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Eerste woorden 

 

We waren verwend door de luxe van de westerse wereld en dachten daar nooit een seconde 

over na.  We hadden dagelijks keuze uit duizenden consumptiegoederen en een groeiende 

technologie. Elke dag bracht nieuwe geavanceerde oplossingen voor problemen waarvan we 

niet eens wisten dat we ze hadden. Technologie arriveerde zo snel dat het soms moeilijk bij te 

houden was. 

Ondanks de bekrompenheid van onze maatschappij en de groeiende spanningen tussen 

internationale overheden, of de domste dingen waarover mensen ruziemaakten, waren de 

meesten van ons best tevreden met hun leven. Nooit dachten we dat dit alles in één dag zou 

kunnen verdwijnen. 

Op 1 februari 2020 was de dag waarop alles eindigde. Onze lucht werd vergiftigd door een 

virus, het  COVID-19. Het overweldigde de wereld met een ongelooflijke snelheid. Niets kon 

het virus nog tegenhouden. Velen dachten dat het vrij onschuldig was, omdat niemand het 

gevaar echt kende. Pas later kwamen de gruwelijke details. Omdat het virus zich wereldwijd 

tegelijkertijd voordeed, zag men de ernst er niet direct van in. Later beseften we pas.de ernst. 

Deze ramp was het ergste wat de tegenwoordige mensheid ooit overkwam en ik zat er 

middenin. Niemand had ons hiervoor gewaarschuwd, er werd geen noodtoestand 

aangekondigd. Het virus kwam uit het niets en de mensheid stond er machteloos tegenover. 

Amper een paar uur na de aankondiging stierven de eerste mensen. Het virus is sindsdien 

niet meer weggegaan.  

 

Ze zeiden dat het einde van de wereld werd veroorzaakt door een virus. Het virus was als een 

spervuur van pijlen die door de lucht zoefden, stille kogels die doel raakten. Het waren 

onschuldigen de corona verspreidden en miljarden mensen een akelige dood bezorgen, door 

een aanraking of een kus voor het slapengaan. Velen die de eerste aanval hadden overleefd 

pleegden zelfmoord of werden door een ander gedood toen rouw en angst de wereld in een 

wurggreep kreeg. Anderen, die geen onderdak, voedsel en drinkwater konden vinden, 

kwijnden weg en stierven, in afwachting van hulp die niet kwam. Corona toonde geen genade 

aan de democratie of aan dictators, aan parlementen of aan koninkrijken. Het virus voedde 

zich met ministers als met stratenmakers. Mensen en later groepen gingen tot de aanval over. 

Ze veranderden steden in puinhopen en joegen op diegenen die zich voor hen verborgen of 
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tegen hen vochten. Onder de regeringen heerste paniek. Ze bevalen hun soldaten om de 

overlevenden op te pakken, om de raddraaiers te beteugelen. Rovers doorkruisten de 

verwoeste steden, de snelwegen en de achterafweggetjes om brand te stichten en te moorden, 

gewoon omdat ze ervan genoten.  Wie zou hun tegenhouden, in een wereld die zo ontwricht 

was? De maanden werden jaren en de wereld bleef ontwricht. De jachtpartijen, de 

plundertochten en de razzia’s bleven doorgaan. Sommigen verstopten zich om in de nacht 

naar buiten te gaan om te stelen om nog weer een dag te overleven. Anderen trokken de bossen 

in om te jagen of naar de velden om gewassen te verbouwen. Sommigen vormden 

gemeenschappen die in grootte toenamen en weer afnamen. De wereld had opgehouden te 

bestaan. Alles wat als vanzelfsprekend was is opgegaan in rook en bloed en het gekrijs van 

rondcirkelende kraaien. Bron: Nora Roberts. 

 

Ann werd geweigerd op een begrafenis  

 

Dat mensen uit de buurt blijven als je het coronavirus hebt, is logisch. Maar patiënten merken 
dat ze ook gemeden worden als ze weer beter zijn. Collega's willen niet meer samenwerken, of 
ze worden geweigerd voor een feest of begrafenis. Zelfs met een negatieve test. 

‘Ik vond het zo hard, zo harteloos’, zegt Ann. De peetoom die haar deels heeft opgevoed 
overleed twee maanden geleden, maar ze mocht niet naar de begrafenis komen. De familie 
wilde het risico niet lopen, omdat ze eerder het coronavirus heeft gehad. 

Ze was aantoonbaar al een paar weken van het virus af, en kon dat laten zien met een 
negatieve coronatest. ‘Ik ben er erg door gekwetst geweest, dat was allemaal niet leuk.’ Ann 
heeft geen contact meer gehad met haar familieleden sindsdien, maar ze heeft wel geleerd om 
voorzichtig te zijn wie ze vertelt dat ze corona heeft gehad. 

