aanhangers van Forum voor Democratie hebben in een chatkanaal bedreigingen geuit tegen 
politieke tegenstanders. Ook werden van hen, waaronder minister Hugo De Jonge, adressen 
gedeeld. De groep werd beheerd door een FvD-vrijwilliger. 

Dat schrijft  NRC Handelsblad vandaag. Rond kerst stoomde een man op naar het huis van 
Hugo De Jonge, waarna deze beveiliging kreeg. Dezelfde man, Max van den B. (29) ging later 
met een brandende fakkel naar de woning van D66-leider Sigrid Kaag. Hij is hier deze week 
voor veroordeeld. 

In de chatkanaal ‘FvD geluiden’ - op het medium Telegram- werden volgens NRC meermaals 
adressen gedeeld van politieke tegenstanders van Forum. Er zouden zo’n achtduizend mensen 
meeschrijven en lezen, waaronder het account Onrecht TV waar Van den B. deel van was. 

Over De Jonge werd gesuggereerd hem een ‘kerstkaartje’ te sturen, met de tekst: ‘Wij weten 
ook waar jij woont’ Enige tijd later ging Van den B. naar diens woning. En weer wat later naar 
Kaag, van wie het adres ook in het kanaal was gedeeld. 

Als in het kanaal een bericht over Ernst Kuipers voorbij komt, inmiddels de nieuwe 
coronaminister, zou iemand hebben voorgesteld hem te ‘lynchen’. 

NRC schrijft ook over bedreigingen aan het adres van Volt-politicus Nilüfer Gündoğan. Die 
maakte in een debat melding van nare mailtjes vanuit de FvD-achterban. In de chatgroep 
werd daarop door de beheerder geschreven: ‘Wie zaait, zal oogsten, dus succes met je mailbox’. 
Waarop een reactie was: ‘Kom op jongens, er kan nog veel meer shit in die mailbox. Hunting 
season is open’. 

De chatgroep zou los staan van de partij Forum voor Democratie. Zo staat in het kanaal te 
lezen: ‘Dit kanaal wordt niet bestuurd door FvD’. Toch is de beheerder van de groep een 
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‘provinciale coördinator’ van Forum in Noord-Brabant, zo zei hij zelf tegen NRC. Hij dook ook 
als vrijwilliger op bij ten minste drie ‘events’ van Forum, toen partijleider Thierry Baudet door 
het hele land trok met een bus als de ‘vrijheidskaravaan’. 

Volgens een Forum-woordvoerder is de Telegram-groep niet aan de partij ‘gelieerd’. In 2018 
zou in de groep zijn afgesproken dat die groep het logo van de partij niet zou gebruiken. Forum 
neemt afstand van de dreigende berichten. 

Eerder kwam de partij in zware turbulentie terecht toen in er antisemitische en homofobe 
berichten werden gedeeld in WhatsAppgroepen. Niet lang erna scheurde de partij met het 
vertrek van prominente leden. 

Forum laat in een aanvullende reactie weten dat het afstand neemt van uitspraken in de 
Telegramgroep en zegt dat het er ‘niets mee te maken heeft'. Forum zegt dat de beheerder van 
de groep geen ‘partijcoördinator is', hoewel hij dat zelf beweerde tegen NRC. Volgens de partij 
heeft hij alleen als vrijwilliger de partij bijgestaan, maar gaat hij zich ‘de komende tijd weer 
richten op het afmaken van zijn schoolopleiding'. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Burgemeesters steunen de noodkreet aan het kabinet om het 
coronabeleid fundamenteel te herzien 

257 burgemeesters steunen de noodkreet aan het kabinet om het coronabeleid fundamenteel 
te herzien. Ze sluiten zich aan bij het opiniestuk dat burgemeesters Femke Halsema van 
Amsterdam en Paul Depla van Breda vorige week mede namens zo'n dertig collega's 
publiceerden in de Volkskrant, aldus een woordvoerder. 

Ze schreven onder meer dat de ad-hocmaatregelen van de overheid een te grote 
wissel trekken op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen in het bestuur. Ze noemden 
het 'feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie burgers 
dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen'. 

Het leidt volgens de burgemeesters tot uitputting van de handhavers en een repressieve 
overheid die tegenover zijn eigen burgers komt te staan. Een deel van het kabinet en 
deskundigen onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel spreken vandaag over heropening van 
de horeca en de cultuur- en evenementensector tot 20.00 uur. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Burgemeesters zien met lede ogen invloed op crisis afnemen 

Om de coronacrisis te bestrijden komt sinds twee jaar een groep van 25 ‘opperburgemeesters’ 
wekelijks bijeen in het Veiligheidsberaad. Voor het eerst vertellen vier van hen hoe die 
discussies verliepen en op welke hindernissen ze stuitten. Vandaag vergaderen ze weer. 

Voor Hubert Bruls is de coronapandemie een balanceer-act die al bijna twee jaar duurt. De 
voorzitter van het Veiligheidsberaad is één van de gezichten van de coronacrisis. Niet 
burgemeester Femke Halsema van Amsterdam of Ahmed Aboutaleb van Rotterdam 
ontwikkelde zich tot ’s lands belangrijkste burgemeester in coronatijd, maar Hubert Bruls uit 
het gemoedelijke Nijmegen. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Deze tien auto's worden het vaakst gestolen 

Er zijn afgelopen jaar flink minder auto’s gestolen dan in 2020. Volgens experts van het LIV 
(Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) speelden de coronamaatregelen daarbij 
een belangrijke rol. 

In totaal werden ruim 5400 personenauto’s gestolen in 2021. Dat is 16 procent minder dan 
een jaar eerder. Ook werden er 7 procent minder motors en 18 procent minder brom- en 
snorfietsen ontvreemd. ‘De coronapandemie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de afname van 
het aantal voertuigdiefstallen’, lichten de onderzoekers toe. ‘Daarnaast zal de avondklok en 
het koude winterweer in februari ook een rol hebben gespeeld.’ 
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Eerder wezen cijfers van het Verbond van Verzekeraars al op een daling van de autodiefstallen 
en dat beeld wordt bevestigd door deze gegevens. Personenauto’s werden niet alleen minder 
gestolen, ze werden ook vaker teruggevonden. In 2021 gebeurde dat in 48 procent van de 
gevallen, tegen 41 procent in 2020. 

Vorig jaar was opnieuw Volkswagen het populairst onder autodieven, net als de jaren ervoor. 
Ook Toyota’s, Renaults en Peugeots zijn geliefd bij dieven, zo meldt het LIV. Vorig jaar werden 
842 Volkswagens gestolen, 29 procent minder dan in 2020. Toyota’s werden 15 procent 
minder vaak gepikt, Renaults 19 procent. Autodieven namen juist 2 procent meer Peugeots 
mee. 

Land Rovers worden relatief het vaakst gestolen, rekening houdend met het veel kleinere 
aantal auto’s van dit merk dat in Nederland rondrijdt. 1 op de 393 Land Rovers is vorig jaar 
gestolen. Ook Lexus, Mazda en Audi zijn geliefd bij het dievengilde en worden relatief veel 
ontvreemd. 

Dit zijn de tien meest gestolen auto's van 2021: 

Volkswagen Golf (328) 
Volkswagen Polo (295) 
Fiat 500 (196) 
Toyota RAV4 (181) 
Mazda CX-5 (147) 
Renault Megane (123) 
BMW 3 Serie (113) 
Nissan Qashqai (104) 
Renault Clio (104) 
Toyota C-HR (98) 

Bron: AD, 21 januari 2022.  

Kabinet houdt vast aan bezuinigingen op verpleeghuizen en jeugdzorg 

Het kabinet is niet van plan een geplande bezuiniging op de verpleeghuiszorg en de jeugdzorg 
te schrappen. Wel belooft premier Rutte dat er ‘iets’ gebeurt om de koopkracht van ouderen 
op peil te houden, al is dat minder dan de oppositie eist. 

Tijdens het debat over de regeringsverklaring hadden oppositiepartijen veel kritiek op de 
plannen in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie met elkaar sloten. Rutte 
gaf aan dat de afspraken tussen de partijen ‘niet met bloed zijn ondertekend’ en veel afspraken 
nog door de individuele ministers moeten worden uitgewerkt. ‘Daarbij zullen ook de wensen 
van de oppositie worden meegenomen’, beloofde hij. Maar enige toezegging deed hij niet. 

Een van de omstreden plannen is het schrappen van de personeelsnorm voor verpleeghuizen. 
Nu moet er op elke acht bewoners nog minimaal één verzorgende zijn. Die norm wordt 
versoepeld. Verpleeghuizen krijgen daardoor minder geld om personeel in dienst te nemen. 
Dat levert de overheid een besparing van 400 miljoen euro op. 

Ook willen de coalitiepartijen tot een half miljard euro extra bezuinigen op de jeugdzorg door 
bijvoorbeeld te kijken of er een eigen bijdrage kan worden gevraagd voor lichtere vormen van 
hulp aan jongeren met problemen. Eerder was dat voor gemeenten al reden om te protesteren. 

De oppositie eist dat die zorgbezuinigingen van tafel gaan, maar dat is het kabinet vooralsnog 
niet van plan. Premier  Rutte wijst er op dat de komende jaren fors meer geld naar de zorg 
gaat. ‘De uitgaven in de ouderenzorg nemen van toe van 15,9 naar 17,3 miljard euro. En bij 
de jeugdzorg komt er 300 miljoen euro bij. We proberen wel een rem te zetten op die stijging, 
maar we gaan niet bezuinigen.’ 
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Volgens Rutte moet het mes in de verzorgingstehuizen omdat die nu al moeite hebben 
voldoende personeel te vinden terwijl er steeds meer ouderen bij komen die zorg nodig hebben. 
Daarom is het volgens hem beter te kijken hoe ouderen op een andere manier kunnen worden 
geholpen, bijvoorbeeld door met hulp langer thuis te blijven wonen. ‘De uitgaven voor de zorg 
zullen blijven oplopen. Daarom moeten we ook voorkomen dat de zorgkosten zó toenemen dat 
er minder geld over blijft voor andere belangrijke zaken. Als we niet ingrijpen, keert de wal het 
schip.’ 

Oppositiepartijen nemen daar geen genoegen mee. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Tehuizen 
hebben een probleem om voldoende werknemers te vinden. Wie heeft er bedacht dat de 
oplossing dan is om de tehuizen minder geld te geven?’ PvdA-leider Lilianne Ploumen noemt 
de bezuinigingen in de zorg ‘een valse start van het kabinet'. 

Het kabinet belooft wel dit voorjaar met maatregelen te komen om de koopkracht van 
Nederlanders op peil te houden. Al waarschuwt Rutte dat ‘de mogelijkheden en middelen’ om 
al in 2022 met een grote reparatie van de koopkracht te komen, beperkt zijn. Budgetinstituut 
Nibud berekende dinsdag dat de koopkracht voor huishoudens dit jaar gemiddeld met 40 euro 
per maand omlaag gaat. Dat komt vooral door de hogere energierekening. De klappen komen 
het hardst aan bij lagere inkomens. 

Het kabinet wil met het nemen van maatregelen wachten tot dit voorjaar wanneer het Centraal 
Planbureau (CPB) met nieuwe voorspellingen komt over hoe de inflatie zich ontwikkelt. De 
oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat te laat. Zij willen nu al de toezegging dat het 
kabinet bijvoorbeeld de AOW-uitkering verder verhoogt. 

Zeker die AOW maakt dat Rutte moet vrezen dat de kabinetsplannen zullen sneuvelen in het 
parlement. De oppositie eist dat de AOW met 7,5 procent omhoog gaat, net als het wettelijk 
minimumloon de komende jaren. Maar dat kost volgens Rutte 2,4 miljard euro per jaar en dat 
geld heeft het kabinet niet op de plank liggen. Maar het kabinet heeft wél de steun nodig van 
oppositiepartijen om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. 

Oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks en Ja21 hebben al aangegeven dat zij de 
kabinetsplannen in de Eerste Kamer zullen wegstemmen als de AOW-uitkering niet meegroeit 
met het minimumloon. Ook eisen de oppositiepartijen dat voorgenomen besparingen op de 
jeugdzorg en verpleeghuizen van tafel gaan. 

Rutte waarschuwde over de koopkracht van ouderen dat hij ‘niet iets gaat toezeggen’. ‘Maar 
ik heb de grote zorgen gehoord en we zullen moeten terugkomen met een voorstel dat past bij 
wat ik hier heb gehoord.’ Hij zei ‘te willen toewerken’ naar een ‘positief koopkrachtbeeld voor 
iedereen’, maar gaf geen garanties. 

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie deden dinsdag al een aantal suggesties zoals 
een hogere ouderenkorting en een hogere toelage voor AOW’ers met een laag aanvullend 
pensioen. Rutte zegt ‘alle suggesties’ van partijen te gaan bekijken, ‘ook de koppeling aan het 
minimumloon'.  Maar hij gaf wel aan dat die wens van de oppositie wel erg duur is.   

Rutte zei dat wel te willen doen, maar dan in ‘de komende maanden’. ‘Dit akkoord is niet in 
bloed getekend.’ Maar, zei hij, ‘dit is niet het moment’ om de coalitie meteen tot verandering 
te dwingen. Wel benadrukte hij dat de AOW niet volledig wordt ontkoppeld. ‘De AOW blijft 
meegroeien met de welvaart.’  Alleen wil het kabinet niet dat de AOW in een klap met 7,5 
procent stijgt zoals met het minimumloon. ‘Daarna koppelen we weer.’  

In het debat kwam Rutte nog hard in botsing gekomen met PVV-leider Geert Wilders. Die 
laatste suggereerde dat minister Dilan Yesilgöz, vanwege haar dubbele nationaliteit minder 
goed over de veiligheid van de bedreigde Wilders zou waken. Rutte zei dat Wilders met die 
opmerking ‘door de ondergrens’ was gegaan. De PVV-leider wierp tegen dat de VVD een 
partijlid heeft, Soumaya Sahla, die eerder deel was van de terroristische Hofstadgroep die 
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Wilders en andere politici bedreigde. Wilders: ‘Waar haalt u het gore lef vandaan?’ Bron: AD, 
19 januari 2022. 

Lockdowns zijn slecht voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van jongeren 

Lockdowns zijn slecht voor de lichamelijke en psychische gezondheid van jongeren. Dat is de 
belangrijkste conclusie van onderzoekers van het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel, die 145 
studies uit 60 landen tegen het licht hebben gehouden. Uit de uitvoerige literatuurstudie komt 
nog eens duidelijk naar voren dat jongeren door lockdowns minder bewegen en vaker last 
hebben van depressie, eenzaamheid en gevoelens van onzekerheid. Ook gingen veel 
jongeren ongezonder eten. 

‘Vooral kwetsbare jongeren worden zwaar geraakt’, aldus Nivel en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Wel lijkt het erop dat jongeren veerkrachtig zijn. Voor de meesten 
verbetert de gesteldheid snel wanneer maatregelen die ze raken worden versoepeld. En veel 
jongeren kwamen in elk geval het eerste 'coronajaar' door met 'geen of weinig klachten'. 

De onderzoekers keken naar studies die in het eerste jaar van de coronapandemie verschenen. 
Ze zagen overigens niet alleen ellende. Zo hebben lockdowns ook tot gevolg dat 
jongeren minder verplichtingen hebben en minder prikkels krijgen. Dat kan ook 
weleens positief zijn. Bron: AD, 24 januari 2022. 

 

Studentenverenigingen willen zelfs drank opgeven om open te mogen 

De studentenverenigingen willen dat activiteiten worden toegestaan die niet met de verkoop 
van drank te maken hebben, om studenten verlichting te bieden die nu mentaal lijden onder 
de coronamaatregelen. Dat schrijven ze in een brandbrief aan kabinet en burgemeesters. 

De besturen van de verenigingen worden naar eigen zeggen ‘elke dag opnieuw geconfronteerd’ 
met de mentale gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. ‘Dit wordt mede 
veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, 
maatschappelijke activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op 
studentenverenigingen plaatsvinden.’ 
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Bij de maatregelen van de afgelopen tijd werden studentenverenigingen, vanwege de 
drankverkoop, als horeca gezien. Ze moesten dus dicht blijven. De Landelijke Kamer van 
Verenigingen: ‘Een studentenvereniging is echter niet alleen een plek om te borrelen. Het zijn 
ontmoetingsplekken waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te 
ontwikkelen op het gebied van vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke 
betrokkenheid en creativiteit.’  

De verenigingen stellen nu een passende oplossing te kunnen bieden voor de mentale 
problemen. ‘Maar dan hebben we binnen de maatregelen veel meer ruimte nodig om onze 
bovengenoemde niet-horecagerelateerde activiteiten doorgang te laten vinden. De komst van 
een toegespitst coronabeleid gericht op studentenverenigingen kan volgens ons een uitkomst 
bieden. Het is tijd!’ Bron: AD, 24 januari 2022. 

Kabinet wil land van slot: horeca en cultuur mogelijk open tot 22.00 uur, 
groen licht aan evenementen 

Het kabinet wil het land verder van het slot halen. Het plan is om de horeca en cultuursector 
te heropenen, zij moeten dan wel om 22.00 uur ‘s avonds de deuren sluiten. Ook bij binnen 
én buitenevenementen is weer publiek welkom, al komt er wel een maximum aan het aantal 
bezoekers.  

Restaurants, theaters en evenementen mogen weer. Na felle kritiek uit het hele land en 
gunstige RIVM-prognoses durft het kabinet de versoepelstap aan, melden bronnen na het 
Catshuisoverleg waar een deel van het kabinet bijeen was vandaag. 

Nu de Omikron-variant veel milder uitpakt dan gevreesd, kan het land verder van het slot. De 
heropening is onder voorwaarden van maximum aantallen bezoekers, verplichte 
sluitingstijden en de coronapas, stellen bronnen, maar het is een belangrijke stap op weg naar 
het oude normaal. 

De deskundigen van het OMT adviseerden dit weekeinde dat alles in de samenleving - ook de 
horeca en de cultuursector- open zou kunnen tot 20.00 uur. Wel is daarbij een flinke 
winstwaarschuwing van kracht: dat gaat dan gepaard met ‘veel en zware voorwaarden’. 

Bij binnenevenementen is een coronatoegangspas nodig, iedereen moet een vaste plaats 
innemen en het aantal bezoekers is maximaal 1250. Bij buitenevenementen, denk ook aan 
doorstroomlocaties  als dierentuinen, pretparken en beurzen, gaat het om één derde van de 
capaciteit én toegang met de coronapas.   

De eindtijd van 22.00 uur is nog wel een punt dat het kabinet wil voorleggen aan het 
burgemeestersberaad. Er is ook nog nagedacht over een variabele sluitingstijden. Dan zou 
worden afgesproken dat er na 20.00 uur niemand meer naar binnen kan bij bioscoop of 
restaurant, maar dat de eindtijd op 22.00 uur zou komen te staan. Dat zou echter, denkt het 
kabinet, praktisch moeilijker worden. Handhaven zou dan lastiger zijn. Daarom is nu, met 
potlood, de eindtijd van 22.00 uur aangehouden.  

De versoepelingen zijn nog geen zekerheden:  het kabinet beslist formeel morgen, dan volgt er 
's avonds ook weer een persconferentie.  Bron: AD, 24 januari 2022.  

Labs die uitslagen van coronatests vaststellen hebben maximale 
capaciteit bereikt 

De labs die uitslagen van coronatests vaststellen, hebben de maximale capaciteit bereikt. 
Daarvoor waarschuwt de GGD vanmiddag. Die ligt op 150.000 testmonsters per dag. 

Het is niet mogelijk om meer mensen te testen dan nu al gebeurt. Daardoor kan het gebeuren 
dat mensen langer moeten wachten op hun test wanneer ze proberen een afspraak te maken. 
Bron: AD, 24 januari 2022. 
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Engeland gaat de testplicht schrappen voor inkomende reizigers die 
volledig zijn gevaccineerd 

Engeland gaat de testplicht schrappen voor inkomende reizigers die volledig zijn gevaccineerd, 
heeft premier Boris Johnson bekendgemaakt. Deze groep moet zich nu nog na aankomst 
binnen twee dagen laten testen. 

Het is niet bekend wanneer de testplicht wordt geschrapt. Die informatie wordt naar 
verwachting later op maandag bekendgemaakt. Eerder deze maand werd al besloten dat 
volledig gevaccineerden geen negatieve testuitslag nodig hebben om Engeland binnen te 
komen. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd 

Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.757 bevestigde 
besmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat 
is iets lager dan het recordaantal van 65.351 positieve tests op zondag. 

Het RIVM kampt nog steeds met een grote achterstand, maar die is wel iets kleiner geworden. 
In de afgelopen zeven dagen zijn zo'n 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd. Op zondag 
stond de teller op zo'n 48.000 positieve tests over zes dagen. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal besmettingen in de 
Premier League gedaald 

Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal besmettingen met het coronavirus in de 
Premier League gedaald. Over de afgelopen zeven dagen rapporteerde de hoogste Engelse 
voetbalklasse zestien nieuwe gevallen. Van 20 tot en met 26 december was nog sprake van 
103 positieve tests, een record. Sindsdien zijn de aantallen gedaald. 