‘Je spreekt er gewoon niet over, want je wordt gezien als een paria’, zegt ze. ‘Ik heb chronische 
astma. Als ik moet hoesten, roepen mensen meteen 'corona!'.’ Ann houdt het nu vooral stil, 
omdat ze bang is voor de reactie die ze krijgt. 

En ze is zeker niet de enige die hiermee te maken heeft. RTL Nieuws vroeg in een 

Facebookgroep voor coronapatiënten met langdurige klachten naar ervaringen en de reacties 

stroomden binnen. Er is veel begrip voor mensen die corona hebben gehad, maar net zoveel 

onbegrip. 

Odette: ‘Ik ben wel gestopt met dit tegen buitenstaanders te vertellen. Mensen deinzen terug, 

of denken dat je nog corona hebt.’ 
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- Gabriëlla: ‘Ik heb ook te horen gekregen dat het mijn eigen schuld is geweest dat ik 

besmet ben geraakt, omdat ik ergens dus niet voldoende afstand heb gehouden! Van 

dit soort opmerkingen kan ik erg boos en verdrietig worden.’ 

- Judith: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds zijn er angstige mensen die je 

weigeren in hun restaurant. (…) Anderzijds is er de groep die heel meelevend is en 

geïnteresseerd.’ 

De Facebookgroep werd opgericht door Kim van Oorschot, die zelf besmet is geweest met het 
coronavirus. Ze begon in maart de pagina om over het virus te praten met familie, vrienden 
en kennissen. Al snel begon het ledenaantal flink te groeien en inmiddels zijn ruim 14.000 
mensen lid.  

Ook Kim merkt dat mensen die het coronavirus hebben gehad soms worden gemeden als ze 
niet meer besmettelijk zijn. ‘Laatst was er een mevrouw helemaal van slag. Haar beste vriendin 
gaf een trouwfeest, maar toen zij daar aankwam werd ze gelijk weggestuurd. Terwijl ze al een 
tijdje niet meer besmettelijk was. Ze was in tranen.’ 

 

Maar buitengesloten worden gebeurt niet alleen op feestjes, zegt Kim. ‘Ik zie ook veel berichten 

van mensen die een winkel niet in mogen of niet welkom zijn op hun werk, terwijl ze niet ziek 

meer zijn. Sommige mensen moeten echt in discussie met hun werkgever om naar kantoor te 

mogen, anderen hebben collega's die niet met hen willen samenwerken.’ 

In de Facebookgroep proberen leden elkaar tips te geven als ze in zulke situaties 
terechtkomen. Mensen helpen elkaar goed, vindt Kim. ‘Ze raden elkaar bijvoorbeeld aan om 
rustig in gesprek te gaan en het eens vanuit de ogen van een ander te bekijken. Een collega 
kan heel angstig zijn zelf besmet te raken.’Ann hoopt dat mensen iets minder paniekerig 
worden als ze een ex-patiënt spreken. De mensen die zelf ziek zijn geweest, adviseert ze om 
gewoon door te gaan met hun leven als ze beter zijn. ‘Je moet je niks aantrekken van wat er 
allemaal gezegd wordt en gewoon je eigen leven leiden.’ Bron: RTL Nieuws, 31 augustus 2020.   

Klappen voor de zorgmedewerkers 

Er is een actie op touw gezet om op vanavond vanaf 20:00 uur drie minuten te klappen voor 
zorgmedewerkers, en alle mensen die onze maatschappij draaiende houden. Dit geweldig 
initiatief komt van Imke Emons uit Melderslo, Legustha Andriessen uit Bergambacht, en 
Esther Dekkers van Schijndel uit Valkenswaard. Hun doel is vanavond heel Nederland laten 
klappen via de actie #klapcoronadewerelduit, geïnspireerd door initiatieven in Spanje en 
Italië. Aanleiding voor de actie is al het extra werk dat hulpverleners moeten verrichten sinds 
de uitbraak van het coronavirus.   
  

 
 
Het idee is niet nieuw. In zwaar getroffen landen als Spanje en Italië gebeurt het al. Het 
fenomeen is hartverwarmend. Vanaf balkons worden hevig geklapt. Sommigen slaan zelfs 
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pannen en deksels tegen elkaar aan om zoveel mogelijk lawaai te produceren. Daarnaast 
worden er balkonfeesten gegeven. 
  