In de afgelopen week werden 6221 tests uitgevoerd onder spelers, trainers en andere 
stafleden. Sinds december zijn 22 wedstrijden vanwege corona uitgesteld, de voorlopig laatste 
keer was dat op 18 januari. Bron: AD, 24 januari 2022. 

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar in ziekenhuizen is nog 
niet eerder zo hoog geweest als nu 

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, 
signaleert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum, dat 
dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede 
verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen. 

De besmettingscijfers onder jonge mensen waren de afgelopen weken zeer hoog. ‘Daar 
maakten we ons niet zo'n zorgen over, want deze leeftijdsgroepen lopen de laagste risico's, 
maar onze dataspecialisten sloegen op de hoge opnamecijfers aan’, zegt een woordvoerster 
van het LCPS. Ze hoopt dat over enkele dagen meer duidelijk is. 

Het LCPS gaat de onderliggende data goed bestuderen, maar wil die nu nog niet delen. Bron: 
AD, 24 januari 2022. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ziet 
een omslagpunt in de ziekenhuisbezetting 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ziet een omslagpunt in de 
ziekenhuisbezetting. ‘Er is sinds afgelopen weekend sprake van een stijging in de bezetting. 
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We monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken’, aldus de 
ziekenhuisorganisatie. 

Het LCPS ging er al langer vanuit dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen de komende 
tijd weer zou toenemen. Dat heeft te maken met de snelle opmars van de Omikron-variant 
van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er toch meer 
patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. 

Daarbij komen mogelijk ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden 
dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen 
in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt, omdat ze eveneens geïsoleerd 
verpleegd moeten worden. 

Maandag nam het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen voor de tweede dag 
op rij toe. In totaal liggen er nu 1141 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn 
er 48 meer dan zondag. 

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten wel verder af. Daar liggen momenteel 
nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 879 
coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan de voorgaande dag. 

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 127 nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Frankrijk is vandaag overgestapt op een 2G-beleid 

Frankrijk is vandaag overgestapt op een 2G-beleid. Alleen mensen die volledig zijn 
gevaccineerd of die genezen zijn van een coronabesmetting hebben nog toegang tot onder meer 
cafés, toeristische plekken en sportlocaties, legt correspondent Frank Renout uit: Bron: AD, 
24 januari 2022. 

Grote opluchting bij horeca, evenementenmakers sceptisch: 'Dit is een 
farce’ 

Horecaondernemers reageren verheugd op het plan van het kabinet om waarschijnlijk vanaf 
woensdag de kroegen en restaurants tot 22.00 uur open te laten. ‘Hier hebben we de afgelopen 
dagen hard voor gelobbyt. Het dreigde even de verkeerde kant op te gaan’, laat KHN-voorzitter 
Robèr Willemsen aan deze site weten. Evenementenmakers reageren sceptisch op de 
uitgelekte plannen. 

KHN geeft aan zich de afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige 
heropening van de horeca en heeft met een eigen routekaart ingezet op een heropening met 
een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur gasten een horecazaak 
kunnen betreden. 

De uitgelekte plannen vallen daarmee samen met de wens en inzet van KHN, zodat 
horecaondernemers ook in de avond hun gasten kunnen ontvangen en daarmee een deel van 
de avondomzet kunnen maken. ‘Daar is KHN heel blij mee.’ De brancheorganisatie zegt blij te 
zijn met ‘de voortvarendheid waarmee het nieuwe kabinet met de coronacrisis om lijkt te gaan’. 

KHN hoopt dat het kabinet ‘deze voortvarendheid vast zal houden’ als het gaat om het snel 
afschaffen van de vooralsnog blijvende restricties als het coronatoegangsbewijs, mondkapje, 
placeren en het reserveringssysteem. Voorzitter Robèr Willemsen roept het kabinet op de 
ontwikkelingen in andere landen als het Verenigd Koninkrijk en inzichten van de WHO op de 
voet te volgen. ‘Niet vasthouden aan statische weegmomenten per twee weken, maar ad hoc 
versoepelen, wanneer mogelijk’, laat hij weten. 

Voor clubs en discotheken lossen de aankomende versoepelingen nog niets op, beseft 
Willemsen. ‘Voor die ondernemers is nog helemaal geen perspectief. We hebben het 
vertrouwen dat het nieuwe kabinet voor deze groep snel perspectief biedt.’ In zijn commentaar 
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is Willemsen opvallend positief over de start van Rutte-IV. ‘Ze lijken minder in die tunnel van 
zorg te zitten. Er wordt meer gekeken naar de samenleving als geheel.’ 

Ook de Nederlandse Politiebond noemt het openen van de horeca ‘goed nieuws’. ‘Als het 
inderdaad zo zou zijn, dan is het vanuit veiligheidsperspectief een goede stap’, aldus voorzitter 
Jan Struijs. ‘De mensen zoeken een uitlaatklep en dat uit zich nu in illegale feestjes. We 
krijgen steeds meer meldingen van ruzies die uit de hand lopen.’ Een versoepeling van de 
coronamaatregelen gaat volgens hem ‘echt helpen’. 

Voor evenementenmakers gelden vooralsnog strengere restricties. Voor binnen-evenementen 
met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, buiten mag de 
capaciteit maximaal voor een derde worden benut. ‘Het is logisch dat stapsgewijs de boel gaat 
bewegen, maar voorlopig zie ik dat voor de evenementenwereld niet of nauwelijks echte 
mogelijkheden zullen bestaan’, laat voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers 
Willem Westermann aan deze site weten. ‘Ik ben blij voor degenen die wat zullen kunnen doen 
maar zie dat bij ons de kansen en mogelijkheden nog gering tot afwezig zijn.’ 

Voor de zakelijke evenementensector is het heropenen met beperkende maatregelen ‘een 
farce’. Onder die beperkende regels is het niet doenlijk om beurzen en andere evenementen 
kostendekkend, laat staan winstgevend te organiseren. Dat zeggen organisatoren van beurzen 
en congressen zoals brancheorganisatie EventPlatform en Ahoy in Rotterdam.  

Riemer Rijpkema, directeur van EventPlatform, wijst erop dat de beperkingen ten koste gaan 
van het enthousiasme van bedrijven om een evenement te organiseren. Ook moet het kabinet 
de voorbereidingstijd niet onderschatten. De meeste grote beurzen kosten maanden om op te 
tuigen. Vanwege het gebrek aan perspectief worden er volgens Rijpkema evenementen 
geannuleerd. ‘Door alle onduidelijkheid gaan bedrijven andere keuzes maken. Maatregelen 
ontmoedigen mensen. Niet iedereen zit te wachten op netwerken op afstand en met 
mondkapjes op’, zegt hij. 

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ‘We zijn blij 
dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft; samen met burgemeesters moet 
worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn’, aldus 
NVBF-directeur Gulian Nolthenius. 

Bioscoopketen Pathé kijkt al sinds december ‘enorm uit’ naar de heropening. Het is voor de 
organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. ‘Zodra dat 
bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze 
bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop’, aldus 
een woordvoerder. 

 
Deelnemers tijdens de Tour Du Roer, een alternatieve kroegentocht in de Limburgse 
bisschopsstad. Zo'n twintig cafe’s en andere horecazaken doen mee uit protest tegen het 
coronabeleid van het kabinet © ANP 
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Ook vakbond FNV noemt de heropening van de horeca een goede stap. De horeca-afdeling van 
de bond ‘is blij dat het kabinet beseft dat langer dicht blijven van de horeca géén optie meer 
is in onze samenleving’. 

Toch is het wat FNV betreft nog niet voldoende. ‘Na deze eerste stap moet het kabinet wat ons 
betreft doorpakken zonder daarbij onnodig terughoudend te zijn. Denk aan het opheffen van 
de beperkingen in onder meer de nachthoreca.’ Bondsbestuurder Edwin Vlek verwacht dat 
dit dan ook de laatste lockdown is geweest van de pandemie. Volgens hem is de horeca een 
‘veilige omgeving voor werknemers, ondernemers en gasten’. Bron: AD, 24 januari 2022.  

Schooldirecteur Edwin (42) heeft door corona helft klassen leegstaan: 
‘Kom nauwelijks aan mijn werk toe’ 

Strenge quarantaine-regels, besmette docenten, het voortdurende lerarentekort. Schoolleider 
Edwin Hiddingh (42) van basisschool De Border in Amersfoort heeft op dit moment gemiddeld 
de helft van de klassen leeg staan. Maandagochtend moest hij ook zijn eigen groep 7 naar 
huis sturen. ‘De bedoeling is uiteraard dat ik invallers regel. Maar dat is eigenlijk standaard 
ijdele hoop.’ 

‘Het was het gebruikelijke rondje in mijn groep. Is iedereen aanwezig, wie ontbreekt en weten 
we waarom. Eigenlijk waren we nog bezig met het opstarten van de dag, toen mij werd 
ingefluisterd dat we een derde kind hadden met een positieve zelftest. En dan moet helaas de 
hele klas naar huis’, vertelt Edwin Hiddingh vanuit het inmiddels lege klaslokaal van groep 
7. Bron: AD, 24 januari 2022. 

 

Erwin Hiddingh, directeur van basisschool De Border, in zijn lege klaslokaal. 
Maandagochtend moest hij zijn eigen groep 7 naar huis sturen. © RodneyPhotography 

Kale, kille hotelkamer in Peking? No way voor Ireen Wüst 

De angst besmet te raken is groot. Bovendien is de bewegingsvrijheid nihil. Vanwege het 
coronavirus kan en mag er bijna niets tijdens de Winterspelen in Peking. Hoe wapenen de 
sporters zich daartegen? 

In het leven moet je de slingers soms zelf ophangen, weet ook Ireen Wüst, die het vooruitzicht 
op ruim drie weken in een kale, kille hotelkamer in Peking niet zag zitten. Dus kocht ze 
slingers en posters om er straks een gezellige ruimte van te maken. En een polaroid-camera 
om zo nu en dan momenten vast te leggen. Ze schakelde ook haar veel jongere ploeggenotes 
en olympische debutanten Michelle De Jong en Femke Kok in. Bron: AD, 24 januari 2022. 
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De gemeenteraad van Delft heeft besloten dat Marja Van Bijsterveldt kan beginnen met haar 
volgende termijn van zes jaar. De raad vergadert in de aula van de TU Delft.  @ Guus 
Schoonewille 

Van Bijsterveldt worstelt met dilemma’s rondom corona: ‘Het is een 
uitputtende marathon’ 

Gesloten deuren van Delftse cafés, restaurants en culturele instellingen mogen na de volgende 
coronapersconferentie mogelijk op een kier. Het gebrek aan perspectief en de extra regels die 
ondernemers moeten opvolgen om van het slot te kunnen, versterken de wens om in verzet te 
komen. ‘Ik hoop echt dat aankomende persconferentie reële ruimte zal bieden aan sectoren 
die nu nog op slot zijn ‘, zegt burgemeester Marja Van Bijsterveldt. 

Al zou ze het in haar hart nog zo graag willen, een oogje toeknijpen terwijl ondernemers de 
coronaregels loslaten, dat kan Van Bijsterveldt de komende tijd niet. ‘Dat is helaas onze 
werkelijkheid, maar het blijft handhaven met een menselijke maat.’ Bron: AD, 24 januari 
2022.   

Minister Kuipers: 'Geen nieuwe corona-apps meer verwacht' 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet weinig toekomst in het 
doorontwikkelen van de verschillende corona-apps die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt. 

Coronaminister Kuipers spreekt van ‘een andere fase’ wat betreft ‘digitale 
ondersteuningsmiddelen’ zoals CoronaMelder en CoronaCheck. De nadruk zal volgens 
Kuipers niet meer liggen op de introductie van nieuwe apps en andere digitale 
ondersteuningsmiddelen. ‘De focus zal naar verwachting verschuiven naar borging, in beheer 
nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn’, schrijft 
Kuipers in een brief naar de Kamer. 

CoronaMelder is de eerste Nederlandse corona-app, ontwikkeld om gebruikers op anonieme 
basis te waarschuwen voor nauw contact met iemand die met corona besmet was. Daarna 
volgde CoronaCheck: de bekende app met de QR-codes voor toegang tot reizen en bijvoorbeeld 
bezoek aan horeca of cultuur. 

De toepassing van zogenoemd 2G-beleid – alleen toegang met een vaccin of recente genezing 
– lijkt van de baan na een recent onderzoek. Dat onderzoek wijst op de geringe winst die 2G 
behaalt ten opzichte van normale toegang zonder controle. Alleen met het zogenoemde 3G valt 
veel winst te boeken: enkel toegang na een negatieve coronatest. Die methode is dan weer erg 
duur en omslachtig. 

Minister Kuipers ging in op de toekomst van de corona-apps na vragen van Tweede Kamerlid 
Kees van der Staaij van de SGP. Die stelde Kamervragen naar aanleiding van klachten van de 
Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC). Die commissie 
adviseert het ministerie en de Tweede Kamer onder meer over de inzet van apps. De DOBC 
bestaat uit zo’n vijftien deelnemers met kennis van epidemiologie, virologie, technologie, 
privacy en veiligheid. 
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Leden van de DOBC hebben onlangs in de Volkskrant geklaagd dat hun adviezen vaak te laat 
naar de Tweede Kamer worden gestuurd – na het debat, zodat Kamerleden geen volledig beeld 
hebben. De minister onderschrijft dat, maar stelt nadrukkelijk dat het daarbij niet om opzet 
gaat. ‘Vanwege de timing van het advies of omdat er meer tijd nodig was om op het advies in 
te gaan, is het enkele keren voorgekomen dat het advies met een latere brief naar de Tweede 
Kamer is gestuurd’, aldus Kuipers. 

In het vervolg zal het advies van de DOBC voortaan alleen op aanvraag advies geven, en niet 
meer ongevraagd. Die afweging komt weer voort uit de verwachting van de minister dat digitale 
ondersteuningsmiddelen de komende tijd mogelijk uitgefaseerd zullen worden. Bron: RTL 
Nieuws, 24 januari 2022. 

 

Examen maken in coronatijd, in een sporthal en op afstand. © Angeliek De Jonge  

Examenleerling mag toch onvoldoende wegstrepen 

Examenkandidaten krijgen ook dit jaar de mogelijkheid om één vak niet mee te laten tellen 
voor hun examen, net als de lichting van vorig jaar. Dat heeft onderwijsminister Wiersma 
besloten.  

Leerlingen mogen één vak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, 
zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee 
bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. 

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, roept leerlingen op om het 
wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. ‘Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk 
voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat 
het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling 
gebruik te maken.’  

Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen twee herkansingen hebben en er een 
extra tijdvak is waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden. Minister Slob, de vorige 
bewindsman die ging over het voortgezet onderwijs, wilde echter niet dat leerlingen weer een 
niet-kernvak konden wegstrepen.  
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De nieuwe bewindsman neemt die stap nu toch omdat, vanwege de quarantaine en de uitval 
van lessen, dit schooljaar wederom zo anders dan normaal verloopt. Wiersma: ‘Dat is heel 
pittig. De middelbare schooltijd, die voor sommige leerlingen voor meer dan de helft samenviel 
met de pandemie, heeft genoeg hordes gekend. Daarom wil ik de eindexamenleerlingen dit 
jaar dezelfde kansen geven als de lichting vorig jaar.’ 

Voorzitter Iben Maas van het Laks reageert: ‘We zijn echt heel erg blij, want we hebben ons 
enorm ingezet om de duimregeling te behouden. Daar was gewoon behoefte aan in coronatijd. 
Het is heel goed dat de minister naar ons heeft geluisterd.’ Bron: AD, 24 januari 2022.  

 
De eindexamens vonden vorig jaar al plaats in sporthallen of kerken. © Olaf Smit 

Examenregels opnieuw versoepeld vanwege corona: extra herkansing, 
bonden boos 

Eindexamenkandidaten krijgen vanwege de coronacrisis dit schooljaar wederom een extra 
herkansing en de kans om hun examens te spreiden, zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. 
Dat heeft minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) besloten. 

Er komt weer een derde tijdvak voor herkansingen. En bij het vmbo worden niet drie of vier, 
maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak afgenomen met een centraal 
schriftelijk en praktisch examen. De andere onderdelen worden afgesloten met een 
schoolexamen. Leerlingen die staatsexamen doen, mogen een zelfgekozen 
vertrouwenspersoon meenemen naar hun mondeling.    

Slob: ‘Leerlingen hebben ook dit jaar te maken met extra uitdagingen. Het is dus 
gerechtvaardigd om ze echt tegemoet te komen, maar we willen er ook voor zorgen dat ze met 
een mooi diploma verder kunnen. Daar is 51 miljoen extra voor beschikbaar gemaakt door de 
ministerraad, voor de organisatie.’ 

Wij spreken de grote teleurstelling uit dat de duimregeling niet hetgeen is waarvoor is gekozen, 
aldus Iben Maas, voorzitter LAKS.  

De zogeheten ‘duimregeling’, waardoor leerlingen ervoor mogen kiezen om een onvoldoende 
voor een niet-kernvak niet mee te laten tellen voor hun totaalbeoordeling, wordt in 
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tegenstelling tot vorig jaar geschrapt. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is daar 
niet over te spreken.   

LAKS-voorzitter Iben Maas: ‘Wij spreken de grote teleurstelling uit dat de duimregeling niet 
hetgeen is waarvoor is gekozen. Voor het grootste deel van de leerlingen is de duimregeling de 
maatregel die het meest drukverlagend werkt en dus ook de maatregel die voor 
eindexamenleerlingen het meest positief uitpakt.’  

Slob vindt het een verschil dat de scholen nu open zijn geweest in vergelijking met een jaar 
eerder, ook met financiële ondersteuning. ‘Er zijn heel veel wensen, dan is het een weging 
wanneer het voor ons genoeg is. De huidige afspraken passen bij de stand van zaken, ze zijn 
ook echt nodig omdat het onderwijs niet optimaal is geweest.’  

Tegenover het veelgehoorde argument dat de duimregeling ‘calculerend’ gedrag van leerlingen 
in de hand werkt, staat de scholierenvereniging negatief. ‘Leerlingen strepen een niet-kernvak 
vaak weg om zich juist te kunnen focussen op de kernvakken, zoals wiskunde en Nederlands. 
Ik snap niet waarom dat iets slechts is’, aldus Maas. 

De minister wil ook de staatsexamens, voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere 
middelbare school, op de schop nemen. Het aantal deelnemers, bijvoorbeeld bij het voortgezet 
speciaal onderwijs, groeit zo hard dat het veel moeite kost om het staatsexamen nu voor 
iedereen apart goed te regelen. Zo zijn er veel examinatoren nodig in de zomer voor de 
individuele, mondelinge afname. De komende jaren wordt volgens de bewindspersoon 
gekeken of het staatsexamen nieuwe stijl kan worden gespreid over het jaar of vaker in 
schriftelijke vorm kan worden afgenomen.  

De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs,  FvOv, Platform VVVO en LAKS zijn zeer 
ontevreden omdat volgens hen in de huidige voorstellen weinig tot geen rekening is gehouden 
met het onderwijspersoneel.  

‘De correctiedruk in het eerste tijdvak is toegenomen doordat de uitslagdatum een week 
vervroegd is. Ook valt te verwachten dat door het wegvallen van de duimregeling er veel meer 
herkansingen gedaan zullen worden’, stellen de organisaties.   

Daarnaast willen zij erop wijzen dat het verdere verloop van het schooljaar 
zeer onvoorspelbaar is. ‘De recente Omikron-variant leidt tot onzekerheid en nieuwe varianten 
en besmettingsgolven zijn niet uit te sluiten. We willen dan ook een kanttekening plaatsen bij 
de voorgestelde maatregelen: het is niet uitgesloten dat er op een later moment toch nog een 
aanpassing van de regeling noodzakelijk is. Op voorhand sluiten we daarbij geen 
mogelijkheden uit.’ 

Uiterlijk begin februari kan de examenregeling volgens minister Slob nog verder worden 
aangepast, eventueel op verzoek van de Tweede Kamer of wanneer de crisis daartoe aanleiding 
geeft. Bron: AD, 17 december 2021. 

Goed nieuws voor betaald voetbal: stadions mogen stap voor stap weer 
volstromen 

De stadions in het betaald voetbal mogen vanaf woensdag, volgens ingewijden, langzaam maar 
zeker weer volstromen. Het kabinet zal morgen officieel toestemming geven om voor komend 
weekeinde, als de eredivisie overigens stil ligt maar de eerste divisie wel een volledig 
voetbalprogramma zal afwerken, weer publiek toe te laten.  

Over het percentage waarmee de stadions weer gevuld mogen worden, wordt nog gesproken. 
De eredivisie en haar 18 clubs rekenen begin februari echter op minimaal tweederde bezetting 
van de stadions, laten ingewijden weten aan deze site. 

Het uitgangspunt van alle partijen blijft om het aantal toeschouwers langzaam uit te bouwen 
tot het maximum, afhankelijk van hoe het de clubs en hun fans bij de terugkeer op de tribunes 
zal vergaan. Voor het EK zaalvoetbal is het goed nieuws, omdat het besluit zal inhouden dat 
er vanaf woensdag alweer fans welkom zijn bij het evenement met naar het nu laat aanzien 
een maximum van 1250 personen. 
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Vrijdag speelt Oranje tegen Servië de beslissende wedstrijd in de poulefase dus met supporters 
op de tribune. Bij het ABN Amro-tennistoernooi, dat van 5 tot en met 13 februari in het 
Rotterdamse Ahoy zal worden gehouden, zullen geen toeschouwers welkom zijn. Het 
evenement heeft er zelf voor gekozen zich te richten op een televisie-evenement, wat een 
andere inrichting van de hal vraagt. Er is volgens de organisatie te weinig tijd om nog te 
schakelen naar een toernooi met fans. 

Het is op dit moment nog wel onduidelijk of sportwedstrijden na 22:00 uur door mogen gaan. 
Daar wordt nog met alle betrokken partijen over gesproken. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Zo reageren de branches op einde avondlockdown: 'Fijn, maar dit is nog 
niet genoeg’ 

Het einde van de totale avondlockdown is in zicht en dat zorgt in verschillende branches voor 
blije reacties. Toch klinkt er ook hier en daar gebrom en ergernis rond de uitgelekte plannen. 
‘Een mooie en hoopgevende tussenstap, maar dit zet nog geen zoden aan de dijk’, klinkt het 
bijvoorbeeld in de concertbranche. 

Het kabinet wil waarschijnlijk vanaf woensdag de horeca, cultuur en een deel van de 
evenementen tot 22.00 uur openen onder voorwaarden. Voor evenementen geldt een 
verplichte zitplaats met een maximale capaciteit van 1250 bezoekers. Buiten mag een locatie 
maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. 

Dit zet voor concerten nog geen zoden aan de dijk, omdat een groot deel van de omzet tussen 
22.00 en 04.00 uur wordt gerealiseerd, aldus Berend Schans, directeur van 
brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. ‘Onder normale 
omstandigheden moeten wij gemiddeld zo’n 90 tot 95 procent zaalbezetting hebben willen we 
uit de kosten komen, zónder die 1,5 meter.’ 

Sommige concerten met vaste zitplaatsen worden vanaf woensdag wel weer mogelijk. Een ‘fijne 
ontwikkeling’, zegt Schans tegen deze site. ‘Dit is een mooie en hoopgevende tussenstap, maar 
dit zet nog geen zoden aan de dijk. Kennelijk moet dezelfde weg naar heropening gelopen 
worden als die naar sluiting, maar dan andersom. Wat ons betreft kan dat sneller en in grotere 
stappen.’ Hij pleit dan ook voor het zo snel mogelijk heropenen van de culturele en creatieve 
sector ‘zonder beperkende maatregelen’. 

De evenementenbranche onderschrijft het gevoel dat bij poppodia leeft. ‘Het is logisch dat 
stapsgewijs de boel gaat bewegen, maar voorlopig zie ik dat voor de evenementenwereld niet 
of nauwelijks echte mogelijkheden zullen bestaan’, laat voorzitter van de Vereniging van 
Evenementenmakers Willem Westermann aan deze site weten. ‘Ik ben blij voor degenen die 
wat kunnen doen maar zie dat bij ons de kansen en mogelijkheden nog gering tot afwezig zijn.’ 

De zakelijke evenementensector is nóg kritischer en noemt het heropenen met beperkende 
maatregelen ‘een farce’. Onder die beperkende regels is het niet te doen om beurzen en andere 
evenementen kostendekkend, laat staan winstgevend te organiseren. Dat zeggen 
organisatoren van beurzen en congressen zoals brancheorganisatie EventPlatform en Ahoy in 
Rotterdam. 

Riemer Rijpkema, directeur van EventPlatform, wijst erop dat de beperkingen ten koste gaan 
van het enthousiasme van bedrijven om een evenement te organiseren. Ook moet het kabinet 
de voorbereidingstijd niet onderschatten. De meeste grote beurzen kosten maanden om op te 
tuigen. Vanwege het gebrek aan perspectief worden er volgens Rijpkema evenementen 
geannuleerd. ‘Door alle onduidelijkheid gaan bedrijven andere keuzes maken. Maatregelen 
ontmoedigen mensen. Niet iedereen zit te wachten op netwerken op afstand en met 
mondkapjes op’, zegt hij. 

In tegenstelling tot de evenementenmakers verkeren horecaondernemers in jubelstemming. 
‘Hier hebben we de afgelopen dagen hard voor gelobbyd. Het dreigde even de verkeerde kant 
op te gaan’, vertelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen deze site.  

KHN geeft aan zich de afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige 
heropening van de horeca en heeft met een eigen routekaart ingezet op een heropening met 
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een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur gasten een horecazaak 
kunnen betreden. 

De uitgelekte plannen vallen daarmee samen met de wens en inzet van KHN, zodat 
horecaondernemers ook in de avond hun gasten kunnen ontvangen en daarmee een deel van 
de avondomzet kunnen maken. ‘Daar is KHN heel blij mee.’ De brancheorganisatie zegt blij te 
zijn met ‘de voortvarendheid waarmee het nieuwe kabinet met de coronacrisis om lijkt te gaan’. 

KHN hoopt dat het kabinet ‘deze voortvarendheid vast zal houden’ als het gaat om het snel 
afschaffen van de vooralsnog blijvende restricties, zoals het coronatoegangsbewijs, 
mondkapje, placeren en het reserveringssysteem. Voorzitter Robèr Willemsen roept het 
kabinet op de ontwikkelingen in andere landen als het Verenigd Koninkrijk en inzichten van 
de WHO op de voet te volgen. ‘Niet vasthouden aan statische weegmomenten per twee weken, 
maar ad hoc versoepelen, wanneer mogelijk’, laat hij weten. 

Voor clubs en discotheken lossen de aankomende versoepelingen nog niets op, beseft 
Willemsen. ‘Voor die ondernemers is nog helemaal geen perspectief. We hebben het 
vertrouwen dat het nieuwe kabinet voor deze groep snel perspectief biedt.’ In zijn commentaar 
is Willemsen opvallend positief over de start van Rutte-IV. ‘Ze lijken minder in die tunnel van 
zorg te zitten. Er wordt meer gekeken naar de samenleving als geheel.’ 

Ook de Nederlandse Politiebond noemt het openen van de horeca ‘goed nieuws’. ‘Als het 
inderdaad zo zou zijn, dan is het vanuit veiligheidsperspectief een goede stap’, aldus voorzitter 
Jan Struijs. ‘De mensen zoeken een uitlaatklep en dat uit zich nu in illegale feestjes. We 
krijgen steeds meer meldingen van ruzies die uit de hand lopen.’ Een versoepeling van de 
coronamaatregelen gaat volgens hem ‘echt helpen’. 

Royal Promotions, publiciteitsbureau voor musicals als Hij Gelooft In Mij en Aladdin, laat 
weten de mogelijke versoepelingen voor onder meer de cultuursector ‘fantastisch‘ te vinden. 
‘We zaten hier al zo lang op te wachten’, zegt eigenaar Marco de Koning tegen het ANP. Mogelijk 
mag de cultuursector binnenkort weer publiek ontvangen tot 22.00 uur. 

‘Het is zo fijn om waarschijnlijk weer publiek te mogen ontvangen.’ De sector is bij vlagen open 
geweest, maar moest ook geregeld de deuren gesloten houden. ‘Het feit dat we nu misschien 
weer mogen, is fantastisch’, vindt De Koning daarom. ‘Echt te gek.’ Het betekent dat onder 
meer de musicals TINA, Hij Gelooft In Mij en Aladdin weer van start kunnen met publiek. Naar 
verwachting gaat er een limiet gelden van 1250 bezoekers. ‘Dat is ook een heel prettig aantal.’  

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ‘We zijn blij 
dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft. Samen met burgemeesters moet 
worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn’, aldus 
NVBF-directeur Gulian Nolthenius. 

Bioscoopketen Pathé laat weten al sinds december ‘enorm uit te kijken’ naar de heropening. 
Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. 
‘Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we 
onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop’, 
aldus een woordvoerder. 

De Taskforce cultuursector pleit ten slotte voor latere sluitingstijden dan het tijdstip van 
22.00 uur. Dat is om pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden, aldus voorzitter 
Jan Zoet. Volgens Zoet rekent het publiek op bekende aanvangstijden en ligt de duur van een 
voorstelling vast. ‘Musicals en oratoria bijvoorbeeld zijn niet voor 22.00 uur afgelopen en 
kunnen niet worden ingekort’, aldus Zoet. Bovendien leidt een latere sluitingstijd volgens hem 
tot een betere spreiding van vervoers- en bezoekersstromen. 

De taskforce, die ruim 400 organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector 
vertegenwoordigt, vindt verder dat er gewerkt moet worden met een bezetting van 75 procent. 
In de uitgelekte versoepelingen lijkt het erop dat er maximaal 1250 mensen een zaal in 
mogen. Bron: AD, 24 januari 2022. 
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Anna (29) kreeg corona op vakantie en kan fluiten naar herstelbewijs: 
‘Krom systeem’  

De gevaccineerde Anna Kostelijk (29) uit Alkmaar raakt tijdens een vakantie in IJsland 
opnieuw besmet met het coronavirus. Na zeven dagen quarantaine ontvangt zij van de 
IJslandse autoriteiten een herstelcertificaat. Maar in Nederland blijkt dat bewijs helemaal niet 
geldig te zijn. ‘Het is zo krom. Als ik als besmette gevaccineerde met mijn groene vinkje naar 
huis was gevlogen, had ik na een PCR-test in Nederland wél een herstelbewijs gekregen.’  

in januari vliegt Anna samen met een vriendin naar IJsland. Na enkele dagen voelen de twee 
zich niet goed en besluiten een coronatest te laten doen. De uitslag blijkt voor beiden positief. 
‘Toen zijn we natuurlijk direct een week in quarantaine gegaan.’ 

Na zeven dagen doen de vriendinnen opnieuw een test en blijken coronavrij te zijn. Van de 
IJslandse autoriteiten krijgen ze een certificaat mee, dat bewijst dat ze na besmetting zijn 
geïsoleerd en hersteld. 

Nadat ze terugvliegt naar Nederland, vraagt Anna via de GGD een herstelbewijs aan met het 
in IJsland verkregen certificaat. Via de GGD komt Anna echter tot de ontdekking dat het 
certificaat in Nederland niets waard is. ‘Wij mogen en kunnen geen herstelbewijs afgeven na 
een positieve test uit een ander land’, reageert GGD-woordvoerder Ewa Walters.  

Anna en haar vriendin huren een appartement via Airbnb van een vrouw, die hen bij 
aankomst vriendelijk verwelkomt. Als ze haar na de testuitslag eerlijk vertellen dat ze corona 
hebben en in isolatie moeten, verdwijnt die hartelijkheid onmiddellijk. ‘Ze pestte ons gewoon 
weg. We mochten niet naar buiten, dus vroegen we haar om wc-papier, maar dat wilde ze ons 
niet geven. Ook was de verwarming ineens 'kapot' en deed de jacuzzi het niet meer.’  

Daarom besluiten de twee maar naar een isolatiehotel te vertrekken. ‘We mochten onze 
hotelkamer niet verlaten, als we toch op de gang waren moest je een mondkapje dragen. Drie 
keer per dag stond er een bordje met klef en koud eten voor de deur. We keken uit op het 
vliegveld en zagen - het was bijna poëtisch - dagelijks vliegtuigen opstijgen en landen. Je zit 
echt opgesloten en dat is best traumatisch.’ 

Ook bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken krijgt Anna nul op het rekest. ‘Helaas is het niet mogelijk om een 
herstelbewijs te genereren na een positieve PCR-test in het buitenland. De Europese 
verordening bepaalt dat het land waar de test is afgenomen, een herstelbewijs moet afgeven. 
U kunt dit beter vragen aan de IJslandse autoriteiten. Hopelijk hebben zij wel mogelijkheden 
voor u.’ 

Maar daar wordt ze weer naar Nederland terugverwezen. ‘Wij kunnen niet handmatig QR-
codes creëren, onze systemen kunnen alleen herstelbewijzen genereren voor IJslandse 
inwoners. Het verkregen certificaat bevestigt uw besmetting en herstel voor de Nederlandse 
autoriteiten.’ 

Wat blijkt: een buitenlands herstelbewijs is alleen geldig om terug naar huis te kunnen 
vliegen, verklaart woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Thomas Breedveld: ‘Om de nationale volksgezondheid te beschermen zijn er afspraken 
gemaakt over wanneer certificaten als geldig worden beschouwd. Wanneer een positieve test 
niet op de juiste wijze is vastgesteld of te lang geleden heeft plaatsgevonden, wordt dit niet 
geaccepteerd als geldig certificaat om te reizen.’ 

Waarom is een buitenlands herstelcertificaat wel betrouwbaar genoeg om na isolatie en herstel 
op vakantie terug te mogen vliegen, maar niet om een herstelbewijs te genereren? En wat is 
het verschil tussen een Nederlandse PCR-test en een in het buitenland afgenomen test? 

Op die vragen wordt door zowel het RIVM als het ministerie van VWS geen antwoord gegeven. 
‘De PCR-test uit IJsland accepteren ze niet, maar die test werkt toch in elk land hetzelfde? Als 
ik uit IJsland zou komen, was er nu geen probleem geweest. Niemand snapt het systeem en 
ook niemand lijkt te weten wie over dit systeem gaat. Zorg ervoor dat de testen ook 
internationaal geldig zijn’, reageert Anna. 
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Ze voelt zich naar eigen zeggen enorm in de steek gelaten. Het is bovendien niet de eerste keer 
dat ze een herstelbewijs misloopt. 

Nadat Anna in november het coronavirus opliep, werd ze willekeurig bij de GGD in de 
antigeentest-rij geplaatst en had ze er zonder PCR-test evenmin recht op. ‘Ik ben twee keer 
gevaccineerd en heb alles gedaan wat de overheid vraagt, maar ik krijg niet wat mij is beloofd. 
Ik wil zo snel mogelijk mijn herstelbewijs. Helemaal omdat deze straks mogelijk na negen 
maanden niet meer geldig is.’ 

Ook voor een booster komt ze voorlopig niet in aanmerking, maar tegen die derde prik zegt ze 
inmiddels pertinent nee .’Ik ben niet voor of tegen vaccinatie, maar ik ben jong dus ik heb de 
eerdere prikken enkel genomen om anderen te beschermen. Nu blijkt dat het vaccin helemaal 
niet goed werkt tegen besmettingsoverdracht én dat ik mijn vrijheid om te reizen niet 
terugkrijg.’ 

Anna hoopt dat er zo snel mogelijk op internationaal niveau een eenduidig reisbeleid wordt 
ingevoerd. Een praktisch onuitvoerbare opgave, legt Thomas Breedveld van het ministerie van 
VWS uit: 

‘Een beleid op internationaal of Europees niveau is zeer wenselijk, maar erg complex. Alleen 
al binnen de Europese Unie bestaan verschillende afspraken omtrent het beleid. Bij de 
herziening van de verordening, die vermoedelijk tussen maart en mei plaats zal gaan vinden, 
zal het kabinet zich ervoor inzetten om eventuele problemen, waar nu tegen aangelopen wordt, 
recht te trekken.’ Bron: Noordhollands Nieuws, 24 januari 2022.  

Ilja mag geen derde vaccinatie van de GGD en krijgt ook geen 
coronaherstelbewijs  

Ilja Mul uit Haarlem wil graag een derde vaccinatie tegen corona, om zo naar het buitenland 
te kunnen reizen. Maar de GGD weigert haar deze te geven. Ook krijgt ze geen corona-
herstelbewijs, ondanks dat er antistoffen in haar bloed zijn aangetroffen wat zou wijzen op 
een eerdere besmetting. ‘Ik kan hier echt niet bij. Ik heb keurig gedaan wat ik moest doen, 
geluisterd naar de voorschriften van de GGD. En ben daar nu de dupe van. ‘ 

Ilja werd half maart 2020 flink ziek na een feestje bij haar thuis. Ook haar man en beide 
schoonouders werden ziek. Haar schoonmoeder werd zelfs zo ziek, dat ze lange tijd op de IC 
kwam te liggen. De GGD testte in die tijd nog niet op corona bij ziekteverschijnselen en ook 
mocht Ilja toen niet langs de huisarts. 

Na een aantal weken knapten ze allemaal op, alleen kreeg Ilja haar geur en smaak maar niet 
terug. Daarom vroeg haar huisarts in oktober van dat jaar, een antistoffentest aan en die 
bleek positief te zijn. In juni van 2021 kreeg Ilja een oproep voor vaccinatie en ze was 
vastberaden om die te halen. ‘Ik stond te trappelen, ik had aan den lijve ondervonden hoe 
heftig corona kan zijn.’ 

Aangezien Ilja corona had gehad, beoordeelde de GGD-arts op de vaccinatielocatie in 
Beverwijk, dat één vaccinatie voldoende was. Ilja stemde daarmee in en werd op 5 juni één 
keer gevaccineerd. ‘Ik kreeg daarna ook keurig een QR-code, nationaal en internationaal. Niks 
aan de hand.’ 

In december 2021 kreeg Ilja een oproep voor een boostervaccinatie en ook die wilde ze graag 
hebben. Op 29 december haalde ze de prik en ook die werd vastgelegd in haar QR-code. Er 
staat echter dat het haar tweede vaccinatie is en omdat ze toen ze corona had, niet officieel 
getest is door de GGD, krijgt ze geen officieel herstelbewijs. ‘Wie alleen kijkt naar mijn QR-
code denkt dus dat ik wel volledig ben gevaccineerd, maar niet geboosterd. Onlangs kreeg ik 
een uitnodiging voor een persreis naar Oostenrijk. Toen ging mijn vaccinatie balletje rollen. Ik 
dacht: ik ben genezen, gevaccineerd en geboosterd. Dus een PCR-test en gaan. Maar omdat 
ik geen officieel herstelbewijs heb, gaat dat niet op.’ 

Met het oog op de toekomst wil Ilja zich graag volledig laten vaccineren, maar dat lijkt 
vooralsnog niet te lukken. Ze heeft meerdere keren contact opgenomen met de GGD en ze 
krijgt als antwoord dat ze de tweede vaccinatie die ze niet heeft gehad, niet kan krijgen omdat 
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ze al een booster heeft gehad. En daarmee moet Ilja het doen, tot haar grote schrik. ‘Als ik dat 
van tevoren had geweten, dan had ik in juni al aangegeven dat ik toch die twee prik wilde 
hebben.’ 

Ilja baalt er flink van en snapt ook niet waarom die derde prik geen optie is. ‘Ik hoef niet op 
plezierreisjes (hoewel een vakantie op termijn best fijn is natuurlijk). Maar ik wil wel een 
volledige QR-code. drie vaccinaties. Of alsnog een herstelbewijs.’ 

De GGD laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat het als een uitzonderlijk geval klinkt en 
te willen kijken naar een oplossing voor Ilja. Of die er ook komt, is nog onduidelijk. Bron: 
Noordhollands Nieuws, 11 januari 2022.  

Meer mensen tussen wal en schip met QR-code: 'wel ingeënt, niet met 
nieuwe camper op pad' 

Nadat NH Nieuws en Haarlem105 afgelopen dinsdag een artikel publiceerde over Ilja Mul die 
van de GGD geen derde prik én geen herstelbewijs krijgt, waardoor zij niet naar het buitenland 
kan reizen, meldden zich meer mensen met vergelijkbare problemen. ‘Ik lijk wel een 
tweederangsburger, zij maken de fout en moeten het oplossen.’  

De camper van Kees Looijen (66) en zijn vriendin Marga Koeleman (63) staat er klaar voor. 
Met de volle tank kunnen ze zeker de eerste paar honderd kilometer op pad. In de banden zit 
voldoende lucht. Het stel dat elkaar op latere leeftijd heeft leren kennen, had zin om komende 
maanden hun eerste tocht richting Oostenrijk te maken.  

Anneke Kooiman gaat al jaren met een vaste groep op wintersport in Oostenrijk. Twee jaar 
lang heeft ze de sneeuwpret aan haar voorbij moeten laten gaan. Ze was dan ook blij om dit 
jaar weer te kunnen, zeker omdat haar zoon mee zou gaan. En ook Edger van der Laan en 
zijn vriendin verheugden zich - met boostervaccinatie - erop om dit jaar eindelijk weer op 
wintersport naar Oostenrijk te kunnen. Maar het zou toch allemaal anders lopen.  

Kees, Marga en Anneke en Edger van der Laan kunnen niet naar Oostenrijk en ook Frankrijk 
is lastig, omdat ze niet drie keer zijn ingeënt. ‘Mocht ik in Frankrijk naar het ziekenhuis 
moeten, dan heb ik drie prikken nodig’, aldus Kooiman. Een risico dat ze niet wil lopen. 

De oorzaak bij deze mensen is vergelijkbaar: doordat ze corona hebben gehad, hoefden ze het 
afgelopen jaar geen volledige vaccinatie, terwijl voor het reizen naar Oostenrijk wel een vereiste 
is. En hun herstelbewijs is internationaal niet (meer) geldig. 

Nadat Anneke Kooiman in maart 2020 corona had gekregen, hoefde zij een jaar later maar 
één prik te hebben om voldoende te zijn beschermd tegen het virus. ‘Ik werd flink beroerd van 
die vaccinatie, dus ik was blij dat ik er maar een hoefde’, vertelt ze. 