  
Op de Facebookpagina ‘Oproep: klap je handen stuk voor iedereen die Nederland door 
coronacrisis slaat. Doe jij mee?’ wordt iedereen opgeroepen om vanaf 20.00 uur vanaf het 
balkon, platdak of achter het raam te applaudiseren. Ruim 7000 mensen hebben al 
aangegeven mee te doen aan het evenement. Bron: Nieuws uit Horst aan de Maas, 17 maart 
2020.  
 

 

 
Zeven maanden later is het stil: waarom we niet meer klappen 
voor de zorg 
 

We klapten dit voorjaar onze handen stuk voor de zorg, lieten dozen chocola bezorgen in de 
ziekenhuiskantine en meldden ons als zorgvrijwilliger. Inmiddels is de situatie 180 graden 
gedraaid en roept diezelfde zorg nu: kom helpen 

Op dinsdag 17 maart 2020, ruim 200 dagen geleden, stonden duizenden Nederlanders op hun 
balkon of voor hun deur te klappen. Het was, zoals het op social media was gaan heten: het 
Nationaal Applausmoment. Voor mensen die in de zorg werken, maar ook voor iedereen die 
hard moest werken in een tijd van lockdown. Ook de koninklijke familie deed mee, ze zetten 

er een filmpje van op Instagram.   

‘Tijdens de eerste golf waren de vazen niet aan te slepen. Verpleeghuizen werden overladen 
met fruitmanden, taarten en optredens. Nu is het stil’, zei Hans Huizer van de Rotterdamse 
ouderenzorgorganisatie Laurens eerder tegen deze site,’ Terwijl onze medewerkers alle steun 
nodig hebben. Moegestreden staan zij elke dag aan het front om deze crisis voor ons allemaal 

te bestrijden. Juist nu is alle steun welkom.’ 

Het is niet maar alleen stil, er is soms zelfs agressie. Ziekenhuizen moeten beveiligers inzetten 
omdat familieleden niet langer accepteren dat er maar een beperkt aantal mensen op het 
bezoekuur mag komen. Een ziekenhuis in Den Haag zag plots een advocaat binnenstormen 
die namens een coronapatiënt bezwaar kwam maken tegen zijn overplaatsing naar een 
ziekenhuis elders in Nederland. En een verpleeghuis in Goirle kreeg telefonische 
doodsbedreigingen nadat actiegroep Viruswaarheid had opgeroepen massaal het verpleeghuis 

te bellen om te protesteren tegen het sluiten van de deuren vanwege een corona-uitbraak.  
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‘Eerst werd er geklapt voor de zorg, maar nu krijgen we klappen’, stelde een zorgmanager van 

een ziekenhuiskoepel in Gelderland. Met andere woorden: waar is het applaus gebleven? 

‘Dat applaus ligt met corona op bed’, zegt Legustha Andriessen met een zachte stem. Ze 
bedoelt het letterlijk. Andriessen was in maart een van de aanjagers achter het 
applausmoment voor de zorg, maar ligt nu in bed met een coronabesmetting. ‘Ik ben 34, maar 

heb me nog nooit zo ziek gevoeld als de afgelopen dagen.’ 

Vanuit haar quarantaine bedacht Andriessen zich al wel: al ze weer beter is, moet er weer iets 
gebeuren om de zorg een hart onder de riem te steken. ‘Maar we hebben al best veel gedaan: 
klappen, een lied, een veiling. Ik heb het idee dat veel mensen simpelweg coronamoe zijn, ze 
zijn het zat. We hebben in Nederland sowieso vooral aandacht voor de dingen die we niet 
kunnen doen. En de media gaan daar nu ook in mee.’ Andriessen zegt ook: ‘Vergis je niet, in 
maart kregen we ook al negatieve reacties op onze acties. Toen hebben we ook bedreigingen 

gehad.’ 

Leon Deckers dan, van de Breda Loco’s, een groep voetbalfans die normaal gesproken 
spandoeken maakt voor in het NAC-stadion. In maart maakten ze een meterslang spandoek 
dat ze aan de gevel van het Amphia ziekenhuis in de stad hingen. ‘Hier werken de Helden van 
Breda’, stond erop. Dat spandoek is inmiddels, vanwege het weer, naar binnen gehaald. ‘Maar 
ze hebben het nog steeds bij het ziekenhuis. En onze steun voor de zorg is er ook niet minder 

om geworden’, zegt Deckers.  

‘Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en ziet hoe hard die moeten werken. Wilden ze 
net een beetje uitrusten, kwam de tweede golf al.’ Maar wat Deckers ook ziet: ‘Er heerst wel 
een gevoel dat wij als samenleving al best veel hebben gedaan, de beurt is nu aan de overheid 
om hen die verlichting te geven, door meer middelen te bieden. Zij waren het ook die hebben 

bezuinigd op de zorg. De rek in welwillendheid is er bij veel mensen wel uit.’ 