Ook Kees Looijen en zijn vriendin Marga Koeleman werden ziek. ‘We kregen allebei in april 
2021 corona en hadden het goed te pakken’, aldus Looijen. ‘Het is een vervelende ziekte.’ Het 
stel was dan ook blij dat ze in juni van dat jaar konden worden ingeënt. 

‘We doen graag mee en hoefden maar één prik omdat we ziek waren geweest’, vervolgt Looijen. 
‘We kregen AstraZeneca. We hebben braaf gedaan wat moest.’ Toen ze later aan de beurt 
waren voor de booster, wilden ze die ook graag. ‘Wij weten hoe ziek je kan worden.’ 

Edger van der Laan testte in februari 2021 positief bij een daarvoor aangewezen particulier 
bedrijf dat zijn uitslag doorspeelde aan de GGD. Volgens hem zijn de regels zo veranderd dat 
de antigeentest niet meer geldt voor een internationaal herstelbewijs, wat ervoor zorgt dat ook 
hij niet naar Oostenrijk kan. Hij kreeg zijn booster rond kerst en kan nu niet zijn derde prik 
krijgen. 

Volgens Van der Laan zijn er twee mogelijkheden om toch in februari van de berg te glijden. 
‘Ik moet weer corona krijgen of een derde prik. Maar de ziekte weer krijgen zie ik niet zo zitten, 
ik werd daar echt ziek van en de GGD wil me geen derde prik geven omdat daar drie maanden 
tussen moet zitten.’ 
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Wat Looijen vooral steekt, is hoe de GGD met hem is omgegaan. ‘Normaal worden wij goed 
geholpen door de instelling, maar de laatste keer voelde ik me echt als oud vuil behandeld.’ 
Volgens hem ligt de fout bij de GGD en moeten zij dat oplossen. ‘Vroeger op mijn werk als 
iemand een fout maakte, dan was dat niet erg. Maar diegene moest het wel oplossen. Dat is 
toch logisch?’ 

Daar komt volgens Looijen bij dat dit een probleem is voor mensen die het goed bedoelen. ‘Wij 
willen graag meewerken en ik wil me laten inenten, maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt.’ 

Of hij en Margo straks hun camper kunnen gaan gebruiken is nog maar de vraag. ‘In het 
laatste contact met de GGD zeiden ze dat ze 14 januari de app aanpassen. Maar eigenlijk heb 
ik er geen vertrouwen meer in.’ 

Reactie GGD Kennemerland 

‘GGD Kennemerland voert de vaccinatiecampagne uit volgens het beleid en de richtlijnen van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We vaccineren mensen allereerst om ze 
te beschermen tegen het coronavirus en niet om te reizen. (...) GGD Kennemerland is er voor 
de bescherming van de publieke gezondheid in de regio en zorgt ervoor dat mensen in 
Nederland het juiste programma doorlopen. Daarin volgen we de richtlijnen van het 
ministerie. We hebben geen invloed op de eisen die andere landen stellen aan reizigers die 
daarheen willen.’ Bron: Noordhollands Nieuws, 13 januari 2022. 

De coronapersconferentie wordt morgen anders uitgezonden dan 
voorheen 

De coronapersconferentie wordt morgen anders uitgezonden dan voorheen. Behalve op de 
reguliere zenders zijn de toespraken van premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers 
ook te zien op het themakanaal NPO Politiek en Nieuws, daar bovendien in aangepaste vorm. 

Op de extra zender is de tolk Nederlandse Gebarentaal groter in beeld te zien. Zo zijn de 
mimiek en de gebaren beter te volgen voor wie het reguliere scherm met de tolk niet duidelijk 
genoeg is. De gemeenschap van doven en slechthorenden had hier na de laatste 
persconferentie opmerkingen over gemaakt, meldt de Rijksoverheid. 

Ook bij de persconferentie van 25 januari wordt, net als bij die van 14 januari, 
gebruikgemaakt van visuals om de verhalen beeldend te ondersteunen. De tolk is ook op de 
reguliere kanalen te zien, maar dan kleiner via picture-in-picture, een kleiner venster dat in 
het grotere beeld wordt weergegeven. Na de persconferentie van dinsdag wordt de nieuwe 
aanpak geëvalueerd. Bron: AD, 24 januari 2022. 

De Britse premier Boris Johnson had tijdens de eerste lockdown in de 
zomer van 2020 een verjaardagsfeestje  

De Britse premier Boris Johnson had tijdens de eerste lockdown in de zomer van 2020 een 
verjaardagsfeestje en overtrad daarmee de Britse coronamaatregelen. Dat meldt het Britse ITV 
News. 

De vrouw van de premier, Carrie Johnson, zou naar verluidt hebben geholpen bij het 
organiseren van het verrassingsfeest voor Johnson, dat naar verluidt is bijgewoond door 30 
mensen, onder wie interieurontwerper Lulu Lytle. 

Het evenement vond naar verluidt plaats in de Cabinet Room op Downing Street 10, nadat de 
premier was teruggekeerd van een officieel bezoek aan een school in Hertfordshire. 

Johnson ligt al enkele weken zwaar onder vuur door de verhalen over illegale borrels op 
Downing Street 10. Zo zouden er op de avond voor de uitvaart van de Britse prins Philip twee 
feesten zijn geweest. Ook was er tijdens de lockdowns een wekelijkse borrel 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'. De borrels 
vonden in de tuin van de ambtswoning plaats. De affaire staat inmiddels bekend als 
'partygate'. 
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Downing Street laat in een reactie op het verrassingsfeest weten dat de premier slechts minder 
dan 10 minuten aanwezig was. Bron: AD, 24 januari 2022. 

 

© ANP — Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht komt aan voor het Veiligheidsberaad. 

Burgemeesters zijn al heel blij als het kabinet dinsdag beslist dat horeca 
en cultuursector tot 22.00 uur open mogen 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn al heel blij als het kabinet dinsdag beslist dat de 
horeca en cultuursector tot 22.00 uur open mogen, maar voor een groot deel van de 
burgemeesters in het overleg mag de verruiming nog een stap verder gaan. ‘Ik hoop dat alles 
weer normaal open kan, maar tien uur 's avonds is al een belangrijke stap’, zegt Femke 
Halsema van Amsterdam voorafgaand aan de bijeenkomst van de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio's. 

‘De bevolking snakt ernaar’, constateert haar collega Sharon Dijksma van Utrecht. Zij denkt, 
samen met een aantal andere burgemeesters, dat voor een aantal sectoren 22.00 uur lastig 
blijft. Zij pleiten voor flexibiliteit. Een kroeg kan eenvoudiger de tap dichtdraaien dan een 
voorstelling die nog niet is afgelopen. ‘Sectoren moeten hun werk kunnen doen waarvoor ze 
zijn. Maar ook een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld duurt normaal gesproken net iets langer dan 
22.00 uur’, aldus Sybrand Buma van Leeuwarden. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Werknemers die in contact zijn geweest met een besmet persoon 
maar negatief getest zijn op het coronavirus en geen klachten hebben 
moeten gewoon naar hun werk kunnen 

Werknemers die in contact zijn geweest met een besmet persoon, maar negatief getest zijn op 
het coronavirus en geen klachten hebben, moeten gewoon naar hun werk kunnen. Dat willen 
werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De regels voor 
quarantaine moeten volgens de organisaties ‘zo verruimd worden, dat mensen die nergens 
last van hebben zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen voor half Nederland op de bank 
zit zonder klachten’. Veel mensen zitten nu onnodig lang thuis door de quarantaineregels, 
zegt een woordvoerder. 

Op dit moment geldt dat iemand die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad 
en geen klachten heeft, niet in quarantaine hoeft na contact met een besmet persoon. Ook 
mensen die korter dan acht weken geleden positief zijn getest en zijn hersteld, hoeven - mits 
ze geen coronagerelateerde klachten hebben - niet in quarantaine. Voor alle andere mensen 
geldt dat ze dus wel in quarantaine moeten. 

‘Als iemand in je huishouden positief getest is, maar jij houdt je aan de regels, bent negatief 
getest én hebt geen klachten, dan moet je naar je werk kunnen’, zegt een woordvoerder van 
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VNO-NCW. Werknemers die positief getest zijn, moeten vanzelfsprekend thuisblijven, zegt de 
woordvoerder. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Het OMT raadt kabinet aan om quarantaineregels tijdelijk te versoepelen 

Het OMT raadt het kabinet aan om de quarantaineregels tijdelijk te versoepelen. Kinderen tot 
twaalf jaar oud hoeven dan niet meer thuis te blijven na nauw contact met een besmet 
persoon. Wel moeten ze zich bij (milde) klachten laten testen en thuisblijven, ook zouden ze 
in dat geval contact met ouderen en kwetsbaren moeten vermijden voor de periode van tien 
dagen, adviseert het OMT nu aan het kabinet. 

‘Dat betekent dat bij besmettingen in een groep (binnen de kinderopvang, het primair 
onderwijs, maar ook in een sportteam of anderszins) kinderen ook geen quarantaineadvies 
krijgen, en bij klachten wel steeds een (zelf)test doen. Dit geldt dan ongeacht het aantal 
besmettingen in de groep.’ 

Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar mogen er ook voor kiezen om vijf dagen in 
quarantaine te gaan. Die stopt dan na een negatieve test bij de GGD. 

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden 
de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt 
voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn. Verder 
vindt het OMT dat het zogeheten 'snottebellenbeleid' van kracht kan blijven. Dat betekent dat 
kinderen tot en met drie jaar niet getest hoeven te worden en niet thuis hoeven te blijven met 
lichte klachten. 

Het OMT erkent dat dit advies 'zeker' tot meer besmettingen zal leiden, ook onder 
volwassenen. Toch weegt het belang van het onderwijs zwaar genoeg om met dit advies te 
komen, schrijft voorzitter Jaap Van Dissel. 

Het kabinet besluit dinsdag definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte 
en zorgminister Ernst Kuipers lichten het besluit 's avonds toe op een persconferentie. Bron: 
AD, 24 januari 2022. 

Amerikanen zeggen massaal hun negen-tot-vijfbaan op: ‘Ik wou bijna dat 
ik het eerder had gedaan’ 

In de VS raast een ‘Grote Ontslaggolf’ rond – in november zegde een recordaantal Amerikanen 
hun werkgever vaarwel, soms en plein public. ‘Corona zette voor mij alles in perspectief.’ 

Maar liefst 4,5 miljoen werknemers kondigden afgelopen november bij hun baas aan dat ze 
vertrekken. Daarmee zwelt de ontslaggolf die sinds vorig jaar door Amerika raast, alleen maar 
aan. Het vorige record, van 4,3 miljoen ontslagbrieven in één maand, stamt uit 
september. The Great Resignation is de trend gaan heten, de Grote Ontslaggolf. Bron: AD, 11 
januari 2022. 

Coronabeleid moet anders, zegt deze immunoloog: ‘Anders zitten we met 
kerst weer in lockdown’ 

Als er niks verandert aan het huidige coronabeleid, dan zitten we dit jaar met kerst opnieuw 
in lockdown. Dat zegt John Jacobs (53), immunoloog en medisch datawetenschapper.  

‘Ik heb mij vanaf het begin verbaasd over de aanpak van de coronapandemie in Nederland’, 
valt Jacobs met de deur in huis. Bron: AD, 24 januari 2022. 

De experts verwachten na januari een toename van het aantal opnames 

Door het vooralsnog lage aantal ic- en ziekenhuisopnames, heeft de Nederlandse zorg 'een 
gunstige uitgangspositie verworven om een volgende golf aan te kunnen', schrijft het Outbreak 
Management Team in zijn jongste advies aan het kabinet. De experts verwachten 'na januari' 
een toename van het aantal opnames, met een 'piekbezetting' begin maart. 
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Het OMT benadrukt dat zijn voorspellingen, gebaseerd op modellen, nog steeds erg onzeker 
zijn. Maandag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding een 'omslagpunt' 
in de bezetting van de ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer 
wat toegenomen. 

In het advies aan het kabinet benadrukt het OMT dat er weer 'een groot beroep op de zorg 
gedaan moet worden'. Nog 'meer dan voorheen' zullen ook huisartsen, mantelzorgers, 
wijkverpleegkundigen en verpleeghuismedewerkers dat merken. Dit heeft 'mogelijke 
consequenties voor geplande zorg', het kan zo zijn dat operaties weer worden uitgesteld. Bron: 
AD, 24 januari 2022. 

Comoren door corona met veldspeler op doel, Gambia naar de 
kwartfinale 

De Comoren zal maandag toch echt een veldspeler op doel moeten zetten in de achtste finales 
van de Afrika Cup tegen gastland Kameroen. 

Doelman Ali Ahamada testte maandag weliswaar negatief, maar hij mag volgens de protocollen 
van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) niet in actie komen. Hij heeft de verplichte quarantaine 
van vijf dagen na zijn besmetting met het coronavirus nog niet volbracht. 

Vanwege de besmettingen binnen het team, in totaal negen spelers en drie stafleden, zijn er 
geen getrainde keepers beschikbaar bij de Comoren, dat voor het eerst meedoet aan de Afrika 
Cup. Eerste doelman Salim Ben Boina ontbreekt met een schouderblessure. 

Het duel met Kameroen begint om 20.00 uur. 

Ondertussen is er al een kwartfinale op de maandag gespeeld. Gambia heeft zich geplaatst 
voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In Bafoussam won de outsider van Guinee, 1-0. Musa 
Barrow scoorde na 71 minuten. 

Gambia speelde vanaf de 87e minuut met een man minder, na de rode kaart voor Yusupha 
Njie. In de blessuretijd trof Guinee nog paal en lat, maar het wist geen verlenging af te 
dwingen. 

Daarna werd ook Ibrahima Conté van Guinee nog weggestuurd. Bron: De Telegraaf, 24 januari 
2022. 

UNICEF: wereldwijd grote onderwijsachterstanden door corona 

UNICEF grijpt 24 januari, de Internationale Dag van het Onderwijs, aan om alarm te slaan 
over de grote leerachterstanden die door coronamaatregelen zijn ontstaan. Bijna twee jaar na 
de uitbraak van de pandemie worden nog altijd meer dan 635 miljoen leerlingen getroffen door 
volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen, stelt de kinderrechtenorganisatie. 

Het sluiten van onderwijs moet zo snel mogelijk stoppen, vindt UNICEF. En het heropenen 
van scholen alleen is niet genoeg: leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om hun 
onderwijsachterstanden in te halen. „Door de verstoring van het onderwijs hebben miljoenen 
kinderen minder geleerd dan als ze in de klas hadden gezeten’, zegt Suzanne Laszlo, directeur 
van UNICEF Nederland. „Vooral jongere en achtergestelde kinderen lijden het grootste verlies.’ 

De gevolgen van schoolsluitingen zijn enorm, waarschuwt UNICEF. In lage- en 
middeninkomenslanden hebben ze bijvoorbeeld geleid tot een flinke toename van het aantal 
tienjarigen dat niet in staat is om een eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Dit was 53 
procent vóór de pandemie en is nu gestegen naar 70 procent. „Over de hele wereld maakt de 
pandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter’, zegt Laszlo. „Zo zien we in 
Bangladesh dat één op de tien meisjes van 12 tot 15 jaar niet meer terug naar school keert 
na heropening van hun school.’ 

De pandemie veroorzaakt daarnaast een hoge mate van angst en depressie onder kinderen en 
jongeren. In armere landen is bovendien de toegang tot voeding verminderd. Meer dan 370 
miljoen kinderen wereldwijd misten hun schoolmaaltijden tijdens schoolsluitingen. Vaak was 
dit hun enige maaltijd van de dag, benadrukt UNICEF. 
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Ook huiselijk geweld en kinderarbeid zijn volgens UNICEF toegenomen. Door de gevolgen van 
de coronacrisis lopen miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om 
noodgedwongen te moeten werken. Zeker 23 miljoen kinderen, die voorheen op school zaten 
en door de onderwijssluitingen aan het werk zijn gegaan, dreigen niet meer terug te keren 
naar school. Dit terwijl onderwijs cruciaal is om kinderarbeid tegen te gaan, aldus de 
hulporganisatie. Bron: De Telegraaf, 24 januari 2022. 

 

  

De Italiaanse rockband Måneskin 

Måneskin stelt Europese tour uit wegens corona 

De Italiaanse rockband Måneskin stelt hun Europese tour en ArenasTour in Italië uit vanwege 
het coronavirus, deelt de band op Instagram. ‘Het spijt ons heel erg.’ 

‘We kunnen onze optredens niet garanderen, want ieder land heeft eigen regels. Daar moeten 
we ons aan houden. We willen onze optredens veilig doen.’ De band kreeg de laatste dagen 
slecht nieuws over de beschikbaarheid van evenementenlocaties, stelt Måneskin op het 
medium. 

Ze hopen zo snel mogelijk met nieuwe data te komen, niet later dan 1 maart 2022. ‘Bedankt 
voor jullie geduld en steun, we zitten allemaal in dezelfde situatie en we moeten volhouden. 
We komen terug, dat zweren we, en het wordt beter dan ooit tevoren.’ 

De shows die buiten plaatsvinden, waaronder in het Italiaanse Lignano Sabbiadoro, gaan 
indien mogelijk gewoon door. Bron: AD, 24 januari 2022. 

OMT: Zelftests moeten gratis worden voor iedereen 

Zelftests moeten gratis worden voor iedereen, vindt het Outbreak Management Team (OMT). 
De expertgroep adviseert dat onder meer jongeren veel vaker dagelijks een coronazelftest doen, 
en om dit te laten slagen zijn gratis tests nodig. 

Vorig jaar november deed het OMT eenzelfde oproep. Toen waren er ruim 20.000 positieve 
tests per dag. Nu worden er dagelijks ongeveer 65.000 positieve tests geregistreerd. In 
werkelijkheid testen waarschijnlijk zelfs nog meer mensen positief op het virus omdat de 
GGD'en achterlopen met de verwerking van alle uitslagen. 

Het OMT adviseert om bij aanhoudende klachten nog een zelftest te nemen als een eerdere 
testuitslag negatief was. De Omikron-variant wordt minder goed vastgesteld door de huidige 
zelftesten. 

Bovendien vinden de experts dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine hoeven, 
als ze zich gedurende vijf dagen dagelijks testen en geen klachten ontwikkelen. Momenteel 
kunnen leerlingen twee gratis tests per week krijgen via hun school. Ook jongeren tot en met 
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18 krijgen dit advies. Als alternatief kunnen zij vijf dagen in quarantaine. Die stopt na een 
negatieve test bij de GGD na dag vijf. 

Het advies aan iedereen om regelmatig een zelftest te doen, geldt al langer. Het kabinet 
adviseert sinds november om een zelftest te doen voorafgaand aan bezoek. Daarna waren 
zelftests binnen enkele dagen in veel winkels uitverkocht. Ook voor terugkerende reizigers 
geldt sinds vorig jaar mei het advies om een zelftest te doen bij aankomst in Nederland. Bron: 
AD, 24 januari 2022. 

Hongaarse ex-turner, voormalig olympisch kampioen en antivaxer 
Szilveszter Csollany is aan gevolgen van Covid-19 overleden 

De Hongaarse ex-turner en voormalig olympisch kampioen Szilveszter Csollany is aan de 
gevolgen van Covid-19 overleden, zo hebben de turnfederatie en het olympisch comité van zijn 
land laten weten. Csollany was 51 jaar oud. Hij liep het virus begin december op en verbleef 
sindsdien in een ziekenhuis in Boedapest, waar hij aan de beademing lag. 

Op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta veroverde Csollany zilver aan de ringen. Vier 
jaar later werd hij in Sydney aan hetzelfde toestel olympisch kampioen. In 2002 werd hij ook 
wereldkampioen, nadat hij op vijf vorige WK's met zilver genoegen had moeten nemen. 

Csollany was een bekende antivaxer. Op zijn Facebookpagina postte hij daarover meerdere 
publicaties. Volgens het Hongaarse tabloid Blikk liet hij zichzelf toch vaccineren, omdat hij 
anders niet langer als turncoach kon blijven werken. Kort daarna zou hij ziek zijn geworden. 
Bron: AD, 24 januari 2022. 

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad: houdt voor alle sectoren 
dezelfde sluitingstijd aan  

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad adviseren het kabinet om bij het versoepelen van 
de coronamaatregelen voor alle sectoren dezelfde sluitingstijd aan te houden. ‘Hanteer één 
tijdstip, dat maakt het duidelijk en makkelijker communiceren’, stelt voorzitter Hubert Bruls, 
de burgemeester van Nijmegen. Bij wisselende eindtijden krijg je volgens hem altijd discussie. 

In het OMT-advies staat dat horeca en andere sectoren om 20.00 uur dicht moeten. De 
burgemeesters vinden dit advies te star. ‘Het mag ruimer dan dat’, zegt Bruls. Hoe laat zij 
willen dat de horeca, bioscopen of culturele sector moeten sluiten, vertelt hij niet. 

Dinsdag besluit het kabinet namelijk over de versoepelingen. ‘Dan wegen wij alle adviezen 
tegen elkaar af en kijken wij hoeveel ruimte we kunnen geven’, zei minister Dilan Yeşilgöz van 
Justitie en Veiligheid maandagavond in Utrecht. De besmettingscijfers stijgen hard. ‘De druk 
op de ziekenhuizen is niet weg.’ Bron: AD, 24 januari 2022.  

OMT: Geen quarantaine meer voor kinderen zonder klachten 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben, 
adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Zij krijgen wel het advies 
dagelijks een zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met iemand die het virus onder de 
leden had. Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te 
gaan. Ook wordt geadviseerd contact met ouderen voor minstens tien dagen te vermijden. 

Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar mogen er ook voor kiezen om vijf dagen in 
quarantaine te gaan. Die stopt dan na een negatieve test bij de GGD. 

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden 
de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt 
voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn. Verder 
vindt het OMT dat het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ van kracht kan blijven. Dat betekent dat 
kinderen tot en met drie jaar niet getest hoeven te worden en niet thuis hoeven te blijven met 
lichte klachten. 
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Het OMT erkent dat dit advies ‘zeker’ tot meer besmettingen zal leiden, ook onder 
volwassenen. Toch weegt het belang van het onderwijs zwaar genoeg om met dit advies te 
komen, schrijft voorzitter Jaap Van Dissel. 

De PO-raad hoopt dat het kabinet het advies opvolgt, omdat met het huidige beleid de 
continuïteit van het onderwijs ‘ontzettend onder druk is komen te staan’, aldus Freddy Weima, 
voorzitter van de sectororganisatie voor het primair onderwijs. ‘Met de versoepeling van deze 
regels kunnen weer meer kinderen naar school, we weten hoe belangrijk dat is voor hun 
ontwikkeling.’ Wel moet volgens Weima ook oog gehouden worden voor zorgen over het 
coronavirus bij onderwijspersoneel. 

Ook vindt het OMT dat zelftests gratis moeten worden voor iedereen. De expertgroep adviseert 
dat onder meer jongeren veel vaker dagelijks een coronazelftest doen, en om dit te laten slagen 
zijn gratis tests nodig. 

Vorig jaar november deed het OMT eenzelfde oproep. Toen waren er ruim 20.000 positieve 
tests per dag. Nu worden er dagelijks ongeveer 65.000 positieve tests geregistreerd. In 
werkelijkheid testen waarschijnlijk zelfs nog meer mensen positief op het virus omdat de 
GGD’s achterlopen met de verwerking van alle uitslagen. 

Het OMT adviseert om bij aanhoudende klachten nog een zelftest te nemen als een eerdere 
testuitslag negatief was. De Omikron-variant wordt minder goed vastgesteld door de huidige 
zelftesten. Het advies aan iedereen om regelmatig een zelftest te doen, geldt al langer. Het 
kabinet adviseert sinds november om een zelftest te doen voorafgaand aan bezoek. Daarna 
waren zelftests binnen enkele dagen in veel winkels uitverkocht. Ook voor terugkerende 
reizigers geldt sinds vorig jaar mei het advies om een zelftest te doen bij aankomst in 
Nederland. 

Door het vooralsnog lage aantal ic- en ziekenhuisopnames, heeft de Nederlandse zorg een 
‘gunstige uitgangspositie verworven om een volgende golf aan te kunnen', schrijft het 
Outbreak Management Team in zijn jongste advies aan het kabinet. De experts verwachten 
‘na januari’ een toename van het aantal opnames, met een ‘piekbezetting’ begin maart. 

Het OMT benadrukt dat zijn voorspellingen, gebaseerd op modellen, nog steeds erg onzeker 
zijn. Maandag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding een ‘omslagpunt’ 
in de bezetting van de ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer 
wat toegenomen. 

In het advies aan het kabinet benadrukt het OMT dat er weer ‘een groot beroep op de zorg 
gedaan moet worden’. Nog ‘meer dan voorheen’ zullen ook huisartsen, mantelzorgers, 
wijkverpleegkundigen en verpleeghuismedewerkers dat merken. Dit heeft ‘mogelijke 
consequenties voor geplande zorg’, het kan zo zijn dat operaties weer worden uitgesteld. 

Het kabinet besluit morgen definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte 
en zorgminister Ernst Kuipers lichten het besluit ‘s avonds toe op een persconferentie. Bron: 
AD, 24 januari 2022.  

Evenementen willen 1,5 meter weg en 100 procent open: 'Deze plannen 
zijn diepe belediging’ 

Het einde van de totale avondlockdown is in zicht en dat zorgt in verschillende branches voor 
blije reacties. Toch klinkt er ook hier en daar gebrom en ergernis rond de uitgelekte plannen. 
‘Een mooie en hoopgevende tussenstap, maar dit zet nog geen zoden aan de dijk’, klinkt het 
bijvoorbeeld in de concertbranche. 

Het kabinet wil waarschijnlijk vanaf woensdag de horeca, cultuur en een deel van de 
evenementen tot 22.00 uur openen onder voorwaarden. Voor evenementen geldt een 
verplichte zitplaats met een maximale capaciteit van 1250 bezoekers. Buiten mag een locatie 
maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. 

Dit zet voor concerten nog geen zoden aan de dijk, omdat een groot deel van de omzet tussen 
22.00 en 04.00 uur wordt gerealiseerd, aldus Berend Schans, directeur van 
brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. ‘Onder normale 
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omstandigheden moeten wij gemiddeld zo’n 90 tot 95 procent zaalbezetting hebben willen we 
uit de kosten komen, zónder die 1,5 meter.’ 

Sommige concerten met vaste zitplaatsen worden vanaf woensdag wel weer mogelijk. Een ‘fijne 
ontwikkeling’, zegt Schans tegen deze site. ‘Dit is een mooie en hoopgevende tussenstap, maar 
dit zet nog geen zoden aan de dijk. Kennelijk moet dezelfde weg naar heropening gelopen 
worden als die naar sluiting, maar dan andersom. Wat ons betreft kan dat sneller en in grotere 
stappen.’ Hij pleit dan ook voor het zo snel mogelijk heropenen van de culturele en creatieve 
sector ‘zonder beperkende maatregelen’. 

De evenementenbranche onderschrijft het gevoel dat bij poppodia leeft. ‘Het is logisch dat 
stapsgewijs de boel gaat bewegen, maar voorlopig zie ik dat voor de evenementenwereld niet 
of nauwelijks echte mogelijkheden zullen bestaan’, laat voorzitter van de Vereniging van 
Evenementenmakers Willem Westermann aan deze site weten. ‘Ik ben blij voor degenen die 
wat kunnen doen maar zie dat bij ons de kansen en mogelijkheden nog gering tot afwezig zijn.’ 

De zakelijke evenementensector is nóg kritischer en noemt het heropenen met beperkende 
maatregelen ‘een farce’. Onder die beperkende regels is het niet te doen om beurzen en andere 
evenementen kostendekkend, laat staan winstgevend te organiseren. Dat zeggen 
organisatoren van beurzen en congressen zoals brancheorganisatie EventPlatform en Ahoy in 
Rotterdam. 

Riemer Rijpkema, directeur van EventPlatform, wijst erop dat de beperkingen ten koste gaan 
van het enthousiasme van bedrijven om een evenement te organiseren. Ook moet het kabinet 
de voorbereidingstijd niet onderschatten. De meeste grote beurzen kosten maanden om op te 
tuigen. Vanwege het gebrek aan perspectief worden er volgens Rijpkema evenementen 
geannuleerd. ‘Door alle onduidelijkheid gaan bedrijven andere keuzes maken. Maatregelen 
ontmoedigen mensen. Niet iedereen zit te wachten op netwerken op afstand en met 
mondkapjes op’, zegt hij. 

Volgens festivalorganisator ID&T Groep gaat de evenementensector na woensdag helemaal 
niet open, maar blijft ze dicht. ‘Na herhalende oproepen aan het kabinet om met een 
volwaardig en realistisch langetermijnplan te komen, zijn wij diep teleurgesteld in de 
uitgelekte maatregelen’, laat ceo Ritty Van Straalen weten. ‘Hoewel deze ‘versoepelingen’ doen 
lijken alsof de evenementensector weer open mag, is dit niet het geval. Slechts met een derde 
capaciteit is geen heropening en nog langer dicht voelt als een diepe belediging naar onze hele 
industrie.’ 

De situatie rond de evenementenbranche is volgens Van Straalen ‘onhoudbaar en werkt 
gecombineerd met het gebrek aan perspectief ontzettend demotiverend voor onze hele sector’. 
‘Wij blijven het kabinet oproepen om met een volwaardig en realistisch plan voor de 
evenementensector te komen, zonder 1,5 meter en zonder capaciteitsrestricties, om de eens 
zo florerende evenementenbranche te redden en zodat wij samen uit deze crisis kunnen 
komen’, aldus de algemeen directeur van de organisatie achter evenementen als Mysteryland, 
Defqon.1 en Awakenings. 

In tegenstelling tot de evenementenmakers verkeren horecaondernemers in jubelstemming. 
‘Hier hebben we de afgelopen dagen hard voor gelobbyd. Het dreigde even de verkeerde kant 
op te gaan’, vertelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen deze site.  

KHN geeft aan zich de afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige 
heropening van de horeca en heeft met een eigen routekaart ingezet op een heropening met 
een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur gasten een horecazaak 
kunnen betreden. 

De uitgelekte plannen vallen daarmee samen met de wens en inzet van KHN, zodat 
horecaondernemers ook in de avond hun gasten kunnen ontvangen en daarmee een deel van 
de avondomzet kunnen maken. ‘Daar is KHN heel blij mee.’ De brancheorganisatie zegt blij te 
zijn met ‘de voortvarendheid waarmee het nieuwe kabinet met de coronacrisis om lijkt te gaan’. 

KHN hoopt dat het kabinet ‘deze voortvarendheid vast zal houden’ als het gaat om het snel 
afschaffen van de vooralsnog blijvende restricties, zoals het coronatoegangsbewijs, 
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mondkapje, placeren en het reserveringssysteem. Voorzitter Robèr Willemsen roept het 
kabinet op de ontwikkelingen in andere landen als het Verenigd Koninkrijk en inzichten van 
de WHO op de voet te volgen. ‘Niet vasthouden aan statische weegmomenten per twee weken, 
maar ad hoc versoepelen, wanneer mogelijk’, laat hij weten. 

Voor clubs en discotheken lossen de aankomende versoepelingen nog niets op, beseft 
Willemsen. ‘Voor die ondernemers is nog helemaal geen perspectief. We hebben het 
vertrouwen dat het nieuwe kabinet voor deze groep snel perspectief biedt.’ In zijn commentaar 
is Willemsen opvallend positief over de start van Rutte-IV. ‘Ze lijken minder in die tunnel van 
zorg te zitten. Er wordt meer gekeken naar de samenleving als geheel.’ 

Ook de Nederlandse Politiebond noemt het openen van de horeca ‘goed nieuws’. ‘Als het 
inderdaad zo zou zijn, dan is het vanuit veiligheidsperspectief een goede stap’, aldus voorzitter 
Jan Struijs. ‘De mensen zoeken een uitlaatklep en dat uit zich nu in illegale feestjes. We 
krijgen steeds meer meldingen van ruzies die uit de hand lopen.’ Een versoepeling van de 
coronamaatregelen gaat volgens hem ‘echt helpen’. 

Royal Promotions, publiciteitsbureau voor musicals als Hij Gelooft In Mij en Aladdin, laat 
weten de mogelijke versoepelingen voor onder meer de cultuursector ‘fantastisch‘ te vinden. 
‘We zaten hier al zo lang op te wachten’, zegt eigenaar Marco De Koning tegen het ANP. 
Mogelijk mag de cultuursector binnenkort weer publiek ontvangen tot 22.00 uur. 

‘Het is zo fijn om waarschijnlijk weer publiek te mogen ontvangen.’ De sector is bij vlagen open 
geweest, maar moest ook geregeld de deuren gesloten houden. ‘Het feit dat we nu misschien 
weer mogen, is fantastisch’, vindt De Koning daarom. ‘Echt te gek.’ Het betekent dat onder 
meer de musicals Tina, Hij Gelooft In Mij en Aladdin weer van start kunnen met publiek. Naar 
verwachting gaat er een limiet gelden van 1250 bezoekers. ‘Dat is ook een heel prettig aantal.’  

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ‘We zijn blij 
dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft. Samen met burgemeesters moet 
worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn’, aldus 
NVBF-directeur Gulian Nolthenius. 

Bioscoopketen Pathé laat weten al sinds december ‘enorm uit te kijken’ naar de heropening. 
Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. 
‘Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we 
onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop’, 
aldus een woordvoerder. 

De Taskforce cultuursector pleit ten slotte voor latere sluitingstijden dan het tijdstip van 
22.00 uur. Dat is om pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden, aldus voorzitter 
Jan Zoet. Volgens Zoet rekent het publiek op bekende aanvangstijden en ligt de duur van een 
voorstelling vast. ‘Musicals en oratoria bijvoorbeeld zijn niet voor 22.00 uur afgelopen en 
kunnen niet worden ingekort’, aldus Zoet. Bovendien leidt een latere sluitingstijd volgens hem 
dus tot een betere spreiding van vervoers- en bezoekersstromen. 

De taskforce, die ruim 400 organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector 
vertegenwoordigt, vindt verder dat er gewerkt moet worden met een bezetting van 75 procent. 
In de uitgelekte versoepelingen lijkt het erop dat er maximaal 1250 mensen een zaal in 
mogen. Bron: AD, 24 januari 2022. 

Aan de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen lijkt in 
het Caribisch deel van het Koninkrijk weer een einde gekomen 

Aan de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, dat sinds het eind van 2021 
zichtbaar was, lijkt in het Caribisch deel van het Koninkrijk weer een einde gekomen. Zo 
waren er maandag op Curaçao 4703 besmette personen geregistreerd, een week eerder waren 
dat er nog 11.965. 

Het aantal ziekenhuisopnames is in dezelfde periode licht gestegen van 53 naar 57. Daarvan 
liggen 16 patiënten op de intensive care tegen 13 een week eerder. De stijging van het aantal 
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doden is opvallend: van 206 naar 216 in een week. Een dergelijk hoge stijging kwam op de 
andere eilanden in de afgelopen periode niet voor. 

Op Aruba is het aantal besmettingen fors gedaald, van 1280 op 17 januari naar 583 op 24 
januari. Het aantal doden is in die periode gestegen van 186 naar 193. Bonaire zag het aantal 
geregistreerde besmettingen dalen van 880 naar 669, het aantal doden bleef gelijk op 26. 
Op Sint Maarten ging het van 15 januari tot 24 januari om een daling van het aantal 
geregistreerde besmettingen van 2618 naar 1409. Het aantal doden steeg in die periode van 
75 naar 78. 

Op Saba daalde in de periode van 17 tot 24 januari het aantal geregistreerde besmettingen 
van dertig naar tien. Op dat eiland zijn geen coronapatiënten overleden. Alleen op Sint 
Eustatius is er geen sprake van een duidelijk dalende lijn in de afgelopen periode. Zo waren 
er op 15 januari 156 besmettingen geregistreerd, dat aantal daalde vier dagen later fors naar 
64, maar steeg daarna weer licht naar 80 op 24 januari. Op 19 januari van dit jaar viel de 
eerste coronadode van het eiland. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Een sluitingstijd tot 22.00 uur 'is voor veel theaters en 
gezelschappen niet tot heel moeilijk werkbaar 

Een sluitingstijd tot 22.00 uur 'is voor veel theaters en gezelschappen niet tot heel moeilijk 
werkbaar'. Dat zegt Sanne Wallis de Vries, cabaretière en mede-initiatiefnemer van de 
protestactie Kapsalon Theater. Maandag lekte uit dat het kabinet mogelijk besluit om onder 
meer de culturele sector te openen tot 22.00 uur. 

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat er voor de theatersector geen uitzondering wordt gemaakt’, zegt 
Wallis de Vries. ’Als ze tot 23.00 uur open mogen blijven, dan maakt het alles uit voor de 
sector en niets uit voor het virus en de beleidsmakers.’ De definitieve maatregelen worden 
dinsdagavond bij de coronapersconferentie bekendgemaakt. 

Daarbij is open gaan niet rendabel als bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden, 
denkt ze. ’Kortom: als de voorwaarden zijn 22.00 uur sluiten en anderhalve meter afstand, 
dan betekent dat voor veel theaters dicht blijven. En voor veel bespelers niet spelen. Een 
wassen neus dus. En niemand begrijpt waarom.’ 

De andere initiatiefnemer van Kapsalon Theater, Diederik Ebbinge, sluit zich bij haar 
standpunten aan, zo is op zijn Twitteraccount te lezen. ’Wij zijn heel benieuwd waarom 
dat uurtje extra open voor degenen die kunnen spelen niet mag. Dat helpt enorm! Het 
argument van Bruls: 'tegelijk met de horeca, dat handhaaft beter' telt niet’, vindt hij. 

Met Kapsalon Theater werden verschillende theaters in Nederland vorige week woensdag 
tijdelijk omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon, waar ook 
werd opgetreden. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Driekwart van de coronapatiënten die op de ic's terechtkwamen ervaart 
een jaar later nog altijd problemen 

Driekwart van de coronapatiënten die op de ic's terechtkwamen, ervaart een jaar later nog 
altijd problemen. Ze melden vooral lichamelijke klachten, maar ook problemen met geheugen 
en concentratie of angstgevoelens. Van de voormalige ic-patiënten zegt een op de vijf last te 
hebben van angstgevoelens of posttraumatische stress. 

Meer dan de helft werkt na een jaar nog altijd minder of helemaal niet, meldt het Radboudumc 
op basis van een onderzoek naar langdurige Covid-klachten. 246 coronapatiënten die tussen 
maart en juli 2020 op de ic werden opgenomen, kregen een jaar later een vragenlijst 
opgestuurd. 

De helft geeft aan last te hebben van vermoeidheidsklachten. Daarnaast ervaren ze ook andere 
problemen, zoals een verminderde conditie, pijn, spierzwakte en kortademigheid. Meer dan 
de helft heeft werkgerelateerde problemen. Ze werken minder uren, zijn nog altijd met 
ziekteverlof of hebben zelfs hun baan opgezegd. 
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‘Deze studie laat zien wat een ongelooflijke impact een ic-opname heeft op het leven van 
voormalig Covid-19-patiënten’, zegt hoofdonderzoeker Marieke Zegers. Wereldwijd is dit 
de eerste wetenschappelijke studie naar langdurige klachten bij Covid-19, aldus het 
Radboudumc. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De Omikron-variant zorgt ook in Tsjechië voor torenhoge besmettingen 

De Omikron-variant zorgt ook in Tsjechië voor torenhoge besmettingscijfers. Vandaag meldt 
het land - dat ongeveer 10,8 miljoen inwoners telt - 30.350 nieuwe coronagevallen. Het 
ministerie van Volksgezondheid in Tsjechië houdt er rekening mee dat de virusvariant deze 
maand gaat pieken, aldus de verantwoordelijke minister. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Tienduizenden mensen zijn maandagavond in Duitse steden opnieuw 
de straat opgegaan om te protesteren  

Tienduizenden mensen zijn maandagavond in Duitse steden opnieuw de straat opgegaan om 
te protesteren tegen coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht. Volgens de 
autoriteiten waren er meer dan honderd verschillende demonstraties. Al weken wordt er in 
Duitsland veel gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. 

Vanaf medio maart is het voor Duitsers die bepaalde beroepen 
uitoefenen verplicht gevaccineerd te zijn tegen Covid-19. Regeringspartij SPD bereidt een wet 
voor die vaccinatie verplicht zou maken voor alle Duitsers, waarover in maart gestemd zal 
worden. Bondskanselier Olaf Scholz steunt een algemene vaccinatieplicht. Eerder berichtte 
de krant Der Tagesspiegel op basis van anonieme bronnen dat een eventuele algemene 
vaccinatieplicht nog maanden zou kunnen duren. 

Ondertussen lijken de coronamaatregelen nog niet versoepeld te worden. In Duitsland gelden 
beperkende maatregelen voor toegang tot onder meer horeca. Vergaande maatregelen zoals 
de sluiting van scholen zijn niet van kracht. 

Volgens een enquête die persagentschap DPA vorige week liet uitvoeren vindt 24 procent van 
de Duitsers dat de coronaregels te streng zijn. 35 procent steunt de maatregelen en 34 procent 
vindt dat er strengere regels nodig zijn. Bron: AD, 25 januari 2022. 

In iets meer dan een maand tijd zijn er een miljoen nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld  

In iets meer dan een maand tijd zijn er een miljoen nieuwe coronabesmettingen aan het licht 
gekomen. Daarmee is Nederland in recordtempo gestegen van drie miljoen naar vier miljoen 
geregistreerde positieve tests. Die grens wordt dinsdag hoogstwaarschijnlijk gepasseerd. 

De teller stond maandag op 3.954.299 positieve tests. Wanneer het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu tussen maandagochtend en dinsdagochtend minstens 45.702 
meldingen van nieuwe gevallen krijgt, stijgt het totaal tot boven de vier miljoen. Dinsdag is 
dag 699 van de epidemie. 

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Patiënt 
1 was een man uit het Brabantse Loon op Zand, die besmet was geraakt tijdens een reis voor 
zijn werk naar Italië. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest. Dat was wel mogelijk in 
de tweede golf, maar toen was de animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een 
testafspraak te maken. Het is niet bekend hoeveel mensen toen zijn genezen of 
overleden zonder dat het virus bij ze is vastgesteld. 