Een andere verklaring is ‘gewoon gewenning’, zegt Bob van Dam, gedragspsycholoog bij D&B 
Gedrag. ‘In het begin zat iedereen in lockdown, waren we bang en waren de mensen in de zorg 
de strijders in de frontlinie die daar stonden om ons te helpen. Daar kwam die erkenning uit 
voort. Daarna zijn zij aan dat front blijven doorwerken, maar wij zijn aan de situatie gewend 
geraakt.’ Waar hij wel op wil wijzen: de groep mensen die nu voor agressie in ziekenhuizen 
zorgt, is veel kleiner dan de groep die meedeed aan het applaus. 
 
Hoe komt die waardering, waar de zorg om vraagt, weer terug? ‘Cijfers blijven vaak abstract, 
ook als het gaat om de dagelijkse opnames op de intensive-care. Vertel de verhalen achter de 
cijfers, dat brengt de emotie beter over. En als je hulp wilt van mensen, maak het ze dan 
makkelijk: maak één site met als tekst: Meld je hier aan!.’ Bron: Gelderlander, 31 oktober 
2020. 

Op verschillende plekken opnieuw protesten tegen 
coronamaatregelen 

Ook zondag gaan er mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. 
Zondagmiddag staat er een protest gepland op de Drafbaan in het Stadspark van Groningen. 
Daarnaast komen er betogers naar het Amsterdamse Museumplein en staat er een actie 
gepland in Enschede. 

Er wordt actiegevoerd tegen de coronamaatregelen. De demonstranten zijn onder andere tegen 
de anderhalvemetersamenleving en willen geen mondkapjesverplichting. Ook zijn ze tegen een 
spoedwet, waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen. 
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De Groningse demonstratie begint om 12.00 uur en ook in Enschede verzamelt men zich op 
dat tijdstip bij Villa de Bank. In Amsterdam komen ze om 13.00 uur in actie. 

 

Op zaterdag werd er ook al gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Toen startte het 
protest van actiegroep Viruswaanzin met een paar honderd man op het Malieveld in Den Haag. 
Onder de noemer van ‘Dag van de Democratie’ demonstreren de aanwezigen tegen de 
coronamaatregelen. Onder meer Willem Engel en Jeroen pols, twee voormannen van 
Viruswaanzin, gaven een toespraak. 

De politie was zichtbaar aanwezig, maar de sfeer was gemoedelijk. In totaal heeft de politie 
twee aanhoudingen verricht. Eén demonstrant werd opgepakt vanwege het beledigen van een 
agent en de ander omdat hij zich niet kon identificeren, meldde de politie zaterdagmiddag. 

De politie vroeg de organisatie om de aanwezigen op te roepen meer afstand van elkaar te 
houden. Een aantal mensen stond in groepjes te dicht bij elkaar. Engel gaf gehoor aan dat 
verzoek door tijdens zijn toespraak meermaals te vragen om elkaar de ruimte te geven. 

De organisatie had met de gemeente een aantal afspraken gemaakt over de demonstratie. Op 
basis daarvan had de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor het protest. De 
belangrijkste afspraak was dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 
meter afstand op het Malieveld. De actiegroep wilde in juni al twee keer eerder demonstreren 
tegen de coronamaatregelen, maar kreeg toen geen toestemming. Beide keren kwamen er toch 
demonstranten naar het Malieveld. Bron: Metro Nieuws, 2 augustus 2020. 

  
Zo'n driehonderd betogers zijn opgepakt bij onstuimige protesten in de Duitse hoofdstad 
Berlijn zaterdag, laat de lokale minister Andreas Geisel weten volgens WDR en Die Welt. Het 
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protest werd 's middags ontbonden door de politie, maar in de avond probeerden een groep 
demonstranten de Reichstag nog te bestormen.  
 
Agenten wisten de bestorming te voorkomen en zetten onder meer pepperspray in. Inmiddels 
is er een grote politiemacht naar de Reichstag uitgerukt, het Duitse parlementsgebouw. De 
situatie zou nu volgens de Tagesspiegel onder controle zijn. 
Eerder vonden er ook botsingen plaats voor de Russische ambassade in de stad. Tot dusver 
zijn er zeven agenten gewond geraakt. 

De politie riep de betogers zaterdagmiddag op om naar huis te gaan, omdat er onvoldoende 
afstand gehouden kon worden. Hoewel een groot deel gehoor gaf aan de oproep, zijn er 
verspreid over de stad nog protesten. In totaal zouden er volgens lokale autoriteiten zo'n 
38.000 mensen hebben deelgenomen aan de demonstraties. 