Het duurde bijna een jaar voor de één miljoenste positieve test werd geregistreerd. Dat 
gebeurde begin februari 2021. Eind september, bijna acht maanden later, volgde de twee 
miljoenste positieve test. Zo'n drie maanden daarna, in december, is voor de drie miljoenste 
keer een besmetting bevestigd en genoteerd. 

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. In de hoofdstad zijn 229.609 positieve tests 
geregistreerd. Rotterdam volgt met 178.616 bevestigde besmettingen. Den Haag telt 125.870 
coronagevallen en Utrecht 87.495. Daarna volgen Tilburg (55.837), Eindhoven (49.598), 
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Almere (49.181), Breda (42.662), Groningen (40.524) en Den Bosch (38.649). 
Schiermonnikoog sluit de rij met 96 bevestigde besmettingen. 

Van 21.219 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste 
sterfgevallen (1076), gevolgd door Amsterdam (975) en Den Haag (647). Het Gelderse villadorp 
Rozendaal is de enige gemeente zonder geregistreerde coronadoden. Bron: AD, 25 januari 
2022. 

 
Op de Maarten Lutherschool in Punthorst zijn sinds de plaatsing van de luchtreinigers 
nauwelijks nog besmettingen gemeld, ook niet in de huidige Omikrongolf. © Wilbert Bijzitter 
 
Anderhalve ton voor ‘wonder van Staphorst’, dat ondanks Omikron 
standhoudt 
 
Leerlingen in quarantaine of hele klassen naar huis sturen? Basisscholen in heel Nederland 
hebben hiermee te maken, behalve in Staphorst, waar al maandenlang nauwelijks 
coronabesmettingen op scholen zijn. Dankzij de slimme luchtreinigers, weten ze daar (bijna) 
zeker. Voor meer onderzoek naar het ‘wonder’ van Staphorst trekt zorgminister Ernst Kuipers 
anderhalve ton uit.   
 
De hyperbesmettelijke Omikron-variant van het cornavirus zorgt vooral op basisscholen voor 
hoofdbrekens. Door de quarantaineregels volgen talloze klassen momenteel weer 
thuisonderwijs, behalve in de gemeente Staphorst. Daar gaan ondanks Omikron de lessen 
gewoon door. ‘We hebben nog niet één klas naar huis hoeven sturen’, zegt directeur Lodewijk 
Verweij van de Maarten Lutherschool in Punthorst. Bron: AD, 25 januari 2022. 
 
Op een Australisch marineschip zijn minstens 23 coronabesmettingen 
vastgesteld 
 
Op een Australisch marineschip dat op weg is naar Tonga om daar noodhulp te leveren, 
zijn minstens 23 coronabesmettingen vastgesteld. Vrijdag moest een humanitaire 
vlucht vanuit Australië naar Tonga omkeren vanwege een coronabesmetting  aan boord. 
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De eilandengroep Tonga is coronavrij en er gelden strenge maatregelen aan de grens om 
besmettingen buiten de deur te houden, wat de op gang komende hulpoperatie na 
de vulkaanuitbarsting en tsunami van eerder deze maand bemoeilijkt. Bij 
de natuurramp kwamen drie mensen om het leven en werden delen van de eilandengroep 
onder een flinke laag as bedolven. 
 
De Australische minister van Defensie Peter Dutton geeft aan dat de Australische 
overheid overlegt met de autoriteiten in Tonga hoe de situatie opgelost kan worden, 
bijvoorbeeld door het schip op zee te houden. Er zijn helikopters aan boord die de noodhulp 
mogelijk contactloos kunnen leveren. Het schip zou woensdag moeten aankomen en heeft 
onder meer drinkwater, tenten en technische apparatuur aan boord. Bron: AD, 25 januari 
2022. 
 
Australië noteert een van de hoogste sterftecijfers  

Precies op de dag dat Australië twee jaar geleden de eerste coronabesmetting vaststelde, 
noteert het land het een van de hoogste sterftecijfers gedurende de pandemie. De afgelopen 
24 uur werden 75 aan corona gerelateerde overlijdens geregistreerd. Het dagrecord staat op 
80 sterfgevallen. Australië wil niet terug naar een lockdown, maar is nog niet van het virus af. 

De Omikron-variant zorgt voor veel besmettingen. De dichtbevolkte staat New South Wales, 
die in oktober uit een drie maanden durende lockdown kwam, heeft daarom de verplichting 
tot het dragen van mondkapjes met een maand verlengd. En hoewel 90 procent van de 
bevolking volledig is ingeënt tegen het virus zijn de infectie- en sterftecijfers de afgelopen 
weken verdubbeld. 

Het merendeel van de coronadoden viel in de deelstaten New South Wales en Victoria, waar 
de steden Sydney en Melbourne liggen en twee derde van de Australische bevolking woont. 
De gezondheidsautoriteiten zijn echter van mening dat Omikron zijn hoogtepunt heeft gehad. 
De besmettingscijfers liggen nog hoog, maar nu meer en meer Australiërs hun boosterprik 
krijgen, stabiliseert het aantal ziekenhuisopnames. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Lunchen mag wel, dansen niet: ‘Grote groep mensen wordt niet serieus 
genomen’ 

Bij elke versoepeling zijn ze als laatste aan de beurt: de nachtdieren. Ook bij deze 
versoepelronde gaat dineren weer voor dansen. Waarom eigenlijk? ‘Een hele grote groep 
mensen wordt niet serieus genomen.’ 

De nacht, zegt Ramon de Lima, is 'de ultieme uitvalsbasis’. ‘Het gevoel dat je op de dansvloer 
staat, samen, terwijl je weet dat de rest van de wereld op één oor ligt. Dat is magisch. In de 
nacht zijn mensen vrijer, losser, is er meer ruimte voor experiment. Mensen die zich overdag 
gedwongen voelen zich op een bepaalde manier te gedragen, kunnen ’s nachts zichzelf zijn.’ 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

Israël gaat alle volwassenen een vierde prik aanbieden 

Israël gaat niet alleen mensen met een zwakkere gezondheid en risico op ernstige 
coronaklachten een vierde prik aanbieden, maar breidt de aanbeveling uit 
naar alle volwassenen. Iedereen die minstens vijf maanden terug een booster kreeg, of 
sindsdien is hersteld van een coronabesmetting, kan een vierde dosis vaccin komen halen, 
meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.  

Gisteren meldde het ministerie, op basis van een voorlopig onderzoek, dat personen boven de 
zestig die een vierde coronaprik ontvingen drie keer beter beschermd zijn tegen ernstige 
klachten dan leeftijdsgenoten die drie keer zijn geprikt. Een tweede booster zou de 
ontvanger twee keer beter beschermen tegen een infectie met het virus dan zij die één booster 
toegediend kregen. Bron: AD, 25 januari 2022. 
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De Franse gezondheidsminister Olivier Veran hoopt dat Omikron zijn 
hoogtepunt heeft bereikt 

De Franse gezondheidsminister Olivier Veran heeft op televisie de hoop uitgesproken dat 
de huidige coronagolf, veroorzaakt door de Omikron-variant, een dezer dagen zijn hoogtepunt 
bereikt. De afgelopen 24 uur overleden bijna 400 Fransen in de ziekenhuizen aan Covid-19. 
Dat is het hoogste aantal sinds april vorig jaar.  

Het aantal nieuwe coronagevallen in Japan is vandaag voor het eerst sinds het uitbreken van 
de pandemie boven de 60.000 uitgekomen, meldt omroep FNN. De overheid overweegt om de 
coronamaatregelen uit te breiden om de verspreiding van de Omikron-variant, die de meeste 
besmettingen veroorzaakt, te stuiten. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De besmettingscijfers in Rusland gaan vandaag opnieuw omhoog 

De besmettingscijfers in Rusland maken vandaag opnieuw een sprong. Werden er gisteren 
65.109 nieuwe coronagevallen gemeld, vandaag loopt het dagcijfer op naar 67.809. De 
Russische gezondheidsdienst meldt vandaag 681 sterfgevallen. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De politiek leider van Hongkong gaf persconferentie zonder mondkapje 
te dragen 

De politiek leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft gereageerd op de kritiek die haar ten deel 
viel nadat zij een persconferentie gaf zonder mondkapje te dragen. Volgens Lam deed zij dat 
om te laten zien hoe 'plechtig' zij over de coronapandemie spreekt. De stadstaat meldde 
gisteren 109 nieuwe infecties en hoewel dat aantal vele malen lager ligt dan in andere landen 
vraagt Lam de bevolking van de metropool om de strenge maatregelen in acht te blijven nemen. 

Zelf liet Lam dat zichtbaar achterwege, wat haar op sociale media een storm aan 
kritiek opleverde. Haar beslissing om tijdens de persconferentie geen masker te 
dragen, was 'weloverwogen', klinkt het nu. ‘Ik ben heel somber en plechtig, want ik ben zeer 
bezorgd’, verklaart Lam. ‘Mensen moeten mijn gevoelens voelen en begrijpen. Ik glimlach niet 
en zie er niet heel ontspannen uit, want dit is een zeer plechtige gelegenheid.’ 

Ongeveer zeventig procent van de bewoners van Hongkong is volledig gevaccineerd. De meeste 
ouderen hebben nog geen enkele prik gehad. Lam dringt er daarom vandaag opnieuw op aan 
om, met het oog op het naderende Chinese Nieuwjaar, grote bijeenkomsten of familiereünies 
te vermijden. Ook zegt ze dat de maatregelen, anders dan gehoopt, na de nieuwjaarsvakantie 
kunnen worden versoepeld. ‘Deze besmettingsgolf is zeer kwaadaardig’, zegt ze. Bron: AD, 25 
januari 2022. 

De coronacijfers in België gaan nog steeds omhoog 

De coronacijfers in België gaan nog steeds omhoog, zo blijkt vandaag uit de aantallen van 
wetenschapsinstituut Sciensano. Het gemiddelde gaat richting de 50.000 nieuwe 
besmettingsgevallen per dag. De Omikron-variant is bij onze zuiderburen inmiddels goed voor 
93 procent van het totale aantal corona-infecties. 

In de week van 15 tot 21 januari werden dagelijks gemiddeld 47.606 positieve 
testen afgenomen. Dat is maar liefst 77 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse 
periode, schrijft Het Laatste Nieuws. De R-factor - het reproductiegetal dat aangeeft hoeveel 
anderen één besmette persoon aansteekt - is met 18 procent gestegen naar 1,28. 
 
Ook de druk op de Belgische ziekenhuizen neemt toe. Er worden gemiddeld 314 
coronapatiënten per dag opgenomen. Een stijging van 53 procent in vergelijking met een week 
geleden. Er liggen nu 3303 (+42 procent) mensen met Covid-19 in een ziekenhuisbed, waarvan 
371 (-6 procent) op de ic. 
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De Vlaamse viroloog Steven Van Gucht verwacht dat de Omikrongolf 'binnen een week, 
maximaal twee' piekt. In de afgelopen zeven dagen nam het aantal aan corona 
gerelateerde sterfgevallen met 12 procent toe tot gemiddeld 24 per dag. In België zijn sinds 
het uitbreken van de pandemie officieel 28.800 coronadoden gevallen. Bron: AD, 25 januari 
2022. 

Elke dag bijna 50.000 nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames blijven 
stijgen 

De coronacijfers blijven verder in opmars. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen 
nadert de kaap van de 50.000. Intussen is de Omikron-variant al goed voor 93 procent van 
het totale aantal besmettingen, blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van Sciensano.  

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft doorstijgen, met in de week van 15 tot 21 
januari dagelijks gemiddeld 47.606 besmettingen. Dat is maar liefst 77 procent meer dan in 
de voorgaande zevendaagse periode. 

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 4.531 uit. 

Tussen 15 en 21 januari werden gemiddeld 109.360 tests per dag uitgevoerd. Dat is ongeveer 
evenveel als tijdens de voorgaande zevendaagse periode. 

De positiviteitsratio is tussen 15 tot 21 januari  gestegen naar 44,2 procent. Dat is een stijging 
van 11 procent ten opzichte van de week ervoor.  

Het reproductiegetal is met 18 procent gestegen tot 1,28. Een getal boven 1 geeft aan dat de 
pandemie in kracht toeneemt.  

Met de afgelopen week ook dagelijks gemiddeld 314 ziekenhuisopnames (+53 procent) blijft 
ook de druk op de ziekenhuizen toenemen. 

In het totaal liggen er nu 3.303 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (+42 
procent), 371 van hen (-6 procent) hebben intensieve verzorging nodig. 

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 15 tot 21 januari gestegen (+12 procent) tot 
gemiddeld 24 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land 
al 28.800 coronadoden te betreuren. Bron: HLN, 25 januari 2022. 

Viroloog Steven Van Gucht verwacht piek Omikrongolf ‘binnen een week, 
maximum twee’ 

Dagelijks testen nu gemiddeld zo’n 48.000 mensen positief op het coronavirus. Het werkelijke 
aantal besmettingen ligt volgens viroloog Steven Van Gucht echter nog een pak hoger. ‘We 
spreken over 100.000 à 200.000 besmettingen per dag’, zegt hij bij HLN Live.  

Een exact getal plakken op het aantal besmettingen is moeilijk, legt Van Gucht uit. ‘Heel wat 
mensen testen zichzelf en komen dus niet in de statistieken terecht. Sommige mensen testen 
zich niet, er zijn ook mensen die heel weinig of geen symptomen hebben’, klinkt het. Toch 
zullen we de komende dagen de grens van gemiddeld 50.000 of zelfs 60.000 besmettingen per 
dag overschrijden, verwacht de viroloog. ‘We hopen wel binnen een week, maximum twee 
weken, een aftopping te zien, en dat vanaf dan de druk op het systeem geleidelijk kan 
afnemen.’  

Kunnen we dan eindelijk uitkijken naar een zorgeloze lente en zomer, zoals her en der wordt 
voorspeld? ‘In de zomer zullen de viruscirculatie en de ziektelast dusdanig beperkt zijn, dat 
we naar een vrij normale samenleving kunnen overgaan. Eentje met heel weinig, misschien 
zelfs geen maatregelen’, denkt Van Gucht. Dat intussen iedereen de kans had om zich te laten 
vaccineren, zorgt ervoor dat deze zomer er helemaal anders kan uitzien dan vorige zomer, stelt 
hij gerust.  
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Toch zal de pandemie niet helemaal verdwijnen, voorspelt hij. ‘Het is nog een open vraag wat 
we in het najaar en de winter kunnen verwachten. Misschien gaat het één winter heel goed, 
en gaat het de winter daarop weer minder.’ Bron: HLN, 25 januari 2022. 

 

PVV'er Fleur Agema is deze week even niet, twittert zij. 'Heb corona en niet mild.' Ze hoopt 
snel weer beter te zijn. 'Tot snel', schrijft Fleur. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Boosterprik gemist door ziekenhuisopname: ‘En nu?’ 

Wat als je in het ziekenhuis ligt en een boosterprik wil? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, 
ondervond de familie Van Arkel uit Dordrecht. ‘Bizar!’ 

De 81-jarige Flora Van Arkel kwam vorige maand na een val in het ziekenhuis terecht. 
Daardoor miste ze haar afspraak voor een boosterprik. ‘Het was onmogelijk om met haar naar 
de priklocatie toe te gaan’, vertelt dochter Wampie. ‘Toen ze opknapte, vroegen we of ze in het 
ziekenhuis gevaccineerd kon worden.’ 

‘Daar konden ze niet aan beginnen, zeiden ze. Bizar! Preventie hoort kennelijk niet bij hun 
werk? Het geeft mij een rustig gevoel als mijn moeder die prik heeft gehad. Ze zou deze week 
naar een verpleeghuis gaan, maar dat is uitgesteld, juist vanwege corona.’ 

Ze benaderde ook de huisarts, maar die zei geen vaccins te hebben en ze ook niet te kunnen 
bestellen. De GGD vaccineert alleen niet-mobiele thuiswonenden en in instellingen zonder 
eigen medische dienst. ‘Wij kunnen moeilijk tegen het beleid van het ziekenhuis ingaan en 
een prik zetten’, zegt GGD-woordvoerder Marjoke Geluk. 

Van Arkel: ‘Dan moet ik dus met mijn kwetsbare moeder van 81 in een rolstoel naar de 
priklocatie? Dat is verre van ideaal.’ 

Volgens het Albert Schweitzer ziekenhuis is boosteren echter niet de taak van het ziekenhuis, 
maar van de GGD en huisartsen. ‘Wij hebben alleen een selecte groep niet-opgenomen 
kwetsbare patiënten gevaccineerd, op verzoek van het ministerie’, zegt woordvoerder Frank 
Van den Elsen. 

Het ziekenhuis vaccineert geen opgenomen patiënten, omdat een lichamelijke reactie op de 
booster het beeld van de toestand van de patiënt kan vertroebelen. ‘Wij weten dan bijvoorbeeld 
niet of de patiënt koorts heeft door de prik of door een andere oorzaak. Dat kan leiden tot 
overbehandeling of een langere opname.’ 
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Na een telefoontje van het AD besloot het ziekenhuis een uitzondering te maken voor de 
moeder van Wampie Van Arkel. ‘De opnameduur van deze patiënte was ongewoon lang.’ Bron: 
PZC, 25 januari 2022. 

Japan breidt de coronamaatregelen uit naar 70 procent van het land  

Japan breidt de coronamaatregelen uit naar 70 procent van het land om een alle records 
brekende coronagolf het hoofd te bieden. De restricties zijn nu al in 16 regio's van kracht, 
maar daar komen na vandaag nog 18 prefecturen bij, waaronder Kyoto en Osaka. De nieuwe 
situatie gaat zeker tot het midden van volgende maand duren. 

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie steeg het aantal besmettingen de 
afgelopen 24 uur tot boven de 60.000. Hoofdstad Tokio telde 12.813 nieuwe gevallen en Osaka 
meldde er 8612. Voor beide steden een record. De nieuwe maatregelen geven de regionale 
gouverneurs de mogelijkheid om streng in te grijpen. 

Het ministerie van Volksgezondheid meldde gisterenavond dat artsen, als de regionale 
overheid dat noodzakelijk acht, mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon 
en symptomen vertonen als besmet mogen aanmerken zonder daartoe een test te doen. De 
persoon in kwestie kan daardoor direct worden behandeld. 

‘We presenteren deze aanpak om zo de beschikbare opties voor patiënten uit te breiden’, zegt 
kabinetsminister Hirokazu Matsuno. De methode om zonder testen een besmetting vast te 
stellen is vergelijkbaar met de manier waarop artsen nu griep aanpakken in gebieden waar de 
nood hoog is’, aldus de minister. Bron: AD, 25 januari 2022. 

EU: Nieuwe aanbeveling: vanaf 1 februari vrij reizen met geldige QR-
code binnen EU 

Reizigers met een geldig Europees coronareisbewijs mogen vanaf 1 februari in principe niet 
meer lastig worden gevallen met aanvullende test- of quarantaineverplichtingen. Maar het is 
nog zeer de vraag of reizigers direct profijt zullen hebben van deze ’afspraak’. Wat in ieder 
geval wél gaat veranderen, is de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs. 

Dinsdag hebben de ministers van Europese Zaken in Brussel een nieuwe ’aanbeveling’ 
omarmd om reizen binnen de EU makkelijker te maken. Wie een geldige QR-code heeft, zou 
vanaf volgende week dinsdag niet meer mogen worden onderworpen aan ’aanvullende 
beperkingen van het vrije verkeer’. 

De nieuwe aanbeveling komt er nu de vaccinatiegraad in Europa is toegenomen en de 
verspreiding van de Omikron-variant niet meer is te temmen. 

Verschillende EU-landen hanteren nu nog extra inreisvoorwaarden, ook voor reizigers die 
gevaccineerd zijn. Of dat na 1 februari gaat veranderen, is aan de lidstaten zelf. Maatregelen 
op het gebied van volksgezondheid zijn een nationale bevoegdheid. 

Met het omarmen van een aanbeveling spreken de landen wel de intentie uit om de regels op 
een lijn te brengen. Zo’n aanbeveling is een niet-bindend besluit en hoeft dus niet te worden 
opgevolgd. 

De EU-lidstaten hebben eerder wel een harde afspraak gemaakt over de spelregels van de QR-
code voor reizen. Vanaf 1 februari moeten gevaccineerden negen maanden na hun laatste prik 
een booster hebben om de geldigheid van het coronareisbewijs te verlengen. 

Wie in het buitenland is gearriveerd, moet rekening blijven houden met nationale 
coronaregels. Over de voorwaarden voor het gebruik van de QR-code als toegangsbewijs voor 
bijvoorbeeld een restaurant of evenement zijn geen Europese afspraken gemaakt. 
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Nederland gaat de nieuwe spelregels voor het Europese reisbewijs wel nationaal gebruiken: er 
komt dus een houdbaarheidsdatum op vaccins. België volgt deze lijn niet: vanaf 1 maart 
moeten mensen vijf maanden na hun laatste prik een booster hebben om bijvoorbeeld een 
restaurant of zwembad in te komen. Frankrijk werkt sinds deze week zelfs niet meer met een 
test- en herstelbewijs, maar alleen nog met een vaccinatiepas. Bron: De Telegraaf, 25 januari 
2022. 

Minder militairen helpen GGD bij vaccineren en testen 

Het aantal militairen dat de GGD's kan bijstaan bij de coronabestrijding is teruggebracht 
van 1600 naar 750. Volgens een woordvoerder van Defensie hebben de soldaten hun 'reguliere 
taken' weer opgepakt.  

Het aandeel militairen dat helpt bij het testen op corona is wel opgelopen. Momenteel helpen 
225 van de militairen die beschikbaar zijn voor hulp aan de GGD'en in de teststraten. Vorige 
week ging het nog om 160 militairen.  

Nog eens 60 militairen helpen bij het vaccineren tegen corona, evenveel als vorige week. Het 
precieze aantal militairen dat helpt bij testen en vaccineren kan per dag verschillen en is 
volgens de woordvoerder lastig te voorspellen. 

Wel duidelijk is volgens hem dat de GGD's steeds minder om hulp vragen van Defensie. Dat 
is ook de reden dat het aantal militairen dat stand-by staat voor hulp bij de 
coronabestrijding is teruggebracht. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Het is momenteel heel erg druk in de GGD-teststraten 

Het is momenteel heel erg druk in de GGD-teststraten. Gisteren werd bekend dat de 
laboratoria die coronatests analyseren en de uitslag bepalen hun maximale capaciteit hebben 
bereikt. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om nog meer mensen te testen dan nu al 
gebeurt. Ook bij de callcenters van de GGD is het druk. Het aantal medewerkers bij de 
callcenters wordt uitgebreid. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De veel besmettelijkere Omikron-variant levert ook Zuid-Korea 
huizenhoge besmettingscijfers op 

De veel besmettelijkere Omikron-variant van het coronvirus levert ook Zuid-Korea 
huizenhoge besmettingscijfers op. Ondanks de verlenging van al zeer strenge sociale 
afstandsregels werden vandaag 8,571 nieuwe infecties vastgesteld. Het vorige record van 
7848 dateert van december. Omikron is sinds vorige week dominant in het Aziatische land. 
In Zuid-Korea zijn tot nu toe 749.979 van de ongeveer 52 miljoen mensen tellende 
bevolking besmet geraakt. Het officiële dodental staat op 6588. 95 procent van alle 
volwassenen is volledig ingeënt. Bijna 58 procent heeft ook een aanvullende coronaprik 
ontvangen, meldt gezondheidsdienst KDCA. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Duitsland verwacht voor 20 maart 3,8 miljoen doses van het 
nieuwe coronavaccin Nuvaxovid van farmaceut Novavax te ontvangen 

Duitsland verwacht voor 20 maart 3,8 miljoen doses van het nieuwe coronavaccin 
Nuvaxovid van farmaceut Novavax te ontvangen, meldt het ministerie van Volkgezondheid. De 
Duitse regering hoopt dat vaccintwijfelaars zich met het op eiwit gebaseerde middel wel laten 
inenten. 

Veel mensen zouden sceptisch aankijken tegen de nieuwe mRNA-techniek die voor de vaccins 
van Pfizer/BioNTech en Moderna wordt gebruikt. Vooral de effecten op lange termijn baren 
hen zorgen. De Europese medicijnautoriteit EMA verleende Nuvaxovid in december 
goedkeuring. 
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Het vaccin heeft een effectiviteit van zo'n 90 procent en zou ook werken tegen de Omikron-
variant. Deze week worden al 1,4 miljoen doses geleverd. De rest volgt in de komende weken. 
In totaal zal Novavax 34 miljoen doses aan Duitsland leveren, als onderdeel van de 200 
miljoen doses die Europa zijn toegezegd. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De Belgische kustgemeenten Blankenberge en Knokke-Heist schrappen 
carnaval dit jaar 

De Belgische kustgemeenten Blankenberge en Knokke-Heist schrappen carnaval dit jaar. Het 
feest wordt niet uitgesteld en er komt geen alternatief evenement, hebben de burgemeesters 
vanwege Covid-19 besloten. Volgens burgemeesters Björn Prasse van Blankenberge en Piet 
De Groote van Knokke-Heist zijn de coronamaatregelen te beperkend om een volwaardig 
carnavalsfeest te organiseren. 

Steeds meer Belgische plaatsen zetten een streep door carnaval vanwege de Omikron-
variant die meer en meer mensen vloert of tot quarantaine dwingt. Vorige week besloot het 
overlegcomité van de zes regeringen van België een coronabarometer in te voeren die de stand 
van zaken in het land meet en automatisch bepaalt welke coronamaatregelen daarbij horen. 

Dat moet meer houvast aan burgers en bedrijven geven en minder ruimte bieden voor 
verwijten van willekeur. Heel wat carnavalisten aan zee voelden de bui al hangen. De 
coronabarometer is knalrood begonnen, en bood daarom al weinig hoop op een 
carnavalvierdaagse in Blankenberge en Knokke-Heist. De twee steden hadden afgesproken 
samen een beslissing te nemen over het carnaval. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Halve dag eerder klachten door Omikron 

Onderzoekers van het RIVM melden dat de Omikron-variant personen die na elkaar besmet 
raken sneller klachten bezorgt dan de Deltaversie van het virus. Bij Omikron zit er gemiddeld 
3,4 dagen tussen het moment dat iemand met het virus klachten krijgt en het moment dat 
een aangestoken huisgenoot de eerste symptomen ontwikkelt. Bij de Deltavariant was die 
periode gemiddeld 3,9 dagen bij mensen uit hetzelfde huishouden. 

Omikron leidt dus al met al een halve dag sneller tot klachten. Die periode tussen de eerste 
ziektedag van de bron en de eerste ziektedag van de geïnfecteerde wordt het 'serieel 
interval' genoemd. Die kan afwijken van de incubatietijd, want dat is de tijd die verstrijkt 
tussen besmetting en de eerste symptomen. De kortere interval is een van de verklaringen 
voor het feit dat Omikron sneller rondgaat dan Delta. 

De RIVM-onderzoekers analyseerden gegevens over coronabesmettingen in december, toen 
zowel de Omikron-variant als de Deltavariant rondgingen. Ze keken specifiek naar 
besmettingen binnen huishoudens. Eerdere onderzoeken maakten al duidelijk dat Omikron 
beter in staat is de verdedigingslinie van het immuunsysteem te omzeilen dan zijn voorgangers 
en simpelweg besmettelijker is. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De Spaanse politie heeft een bende van coronapaspoortvervalsers  
opgerold 

De politie heeft een bende van coronapaspoortvervalsers opgerold. Vandaag werden zeven 
verdachten opgepakt. Zes personen werden gearresteerd in Madrid en één in Barcelona. Zij 
maakten en verkochten vervalste coronapassen en negatieve testuitslagen. De nepbewijzen 
werden online aangeboden in chatgroepen voor antivaxers. 

Klanten werden volgens de speurders, op basis van inkomen, ingedeeld in twee groepen. De 
ene groep betaalde tweehonderd euro voor een valse coronapas. Meer vermogende 
Spanjaarden moesten duizend euro ophoesten. Een negatieve coronatest kostte vijftig euro. 
Binnen twee dagen na betaling werd het nepdocument toegestuurd. 
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De coronaboeven zouden zeker zestienhonderd mensen ten onrechte hebben toegevoegd aan 
het Spaanse vaccinatieregister. Daarbij kregen zij hulp van zorgmedewerkers, blijkt uit het 
onderzoek naar de bende. Ze zullen worden aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte en het 
in gevaar brengen van de volksgezondheid. 

Mogelijk zijn door de bende ook wachtwoorden van nietsvermoedende gebruikers van 
het vaccinatieregister buitgemaakt, zegt de politie. De leiders van de bende bevinden zich in 
Frankrijk is het idee. Alle gegevens van het onderzoek zijn doorgegeven aan de politie 
aldaar. Het onderzoek wordt voorgezet. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Commerciële coronatester HealthCheckCenter gaat testcampagne van 
de GGD niet helpen 

Commerciële coronatester HealthCheckCenter schiet de testcampagne van de GGD niet te 
hulp. De antigeentesten die daarvoor moeten worden gebruikt, zijn ‘niet betrouwbaar genoeg. 
Dan zorg je voor schijnveiligheid en blijft het dweilen met de kraan open. Het is medisch-
ethisch onverantwoord, hier gaan we niet aan meewerken’, zegt een woordvoerder van het 
bedrijf. 

Volgens de woordvoerder zijn de gebruikte sneltesten 65 procent betrouwbaar. ‘Als je honderd 
mensen test, wordt het coronavirus bij 65 van hen aangetoond, terwijl de andere 35 ook 
besmet kunnen zijn. Wij pleiten voor PCR-testen. Die zijn 99,999 procent betrouwbaar en de 
prijs is hetzelfde. De uitslag duurt alleen iets langer.’ HealthCheckCenter heeft meer dan 120 
testlocaties in het hele land. 

De organisatie voert PCR-testen uit, maar ook antigeentesten voor Testen voor Toegang. 
‘Onder protest’, aldus de woordvoerder. ‘We zagen dat dit vorig jaar nodig was om meer 
vrijheden te krijgen, maar wij vonden dat het niet de juiste manier was. Je vecht met 
inferieure wapens, het was een onzinnig idee. Liever overtuigen we de overheid om over te 
stappen op PCR-testen hiervoor.’ 

GGD GHOR Nederland laat in een reactie weten: ‘Het is bekend dat antigeentesten iets minder 
betrouwbaar zijn dan PCR-testen, maar ze zijn goedgekeurd door het RIVM. Dan kunnen wij 
er mee gaan werken, het is de eigen keuze van HealthCheckCenter om niet mee te doen.’ De 
GGD'en zitten aan hun maximum en testen ongeveer 150.000 mensen per dag en zijn niet in 
staat om meer mensen te testen. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Brasserie The Livingroom bouwt eigen teststraat: ‘Wij gaan volgende week 
hoe dan ook open’ 

Brasserie The Livingroom op IJburg heeft voor bezoekers een eigen teststraat ingericht in het 
restaurant. Volgende week gaan ze open, of de coronaregels voor de horeca worden verlengd of 
niet. Dat betekent eerst een test doen, een kwartiertje wachten op de uitslag, en vervolgens aan 
tafel. 

De maat is vol voor mede-eigenaar Amir Rouzbeh van het familierestaurant. Toekijken 
wanneer de overheid besluit of ze open mogen, daar heeft hij geen zin meer in. En dus neemt 
Rouzbeh het heft in eigen handen. Met een teststraat in de serre gaat hij dinsdag of woensdag 
hoe dan ook open, zegt hij. Op de 1G-manier, iedereen laten testen dus. 
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Het personeel is op cursus gestuurd om de coronatesten af te kunnen nemen. @ The 
Livingroom 

 

@ The Livingroom 

Sluiting van de horeca acht de eigenaar niet meer nodig. ‘De situatie is dramatisch nu. Alles 
is open, in de Albert Heijn loopt iedereen tegen elkaar aan, maar wij mogen niet.’  

Rouzbeh heeft acht hokjes in zijn restaurant geplaatst waar de tests zullen worden afgenomen: 
‘De ruimte staat leeg en de serre heeft een aparte ingang. Wij gaan zelf testen voor toegang, 
zodat iedereen na een kwartier wachten op de uitslag op een veilige manier kan dineren.’ 

De tests worden afgenomen door de medewerkers van de brasserie. De eigenaar heeft zijn 
personeel op cursus gestuurd bij een gecertificeerde afnemer van coronatesten, 
Speedcovidtest, die is aangesloten bij de GGD. 

Rouzbeh is van plan om het 1G-beleid in zijn restaurant hoe dan ook door te zetten. Dat hij 
dan tegen de regels open is, daarvan is hij zich bewust. ‘Maar ik ben niet bang voor 
handhaving. Dit kan gewoon zo niet langer.’ 
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Oók als per 26 januari de horeca weer open mag met 3G, het coronatoegansgbewijs, is hij van 
plan zijn bezoekers te testen. Hij is overigens niet tegen 3G of 2G. ‘Maar dit is een stuk veiliger 
dan alleen een booster of een vaccin.’ 

Al sinds de jaren negentig heeft hij verschillende ondernemingen gehad in Amsterdam, maar 
The Livingroom ging pas vlak voor de pandemie open. En omdat er daarvóór geen inkomsten 
waren, komt de brasserie niet in aanmerking voor een coronavergoeding. ‘Het is ook een 
schreeuw naar de staat. Alles zit in het restaurant: het pensioen van mijn ouders en mijn 
eigen spaargeld.’ Bron: Het Parool, 19 januari 2022. 

Restaurant bouwt teststraat in de serre: ‘Wij willen deze ellende niet nog 
een keer’ 

Een coronatest doen, een kwartier wachten en dan meteen weer naar binnen kunnen om te 
dineren of te borrelen. Bij restaurant en café The Livingroom op Amsterdam IJburg moet dat 
straks kunnen. In de serre van het restaurant is een teststraat gebouwd en die gaat volgende 
week, of de coronamaatregelen voor de horeca worden verlengd of niet, hoe dan ook open. 

We zien lijdzaam hoe onze onderneming ten onder gaat. Wat niet alleen de onderneming maar 
ook het privéleven raakt, het is een schreeuw om hulp’, zegt mede-eigenaar Amir Rouzbeh. 
‘De staat belooft van alles, maar tot op het heden hebben we nog geen rooie cent gezien. Alles 
komt uit eigen zak.’ 

De tests worden straks afgenomen door de medewerkers van het restaurant die een cursus 
hebben gevolgd bij een gecertificeerde afnemer van coronatesten. Als de horeca volgende week 
weer open mag wil Amir nog steeds testen voor toegang erin houden. ‘Wij willen dat straks 
ons personeel veilig kan werken en dat we deze ellende niet nog een keer meemaken.’ Bron: 
Noordhollands Nieuws, 20 januari 2022. 

Zoon (9) Rob De Nijs heeft corona: ‘Dit is waar we steeds bang voor waren’ 

Spannende dagen in huize De Nijs in het Gelderse Bennekom, waar de negenjarige zoon van 
Rob en zijn echtgenote Henriëtte corona heeft en behoorlijk ziek op bed ligt. ‘Donderdag kwam 
Julius terug uit school en was het bingo’, zegt zijn moeder. ‘En vanaf dat moment is het zaak 
Rob, die parkinsonpatiënt is, zover mogelijk bij hem uit de buurt te houden. Maar ja, zo groot 
is ons huis ook niet, waarschijnlijk is het kwaad al geschiedt.’ Bron: De Telegraaf,  25 januari 
2022. 

WK zwemmen langebaan vanwege corona opnieuw met een jaar uitgesteld 

De WK zwemmen langebaan zijn wederom met een jaar uitgesteld. Dat heeft de burgemeester 
van de Japanse stad Fukuoka, Soichiro Takashima, laten weten. 

Het evenement stond oorspronkelijk voor 2021 op de kalender, maar na het uitstel met een 
jaar van de Olympische Spelen van Tokio (van 2020 naar 2021) schoven de 
wereldkampioenschappen eerder ook al een jaar op. 

Door de situatie rond het coronavirus is er nu ook een streep gegaan door de editie van 2022, 
die van 13 tot 29 mei zou plaatsvinden. ‘Door de verspreiding van de Omikron-variant is het 
onmogelijk selectiewedstrijden in de diverse landen te houden’, aldus burgemeester 
Takashima. 

Afgelopen december konden de WK kortebaan nog wel doorgaan. Bij het toernooi in Abu Dhabi 
veroverde Nederland twee keer goud, drie keer zilver en drie keer brons. Bron: NOS, 25 januari 
2022. 
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Suzanne Schulting leeft dankzij corona relaxed naar de Spelen toe 

Suzanne Schulting stapt woensdag met een relaxed gevoel het vliegtuig in naar Peking voor 
de Olympische Spelen. De shorttrackster, favoriete voor goud op meerdere onderdelen, zegt 
dat ze geen last heeft van stress. 

„De aanloop vind ik zelfs rustiger dan tijdens de vorige Spelen in Pyeongchang’, zegt Schulting, 
die in Zuid-Korea goud won op de 1000 meter en brons met de vrouwenaflossingsploeg. „Toen 
moesten we veel doen en overal opdraven. Soms was je een hele dag weg. Nu is dat vanwege 
corona niet zo. Dat is best wel relaxed, er is veel minder poespas. Je bent veel meer met je 
team bezig en veel meer op jezelf.’ 

De 24-jarige Schulting ziet vanwege het coronavirus al een vrij lange tijd zo min mogelijk 
mensen. Heel veel moeite heeft ze daar niet mee, vertelt ze. „Het is allemaal voor het grotere 
doel. En het gaat maar om een maand nu nog. Wat is nou een maand? Ik vind het vrij snel 
klinken. Bovendien kun je nu heel veel oplossen met bellen en facetimen.’ Bang om zelf besmet 
te raken, is ze niet. „We testen nu al ongeveer een maand dagelijks. Het zit in ons systeem.’ 

Vanwege het coronavirus gingen veel internationale toernooien niet door. Het is alweer even 
geleden dat Schulting zich kon meten met haar concurrenten. Ideaal is het niet, maar de 
Friezin maakt zich er niet zo druk om. „Het EK bijvoorbeeld was nog een fantastische prikkel 
geweest voor de Spelen. Maar ik ben niet de enige die geen wedstrijden kon rijden. De Aziaten, 
Canadezen en Amerikanen zitten in hetzelfde schuitje. Daar kun je heel panisch over doen. 
Maar het is nou eenmaal zo. Ik haal heel veel vertrouwen uit vorig seizoen. Toen reed ik op 
het EK en het WK heel erg sterk.’ Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Britse minister treedt af om fraude met coronasteun  

 De Britse minister voor kabinetszaken Theodore Agnew is afgetreden uit protest tegen de 
manier waarop de regering van premier Boris Johnson omgaat met fraude bij coronasteun 
aan bedrijven. Een van Agnews verantwoordelijkheden was fraudebestrijding. 

Vorige week werd bekend dat mogelijk 4,3 miljard pond (5,1 miljard euro) aan ten onrechte 
verstrekte coronasteun als verloren moet worden beschouwd. In reactie op vragen van de 
oppositie daarover zei Agnew maandag in het Hogerhuis dat de verantwoordelijke instanties 
geen enkel toezicht hebben uitgeoefend. Hij voegde daaraan toe dat het ministerie van 
Financiën „geen kennis of interesse (lijkt) te hebben in de gevolgen van fraude voor onze 
economie en onze samenleving.’  

„Gelet op het feit dat ik de antifraude-minister ben, voelt het enigszins oneerlijk om in die rol 
aan te blijven als ik niet in staat ben om hem naar behoren te vervullen’, zei Agnew. Hij 
benadrukte dat zijn aftreden geen aanval is op de premier en hij verontschuldigde zich voor 
„het ongemak’ dat hij veroorzaakt.  

Premier Johnson ligt onder vuur voor zijn coronabeleid en ook binnen zijn eigen conservatieve 
partij klinkt steeds meer kritiek op hem. Ook kampt Johnson met beschuldigingen dat hij en 
zijn medewerkers herhaaldelijk de coronaregels hebben overtreden. Maandag meldde de 
Britse zender ITV dat de premier tijdens de eerste lockdown in 2020 een verjaardagsfeestje 
hield in zijn ambtswoning Downing Street 10, terwijl dat volgens de coronaregels niet was 
toegestaan.  

Op het feestje, waar volgens ITV dertig mensen aanwezig waren, kreeg Johnson taart en werd 
hij toegezongen. Volgens Johnsons woordvoerder was er geen feest, maar ging het slechts om 
een korte bijeenkomst om de premier te feliciteren. Johnson zou er maar tien minuten zijn 
geweest.  

Deze week wordt het rapport van topambtenaar Sue Gray verwacht, die de mogelijke 
overtredingen van de coronaregels door Johnson en zijn entourage onderzocht. Het onderzoek 
naar illegale borrels tijdens de lockdown in Johnsons ambtswoning zal ook onthullingen 
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bevatten over feestjes in zijn eigen appartement, meldde The Sunday Times zondag. Bron: De 
Telegraaf, 24 januari 2022. 

 

 

Adele © MDR/CBS/Cliff Lipson 

Adele cancelt shows niet alleen om corona 

Adele zou haar concerten in Las Vegas niet alleen last minute hebben geannuleerd vanwege 
coronabesmettingen in haar team, maar ook omdat ze niet tevreden was met de productie. 
Dat beweert althans entertainmentwebsite TMZ, op basis van meerdere bronnen die 
verbonden zijn aan Caesars Palace, de plek waar Adele haar optredens zou geven. 

Zo zou Adele niet blij zijn geweest met verschillende decorstukken, het koor en het geluids- 
en camerasysteem. De medewerkers van Caesars Palace vertellen aan TMZ ‘geschokt’ te zijn 
geweest toen Adele op het laatste moment haar shows afzegde. 

Een bron vertelt aan de entertainmentwebsite dat Adele nooit tevreden was met de productie 
van de show. Ook hebben de coronabesmettingen, waardoor de optredens volgens Adele niet 
door konden gaan, niet plaatsgevonden in het team van Caesars Palace. ‘We begrijpen niet 
waarom ze tot het laatste moment heeft gewacht om de stekker eruit te trekken’, aldus een 
bron. 