De demonstraties trokken een brede coalitie van antivaccinatiebetogers, coronasceptici, 
complottheoretici en rechtse groeperingen. 

In de Britse hoofdstad Londen was zaterdag een kleiner protest met enkele duizenden 
demonstranten. Ook in Parijs was een protest, met tweehonderd demonstranten. Britse 
demonstranten droegen spandoeken met uitspraken tegen de gezondheidsorganisatie WHO 
en Bill Gates. 

De grootste demonstratie in Berlijn vond 's middags plaats bij de Overwinningszuil in het 
stadscentrum. Op diverse plekken in het centrum kwam het bij kleinere protesten tot 
confrontaties met de politie. De politie schat dat er zo'n drieduizend rechtsextremistische 
betogers bij het protest waren. 

Voor de Russische ambassade kwam het volgens Geisel tot ‘gewelddadige confrontaties’ met 
demonstranten. Op de Schiffbauerdammhun bonden volgens de politie zo'n veertig mensen 
bij botsingen hun handen in met boksbandages. 

Elders zetten demonstranten een barricade op en ging er een container op in vlammen. Op 
het plein bij de Brandenburger Tor braken betogers 's middags door een afzetting van de 
politie. 

Het protest is opgezet door de actiegroep Querdenken 711, die mensen vanuit de hele EU 
opriep om naar Berlijn te komen voor het protest. De groep vroeg aanhangers om vreedzaam 
te demonstreren en geen geweld te gebruiken tegen de politie. 

Michael Ballweg, initiator van de groep, riep tijdens het protest op tot het terugdraaien van 
alle coronawetten en het opstappen van de complete Duitse regering. Volgens de groep druisen 
de coronamaatregelen in tegen de grondwet. 

De Berlijnse autoriteiten hadden het protest eerder deze week verboden, omdat betogers zich 
bij eerdere demonstraties niet aan de coronaregels hadden gehouden. 

Een rechter draaide die beslissing vrijdag terug, maar zei dat er wel een mondkapje gedragen 
moet worden en dat de coronarichtlijnen moesten worden gerespecteerd. De Berlijnse politie 
werd voorafgaande het protest massaal gemobiliseerd om de demonstraties in de hand te 
houden.    
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De coronapandemie is, ondanks enkele recente stijgingen van de besmettingscijfers, in veel 
delen van Duitsland redelijk onder controle. Het land telt relatief minder doden en infecties 
dan andere Europese landen. Bron: NU.nl, 31 augustus 2020.  

We willen onze vrijheid terug 

Wat is de overeenkomst tussen een acteur, een toergids, een vj, een dansschoolhouder en een 
voormalig straatkrantverkoper? Het zijn enkele drijvende krachten achter de demonstraties 
tegen de coronamaatregelen van de afgelopen en komende weken.  

Vier (verboden) demonstraties tegen het Nederlandse coronabeleid waren er afgelopen 
weekend. ‘En er komt nog veel meer aan’, stelden de organisatoren. ‘We willen onze vrijheid 
terug.’ 
 
De demonstraties van de afgelopen weken werden georganiseerd door groepen met ronkende 
namen: Nederland in Opstand bijvoorbeeld. En: Dordrecht in Verzet, Viruswaanzin, 
StopLockdownNu, Integer Nederland. Maar wie zijn de mensen achter die groepen, waarom 
organiseren ze demonstraties en hoe zijn ze georganiseerd? 

Ze blijken enkele gemene delers te hebben: de coronalockdown heeft ze geld gekost. En 

sommigen hebben een al jarenlang gekoesterd wantrouwen tegen de overheid. 

Neem Ab Gietelink, drijvende kracht achter StopLockdownNu. Hij was aanwezig bij een 
eerdere demonstratie in Den Haag en organiseerde die van afgelopen zondag in Amsterdam 
(de enige die dit weekend niet verboden was, er kwamen zo’n 300 mensen op af). Gietelink is 
‘acteur en regisseur’ en kon door de lockdown maanden niet in theaters terecht. De 
demonstratie in Amsterdam organiseerde hij samen met zijn broer Hugo, onder meer toergids 
in de toeristloze stad. ‘We zijn gedwongen werkloos gemaakt. Maar we organiseren deze 
demonstraties niet uit egoïsme, maar uit sociale betrokkenheid. We doen het voor iedereen’, 

vertelt Ab aan deze site. 