Adele zou tot en met 16 april optreden in Las Vegas. De zogenoemde ‘residency’ kon volgens 
haar niet doorgaan door vertragingen vanwege het coronavirus en besmette crewleden. ‘Ik ben 
er kapot van. Ik vind het vreselijk dat het zo lastminute is. We zijn al meer dan dertig uur 
wakker om een oplossing te bedenken maar we hebben geen tijd meer. Ik ben heel erg van 
slag en ik schaam me enorm’, zei de zangeres vrijdag in een video. Later sprak Adele haar fans 
toe via een videocall. Het is nog niet bekend wanneer de concertreeks wordt ingehaald. 

Het is niet voor het eerst dat Adele fans op het laatste moment moet teleurstellen. Haar tour 
in de zomer van 2017 kreeg een onbevredigend einde toen zij de laatste twee van vier 
megashows in Londen niet kon doen. Bij beide optredens in het Wembley Stadium had Adele 
achteraf last van haar stembanden. ‘Ik moest vocaal gezien veel harder doorzetten om het 
einde van de show te halen dan dat ik normaal doe’, schreef ze in een statement. 
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De twee optredens in haar thuisstad werden nooit meer ingehaald. Adele verdween jaren uit 
het zicht om aan haar vierde studioalbum te werken. Voor de shows in Las Vegas hebben fans 
een mail gekregen dat ze hun geld kunnen terugkrijgen, of kunnen wachten op een nieuwe 
datum. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Yesilgöz spreekt na persconferentie met 'carnavalsburgemeesters' 

Justitieminister Dilan Yesilgöz spreekt later deze week, als precies duidelijk is welke 
coronamaatregelen worden versoepeld, met zogenoemde carnavalsburgemeesters. Het is nu 
nog onduidelijk hoe het beleid er rond carnaval zal uitzien, waardoor gevreesd wordt dat de 
regels per gemeente zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met hen in gesprek over de 
‘scenario's, hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen’. 

Verscheidene burgemeesters hebben aangegeven uiteindelijk wel samen op te willen trekken, 
om een lappendeken van verschillende regels per regio te voorkomen. Ook omdat de kroegen 
straks onder voorwaarden weer open mogen, wordt het lastig toezicht te houden op de 1,5 
meter als er uitbundig carnaval wordt gevierd. Ook gaan er stemmen op om de festiviteiten 
naar de zomermaanden te verplaatsen. Carnaval wordt dit jaar van 27 februari tot 1 maart 
gevierd. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Anticorruptieclub: coronacrisis rookgordijn voor louche deals 

De coronacrisis heeft in de EU geleid tot verwatering van regels voor transparantie en 
verantwoording. Dat werkt corruptie in de hand. Corrupte politici misbruiken het virus als 
rookgordijn om louche deals te sluiten voor bijvoorbeeld mondkapjes en Covid-19-tests, zegt 
de gerespecteerde organisatie voor de bestrijding van corruptie Transparency International. 

Volgens de internationale non-gouvernementele organisatie hebben regeringen in de EU en 
de Europese Commissie bijvoorbeeld regels voor openbare aanbestedingen terzijde geschoven 
om de aanschaf van medisch materiaal voor coronapatiënten te versnellen. Dat heeft de deur 
opengezet voor misbruik en wanbeheer, concludeert Transparency in een rapport. 

Als voorbeeld van hoe het niet moet geeft de organisatie onder meer de affaire aan van het 
Nederlandse ministerie van Volksgezondheid dat volgens de Algemene Rekenkamer in 2020 
onrechtmatig 5,1 miljard euro aan belastinggeld uitgaf aan coronamateriaal als mondkapjes, 
beademingsapparatuur en testen. Voor 40 procent is niet duidelijk aangetoond wat er met het 
geld is gebeurd, schreef de rekenkamer toen. De klacht werd later ingetrokken nadat het 
ministerie een actieplan voorlegde voor beter financieel management. Ook wijst Transparency 
op corruptieschandalen rond coronadeals in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en 
Hongarije. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

EU-landen willen geen extra eisen meer stellen bij coronareispas 

De EU-landen willen vanaf komende maand geen extra test of quarantaine vragen van 
reizigers met een Europese coronareispas. Ook bijvoorbeeld Oostenrijk en Italië, die tot dusver 
aanvullende eisen stelden, hebben daarmee ingestemd. 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie hamert Brussel erop dat de lidstaten hun 
reisregels op elkaar moeten afstemmen, maar de praktijk is weerbarstig. Toen de Omikron-
variant zich eind vorig jaar aandiende gingen meerdere EU-landen opnieuw hun eigen weg. 
Sinds er overeenstemming is over wanneer een boosterprik nodig is om de QR-code van het 
Europese coronacertificaat te kunnen blijven gebruiken, en sinds Omikron minder gevaarlijk 
lijkt dan gevreesd, zien lidstaten minder noodzaak strengere regels aan te houden. 

De Europese Commissie twijfelt er niet aan dat de reisregels nu weer gelijk worden getrokken. 
‘Het minste wat we kunnen verwachten is dat de lidstaten de aanbeveling nu ook gaan 
uitvoeren’, zegt een woordvoerder. Hij wijst er wel op dat landen nog eigen regels kunnen 
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maken over bijvoorbeeld de toegang tot de horeca of het openbaar vervoer. Bron: De Telegraaf, 
25 januari 2022. 

Vrees voor massale toeloop carnavalsvierders 

De overkoepelende carnavalsorganisaties in Limburg en Brabant overleggen deze week met 
de veiligheidsregio's over hoe om te gaan met carnaval. De vrees bestaat dat meer dan 
honderdduizend mensen de grote steden overspoelen en weinig rekening houden met de 1,5 
meter, die voorgeschreven is in coronatijd. 

‘Carnaval op 1,5 meter is geen carnaval’, zei voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse 
Carnavals Federatie dinsdag. Volgens hem en voorzitter Bart Maes van de Samewirkende 
Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) staat de overheid voor een groot dilemma: hoe ga je 
handhaven? Vorig jaar waren de cafés dicht en was het niet zo moeilijk om carnaval te 
verbieden. Maar dit jaar zijn de kroegen open, en worden volgens Van de Laar hordes verklede 
mensen verwacht in de grote steden. Carnaval valt dit jaar tussen 27 februari en 1 maart. 

De SLV heeft donderdag samen met zusterorganisatie Bond van Carnavalsverenigingen in 
Limburg BCL overleg met de Limburgse Veiligheidsregio’s. In Brabant vindt dinsdagavond een 
vooroverleg plaatsen van de Carnavalsfederatie en de drie veiligheidsregio’s. De Brabantse en 
Limburgse carnavalskoepels hebben ook regelmatig onderling overleg, en in Brabant is begin 
volgende week overleg van de federatie met de afzonderlijke leden, om te beginnen met de acht 
grote steden. 

De mensen laten zich niet tegenhouden, gaan de straat op en de kroeg in, aldus Van de Laar. 
De cafés moeten naar alle waarschijnlijkheid weliswaar om 22.00 uur dicht, maar het is een 
koud kunstje voor de doorgewinterde carnavalist om binnenzakken vol te stoppen met flesjes 
sterke drank of blikken bier en de avond gezellig op straat voort te zetten. Bart Maes vreest 
iets soortgelijks ‘Zes boa's tegenover duizenden mensen maakt handhaving moeilijk’, vreest 
hij. 

Wel koestert hij de hoop dat vlak voor carnaval de teugels was losser worden en er meer 
mogelijk is. ‘Als de 1,5 meter vervalt, kun je meer’, weet hij. ‘Als dat niet zo is, wordt het een 
uitdaging. Iedereen zal immers zijn of haar ‘pekske’ aantrekken en naar het café gaan. Dit 
jaar zul je zien dat de ‘vastelaovend’ van onder af komt, vanuit de mensen zelf.’ 

Grote feesten buiten zijn niet toegestaan. ‘Maar we moeten er toch rekening mee houden dat 
grote groepen mensen samenkleven’, aldus Van de Laar. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Werkgevers slaan alarm: ’Eén op acht werknemers thuis door coronaregels, 
situatie onhoudbaar’ 

De problemen bij bedrijven door uitval van medewerkers stapelen zich op. Supermarkten 
waarschuwen voor lege schappen, vluchten en bussen vallen uit en bedrijven in de 
maakindustrie schalen hun productie af. Volgens werkgevers zijn de huidige 
quarantaineregels onwerkbaar en moet het kabinet die zo snel mogelijk versoepelen. Bron: De 
Telegraaf, 25 januari 2022. 

De komende dagen zal er aanzienlijk meer capaciteit zijn om te testen op corona 

De komende dagen zal er ’aanzienlijk meer capaciteit’ zijn om te testen op corona, aldus 
minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. De Stichting Open Nederland gaat de GGD'en 
helpen bij het testen. De komende dagen moet dat allemaal geregeld zijn. 

De GGD'en hebben de afgelopen week meer dan 900.000 testen uitgevoerd en lopen tegen 
hun grens aan. Het duurt soms lang voordat mensen een testafspraak kunnen maken. 
Daarom is de Stichting Open Nederland om hulp gevraagd. 
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Kuipers maakt zich nog steeds ‘absoluut’ zorgen over corona, zei hij na overleg met andere 
bewindslieden. ‘Het is nog niet over.’ De besmettingen lopen flink op en de komende tijd zal 
volgens de bewindsman de druk op de ziekenhuizen weer toenemen. Bron: AD, 25 januari 
2022. 

 

 

 

Economieminister Micky Adriaansens denkt dat het kabinet goede 
stappen zet richting heropening van de samenleving 

Economieminister Micky Adriaansens denkt dat het kabinet ’goede stappen’ zet 
richting heropening van de samenleving. Maar in tegenstelling tot in sommige andere landen 
kunnen niet alle coronabeperkingen worden opgeheven. Dat heeft onder meer te maken met 
de manier waarop de zorg in Nederland is ingericht, zo is haar duidelijk geworden uit een 
toelichting door het Outbreak Management Team (OMT). 

Adriaansens erkent dat zij het liefste ‘alles zou opengooien’. Maar de landen die minder 
beperkingen opleggen, hebben volgens haar te maken met meer ziekenhuisopnames. ‘Als je 
goed kijkt naar de cijfers en wat dat zou doen met Nederland, met hoe wij dat doen in onze 
zorg, zou dat een te groot risico zijn.’ Daarbij speelt ook ‘onze discipline, hoe wij de regels 
naleven’ een rol, aldus de bewindsvrouw. 

Adriaansens stelt vast dat bij het bepalen van het coronabeleid meer dan voorheen 
gekeken wordt naar andere argumenten dan alleen de belasting van de gezondheidszorg. 
Daarbij speelt de economie een rol, maar ook ’hoe mensen zich voelen’, aldus de minister. Zij 
denkt dat daar eerder ook wel naar gekeken is. ‘Maar dan was de druk op de zorg gewoon zo 
waanzinnig groot dat je toch andere afwegingen moest maken.’ Bron: AD, 25 januari 2022. 

Op de eerste KLM-vlucht met sporters naar de Olympische Spelen in 
Beijing zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen 

Op de eerste KLM-vlucht met sporters die naar de Olympische Spelen in Beijing gaan, 
zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen om er zeker van te zijn dat de leden van TeamNL 
niet besmet raken met het coronavirus. Op de vlucht die morgen vanaf Schiphol vertrekt, 
zitten ook officials en sporters uit andere landen. Een week later volgt een tweede vlucht. 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

De herbenoeming van de topman van de  WHO lijkt een stap dichterbij 

De herbenoeming van de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO lijkt een stap 
dichterbij. Bij een besloten bijeenkomst hebben de leiders van de WHO ingestemd met de 
nominatie van Tedros Adhanom Ghebreyesus. De zittende baas is de enige kandidaat. In mei 
stemmen alle 194 lidstaten over zijn benoeming. 

Tedros staat sinds 2017 aan het roer bij de WHO. De voormalige Ethiopische minister van 
Volksgezondheid en later van Buitenlandse Zaken heeft veel lof gehad voor zijn leiderschap 
tijdens de coronapandemie. Zo viel het goed in Afrika dat Tedros steeds heeft gepleit voor een 
eerlijke verdeling van coronavaccins. Bron: AD, 25 januari 2022. 
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Neil Young wil muziek van Spotify na misinformatie over vaccins 

Neil Young heeft zijn management en platenlabel gevraagd om zijn muziek onmiddellijk van 
Spotify te verwijderen omdat op het muziekplatform ‘misinformatie over vaccins’ zou staan.  

De 76-jarige Canadese zanger doelt daarmee op de podcast van Joe Rogan. Die zou in The Joe 
Rogan Experience desinformatie over corona verspreiden. 

Young deed het verzoek in een open brief aan zijn management en platenlabel, die inmiddels 
offline is gehaald. ‘Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beiden’, schrijft hij in de brief. De 
zanger maakt zich zorgen dat de podcast van Rogan ‘de dood tot gevolg heeft voor degenen die 
de misinformatie over vaccins in zijn podcast geloven’. Rogan interviewde Robert Malone, een 
viroloog die eerder bekritiseerd werd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over 
vaccins. 

Vorige maand ondertekenden 270 artsen en wetenschappers een open brief waarin ze Spotify 
verzochten ‘verantwoordelijkheid’ te nemen om de ‘verspreiding van verkeerde informatie’ op 
het platform te beperken. In die brief werd ook Rogan genoemd, vanwege zijn ‘geschiedenis 
van het uitzenden van verkeerde informatie met betrekking tot corona’. 

The Joe Rogan Experience, die exclusief op Spotify is te horen, is met naar schatting 11 
miljoen luisteraars per aflevering de grootste podcast ter wereld. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag 
voor de derde dag op rij licht toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op 
rij licht toegenomen. Op de intensive cares blijft de bezetting met Covidpatiënten dalen, zo 
valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

In totaal liggen in de ziekenhuizen nog 1163 mensen met Covid-19. Dat zijn er 22 meer dan 
gisteren. Het zijn er echter nog altijd fors minder dan een maand geleden toen er rond de 2000 
mensen met het coronavirus onder de leden lagen. 

Op de ic's liggen nog 252 coronapatiënten, 10 minder dan een dag eerder. Dat is het laagste 
aantal sinds begin november. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten 
afgelopen etmaal toe met 32 tot 911. 

Afgelopen etmaal werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht, het hoogste aantal in 
weken. Bron: AD, 25 januari 2022. 

 

 

Duizelingwekkend weekrecord: ruim 1 op de 50 Nederlanders testte 
positief op corona 

Het RIVM heeft deze week 366.120 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het 
grootste aantal ooit, ruim 1 op de 50 Nederlanders testte deze week positief. Het aantal 
besmettingen steeg met 50 procent ten opzichte van vorige week. 
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De cijfers zijn nog niet eens compleet, meldt een woordvoerder van het RIVM. Over de 
afgelopen acht dagen is er nog een achterstand van 60.000 positieve tests die door de drukte 
bij de GGD nog moeten worden verwerkt. Bij de teststraten is sprake van recorddrukte. Bijna 
1 miljoen Nederlanders gingen deze week naar de GGD. Ruim 45 procent testte positief, en 
ook dat is een absoluut record.  

Het zijn vooral tieners en kinderen die een besmetting oplopen. Bij basisschoolleerlingen nam 
het aantal besmettingen met 161 procent toe, bij middelbare scholieren met 112 procent. 
Verhoudingsgewijs testten tieners de afgelopen week 25 keer zo vaak positief als mensen van 
in de zeventig.  

De grote stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de Omikron-variant. 
Volgens het RIVM is een van de redenen voor de snelle verspreiding van die variant dat er een 
halve dag minder zit tussen de eerste ziektedag van de patiënt die de bron is van de besmetting 
en de eerste ziektedag van de persoon die hij besmet. De variant lijkt wel fors minder 
ziekmakend dan de vorige dominante versie, de deltavariant. 

Na een periode van daling nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week wel weer 
toe. Er waren 855 nieuwe opnames, 15 procent meer dan vorige week. Daarmee lijkt volgens 
het RIVM de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet. Op de ic werden 65 nieuwe 
patiënten opgenomen, dat is een daling van 34 procent in vergelijking met de week ervoor. 

In totaal liggen in de ziekenhuizen nog 1163 mensen met Covid. Dat zijn er 22 meer dan 
maandag. Het zijn er nog altijd fors minder dan een maand geleden, toen er rond de 2000 
mensen met het coronavirus in het ziekenhuis lagen. 

Op de ic’s liggen nog 252 coronapatiënten, 10 minder dan gisteren. Dat is het laagste aantal 
sinds begin november. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen 
etmaal toe met 32 tot 911. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Laatste woorden 

Het piept en kraakt in cruciale sectoren door quarantaineregels en besmettingen. 

Door de vele besmettingen en de huidige quarantaineregels kampen cruciale sectoren met grote 
uitval van personeel. Instanties, dienstverleners en bedrijven in Amsterdam schalen daarom 
noodgedwongen af: niet al het afval wordt meer opgehaald en het GVB rijdt met minder trams. 

De vuilnisophaaldienst in de stad hapert. In Noord en Oost loopt men achter met het 
inzamelen van papier, meldt de gemeente, en het grofvuil wordt in Nieuw-West en West niet 
overal meer opgehaald. Ook kan de gemeente ‘minder snel’ reageren op overlastmeldingen 
door bewoners. ‘Daardoor kunnen deze langer blijven liggen,’ schrijft de gemeente. 

De oorzaak: uitval van personeel. Het verzuim ligt inmiddels rond de 30 procent, al schommelt 
dat per dag. De gemeente zegt de situatie ‘dagelijks in de gaten’ te houden. ‘Als die verslechtert, 
komt het college mogelijk met aanvullende noodmaatregelen, zoals het prioriteren van de 
afvalinzameling.’ Ook is de inhuur van extern personeel een optie om zoveel als mogelijk ‘alle 
gebruikelijke inzamelroutes te blijven rijden’. 

De uitval is zo groot dat de branchevereniging voor afvalinzamelaars het kabinet oproept om 
mensen die geen coronaklachten hebben toch te laten werken. Op dit moment moet iedereen 
die in contact is geweest met een besmet persoon vijf dagen in quarantaine; werken mag pas 
weer na een negatieve test bij de GGD. Uitzonderingen op de regels zijn mensen die hersteld 
zijn of die minstens een week eerder een boosterprik hebben gekregen. 

54,9 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar heeft nu een boosterprik ontvangen, dus 
nog altijd moet bijna de helft van werkend Nederland in quarantaine na contact met een 
besmet persoon. De verwachting is dat het kabinet met aanvullende uitzonderingen komt voor 
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cruciale beroepen, maar zo lang die er niet zijn is het behelpen. In het laatste OMT-advies 
wordt er alleen gesproken over een versoepeling van het quarantainebeleid voor scholieren. 

Ook het GVB krijgt de roosters steeds lastiger rond. Daarom rijden de tramlijnen 1, 4, 5, 17, 
24 en 26 vanaf 29 januari een aangepaste dienstregeling, waarbij ritten noodgedwongen 
uitvallen. Woordvoerder Manon Huisman zegt dat het ziekteverzuim met 18 procent ongeveer 
twee keer zo hoog ligt als normaal. ‘We verwachten dat dit ziekteverzuim nog een à twee weken 
aanhoudt. De aangepaste dienstregeling houdt hier rekening mee.’ 

De Amsterdamse politie weet de uitval vooralsnog op te vangen, meldt een woordvoerder. Bij 
de brandweer is het juist iedere dag ‘heel spannend’, zegt woordvoerder Carmen Westra. ‘We 
hadden dinsdagochtend een verzuim van 20 procent. Er hoefde gelukkig maar één autoladder 
niet in dienst, maar we hopen wel dat het quarantainebeleid snel versoepeld wordt.’ 

Het Amsterdam UMC ‘staat op de rand van het problematische’, laat woordvoerder Jan Spee 
weten. ‘Met kunst- en vliegwerk krijgen we de roosters op dit moment nog rond.’ 
Voorspellingen of uitspraken over wat er gaat gebeuren als er nog meer personeel uitvalt, wil 
het ziekenhuis niet doen. Maar het geeft aan hoe nijpend de situatie is. 

Problemen zijn er niet alleen bij de overheidsdiensten. In de supermarktbranche vrezen ze 
lege schappen. ‘Wij werken veel met jongeren die niet in aanmerking komen voor een booster 
en na contact met een besmet persoon in quarantaine moeten. Als die regel niet wordt 
versoepeld, zullen bepaalde afdelingen straks niet meer bemand worden,’ zegt Lisa Martens 
van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de Nederlandse 
supermarktbranche vertegenwoordigt. Ook zij dringt erop aan dat personeel sneller de 
werkvloer op mag. ‘Graag zouden we zien dat iedereen die geen klachten heeft, gewoon kan 
werken.’ 

En bij installatiebedrijf Feenstra zeggen ze op dit moment alleen nog ‘bestaande klanten te 
kunnen helpen’. ‘In Amsterdam hebben we geen mogelijkheden meer om nieuwe klanten aan 
te nemen door het hoge ziekteverzuim,’ aldus een woordvoerder. ‘Nieuwe klanten zetten we op 
een lijst om later alsnog te benaderen, maar bij een kapotte verwarming heeft dat natuurlijk 
niet zo veel zin.’ 

Feenstra verzoekt consumenten dan om verder te zoeken, maar ook andere bedrijven kampen 
met personeelstekorten. Het vinden van een installateur die de verwarming kan maken, kan 
daardoor een behoorlijke opgave zijn. Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 
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