De broers Gietelink zijn bekend in de stad. Hugo trad begin deze eeuw op als woordvoerder 
voor krakers en het Comité Stop Afbraak Sociale Huisvesting. Ab is, volgens zijn eigen site, 
‘visionair en controversieel’. Een NRC-recensent omschreef hem in de krant als ‘een outsider 

en onheuse querulant die met iedereen ruzie krijgt’. Hij heeft een lange geschiedenis van 
dwarsdenken. Tien jaar geleden voerde hij een rechtszaak tegen een podiumfonds dat 
weigerde hem subsidie te geven. Uiteindelijk won hij bij de Raad van State. Hij schreef de 
afgelopen jaren opiniestukken met koppen als ‘Proces MH17 is kansloos, geef het op’ of 
‘Waarom zou het kalifaat niet mogen bestaan?’. In 2018 heette zijn theatershow ‘De Leugen 

Regeert’. 

Voor ‘burgerjournalistiek platform’ Café Weltschmerz interviewt Gietelink nu andere corona-
sceptici. ‘Dit is wat ik moet doen in deze belangrijke fase van de geschiedenis’, stelt hij. Het 
doel: ‘dat de ongekend zware repressiemaatregelen die zijn genomen en de samenleving in een 
neerwaartse spiraal hebben gebracht worden opgeheven.’ 

Een van de mensen die hij interviewt is Willem Engel, die zondag ook bij de demonstratie in 
Amsterdam was. Engel, een Rotterdamse dansschoolhouder, die vroeger biomedische 
wetenschap studeerde, is het gezicht van het protest tegen het coronabeleid geworden Zijn 
dansschool moest door de lockdown dicht, Engel voert nu actie onder de noemer 
Viruswaanzin. Hij stelt onder meer dat de 6000 Nederlandse ‘coronadoden’ wel mét maar niet 
aan het virus zijn gestorven. En de noodwet voor de coronamaatregelen is ‘bedacht ‘om de 
maatschappij te knechten’.  
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Willem Engel is de zoon van Cees Engel, een Rotterdamse pandjesbaas en voormalig eigenaar 
van de beruchte camping Fort Oranje. Engel sr. ligt al decennia overhoop met de overheid. 

Senior droeg het wantrouwen van de overheid over aan junior. 

Zoon Engel was ook uitgenodigd ‘als mysteryguest’ op de verboden demonstratie in Utrecht 
afgelopen zaterdag. Ondanks het verbod voor die bijeenkomst zette de organisatie Nederland 
in Verzet hem toch door. Een kwartier voor aanvang werd de locatie bekendgemaakt: een park 

in de wijk Oog in Al. Er kwamen 200 mensen op af. 

Achter Nederland in Verzet zitten Martijn ‘Tinus’ Koops. Koops (38) heeft al een bewogen leven 
achter zich. Hij is lang drugsverslaafd geweest en bekostigde die verslaving door criminaliteit, 
vertelde hij in een tv-interview enkele jaren geleden. Uit rechtbankstukken blijkt dat hij in 
2002 moest voorkomen voor een overval bij een pinautomaat. Later verkoopt hij de 
daklozenkrant voor de deur van supermarkten. Daarna zet hij een bedrijfje op in exotische 

dieren, hij kweekt onder meer slangen.  

De demonstratie zaterdag was ‘tegen de 1,5 metersamenleving en de onmenselijke situatie 
van ouderen’. ‘We staan hier omdat we onze vrijheid terug willen’, zei Koops tijdens de 
demonstratie. Drie dagen later was hij die vrijheid tijdelijk kwijt: hij werd ’s ochtends 
aangehouden en moest mee naar het politiebureau. Na verhoor kwam hij weer vrij, de 
verdenking: bedreiging van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Koops heeft in een 
video gezegd dat Van Zanen ‘een baksteen in zijn nek moest krijgen’ Vorige maand werd Koops 

ook aangehouden tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. 

Op de achtergrond werd Koops in de organisatie gesteund door Integer Nederland. De man 
daarachter wil niet meer met zijn naam in de krant. Hij werkt onder meer als vj, ‘voor de 
productie van al uw tegengeluid’. In het begin van de lockdown viel al zijn werk weg, zegt hij. 
Hij besloot de demonstraties tegen de maatregelen te gaan ondersteunen. ‘Iedere demonstratie 
is een netwerkborrel. De onderlinge contacten worden steeds beter. We proberen zoveel 
mogelijk elkaars demonstraties te bezoeken. Maar het zullen aparte clubjes blijven. We 

proberen ook met de boeren af te stemmen wie wanneer waar demonstreert.’ 

Online deelt hij berichten van QAnon: een uit de VS overgewaaide complottheorie over de 
‘Deep State’. ‘Ik heb het niet zo op met de overheid. Die doet toch waar ze zelf zin in heeft. Er 
ligt gewoon een internationaal draaiboek klaar voor deze pandemie. Dit is niet meer toevallig. 

Ik heb een hoop vermoedens.’  

Met Dordrecht in Verzet, dat afgelopen zondag een verboden demonstratie toch door liet gaan, 
heeft Nederland Integer geen contact gehad. Stefan van Drunen, de man achter Dordrecht in 
Verzet, organiseerde voor het eerst in zijn leven een demonstratie, vertelde hij dit weekend. 
‘Tegen de noodwet, voor de vrijheid.’ Van Drunen, die volgens zijn social media onder meer 
als lasser heeft gewerkt, wilde komend weekend weer een demonstratie houden in Dordt. Maar 
op de Facebookpagina van de organisatie stond maandag: ‘Vanmorgen ben ik opgehaald door 
de politie. Dit heeft niets met Dordrecht in Verzet te maken, maar de demonstratie op zondag 

12 Juli kan niet doorgaan.  

Er is dit weekend wel een protest. Nederland in Opstand trekt zaterdag in een ‘Vrijheidsmars’ 
naar het Mediapark in Hilversum omdat ze vinden dat de NOS nepnieuws verspreidt over de 

coronapandemie. ‘ Bron: AD, 10 juli 2020. 

Kritiek op coronabeleid galmt door Europa: tienduizenden 
mensen demonstreren in hoofdsteden 
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Het forse tegengeluid rond de coronamaatregelen galmde zaterdag door diverse hoofdsteden 
in Europa. In Parijs, Londen en Berlijn kwamen vele duizenden demonstranten bijeen om te 
demonstreren tegen onder meer de 1,5 metersamenleving en de verplichting om een 
mondkapje te dragen. Bij schermutselingen in Berlijn zijn tussen de 200 en 300 mensen 
aangehouden.   

 

Dat gebeurde bij de Russische ambassade waar volgens Duitse media een grimmige sfeer was 

ontstaan. De demonstraties verliepen verder minder rumoerig dan verwacht en gevreesde 

rellen bleven uit. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers waren 

vertrokken. 

Bij de Reichstag, het Duitse parlementsgebouw, braken zaterdagavond toch demonstranten 
door een afzetting van de politie en bestormden de trappen van het gebouw. Politieagenten 
duwden hen terug en gebruikten pepperspray. Het kwam tot enkele schermutselingen. 
Uiteindelijk werden de demonstranten van de trappen verdreven en het plein voor het gebouw 

werd schoongeveegd. 

Volgens de politie waren 25.000 tot 30.000 mensen in Berlijn samengekomen om te 
protesteren tegen de coronamaatregelen die volgens de actievoerders hun mensenrechten 
schenden. Twee demonstraties die vanochtend begonnen werden door de politie opgebroken 

omdat de deelnemers zich niet aan de beperkende maatregelen vanwege corona hielden.  

De actievoerders hielden geen afstand. Toen de politie hen daarop verplichtte om een 
mondkapje te dragen, werd ook dat genegeerd. Daarop besloot de politie de demonstraties te 
beëindigen. Duizenden actievoerders gingen vervolgens door met hun demonstratie en 
trokken naar de Straat van de 17e juni waar de eindbijeenkomst van de demonstraties 

gepland stond.  

De politie overlegde met de organisatoren en raadde hen af verder te gaan. Enkele Duitse 
media meldden dat de organisatie ook pogingen deed mensen weg te sturen maar dat dit 
slechts met applaus werd begroet. Afgezien van de situatie bij de Russische ambassade waren 
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er kleinere opstootjes waarbij een onbekend aantal mensen werd aangehouden. Op sommige 

plekken werd de politie met flessen bekogeld. 

In Parijs kwamen vandaag tussen de tweehonderd en driehonderd mensen bijeen om te 
demonstreren tegen de verplichting een mondkapje te dragen. Het was een van de eerste acties 
van deze aard in Frankrijk. Afgezien van de kreten ‘vrijheid, vrijheid’ bleef het rustig. De 

betogers verzamelden zich op het Place de la Nation, in het oosten van Parijs. 

Ze beschuldigden de Franse regering van het ‘manipuleren van de mensen door hun angst 
aan te jagen’ en in verscheidene grote steden te bevelen mond en neus te bedekken ‘zonder 
enige wetenschappelijke rechtvaardiging’.  

De activisten in Parijs waren al snel omsingeld door tientallen politieagenten, van wie enkelen 
boetes van 135 euro uitdeelden wegens het niet dragen van een mondkapje. ‘Mensen willen 
geen masker, ze dragen er alleen een omdat ze bang zijn voor een boete’, zei een van de 

betogers onder luid applaus in de microfoon. 

In Londen kwamen zeker duizend corona-activisten samen op Trafalgar Square. Ze noemden 
het gevreesde virus een hoax en eisten opheffing van de beperkende maatregelen. Velen 
hadden borden bij zich met teksten als ‘nepnieuws’, ‘maskers zijn muilkorven’ of ‘maskers 

verminderen immuniteit’ en wezen elk verplicht vaccinatieprogramma af.  

Een van de demonstranten was de 34-jarige Amina, die weigerde haar achternaam te geven. 
Ze had een bordje bij zich met aan de ene kant ‘Laat voedsel uw medicijn zijn’ en aan de 
andere kant ‘Gezondheid komt niet uit de punt van een naald’. ‘Voedsel is ons medicijn, dat 
is wat we moeten doen. Het heeft gewerkt voor onze voorouders, het heeft voor veel mensen 

over de hele wereld gewerkt, en het werkt nog steeds’, zegt ze. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 40.000 mensen overleden aan Covid-19. 

Ook in Utrecht lieten tegenstanders van het coronabeleid hun onvrede horen. Enkele 
tientallen mensen verzamelden zich vanmiddag op het Vredenburg en hielden daarna een 
tocht door de stad. Daarbij werd ook met vlaggen gezwaaid. De politie hield toezicht en riep 
de demonstranten op onderling afstand te houden, anders zou de demonstratie worden 

afgebroken. Een aantal demonstranten jouwde de politie vervolgens uit. 

De groep demonstranten werd gaandeweg de tocht door de stad steeds kleiner en rond 14.45 
uur werd de demonstratie op het Vredenburg beëindigd. Vóór de demonstratie was een oproep 
op Facebook gedaan. Daarin schrijft organisator ‘Nederland voor Elkaar en met Elkaar’ dat 

het kabinet Rutte heeft gefaald. 

‘Dit is al gebleken doordat de verdeeldheid in ons land alleen maar is toegenomen. De rijken 
worden rijker, en de armen worden armen. Daarbij heeft ook de nieuwe generatie een valse 
start gekregen dankzij het kabinet’, staat onder meer in de oproep te lezen. Bron: AD, 30 
augustus 2020. 
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Corona versnelt leegloop in kerk met bijna tien jaar 

Zondagdienst in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward met pastoor Arjen Bultsma. De 1,5-
metermaatregel is duidelijk zichtbaar. 
 
Veel gelovigen die niet naar de kerk móchten tijdens de eerste coronagolf, zijn niet teruggekeerd 
zodra de omstandigheden dat weer toelieten. ‘De ontkerkelijking bevindt zich nu op het niveau 
dat pas voor 2030 was voorzien.’ 
 
Er zijn mensen die aan corona een positief effect toedichten op het geestelijk leven: we zijn 
ons meer dan voorheen bewust van onze kwetsbaarheid, we moeten een tijdje afzien van de 
onmiddellijke bevrediging van behoeften, we zijn moreel tot onderlinge bijstand verplicht, en 
ga zo maar door. Ed Smeets, pastoor-deken van Venray en vicaris voor liturgie van het bisdom 
Roermond, behoort  niet tot die mensen. ‘Ik kan zo gauw geen positieve effecten van corona 
noemen’, zegt hij berustend.  
Hij doelt niet alleen op het feit dat lang niet alle praktiserende katholieken in het bisdom na 
de abrupte kerksluiting in maart in de kerk zijn teruggekeerd. Het gaat hem vooral aan het 
hart dat de aanraking van mensen, die een zo wezenlijk bestanddeel vormt van de liturgie, 
niet verenigbaar is met de afstandsregels die tot nader order van kracht zijn. ‘Het hele 
gemeenschapsleven is erdoor ontzield. De eerste communie, het vormsel, het sacrament van 
de doop en de ziekenzalving, het gewone intermenselijke contact: de aanraking vormt er het 
wezen van. Eigenlijk zijn de vieringen van dit moment beneden de menselijke maat.’ 
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De liturgie – het geheel van voorgeschreven onderdelen van de eredienst – moet dus worden 
heruitgevonden, schreef Sam Goyvaerts, docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School 
of Catholic Theology, in het boek Kerk in tijden van corona. En dat zal nog een hele opgave 

worden, want ‘het christendom is fundamenteel een godsdienst van ‘het vlees’ met de 
schepping als uitgangspunt, de incarnatie als bron en de verrijzenis uit de dood als 
hoogtepunt van het christelijk heilsmysterie.’ Die lichamelijkheid heeft haar weerslag 
gekregen in het ‘kerkelijk liturgische repertoire’. 

Zeker: in digitale sferen kunnen wel wat noodverbanden worden aangelegd. Vrijwel elke 
geloofsgemeenschap – protestantse gemeente of rooms-katholieke parochie – zendt de 
vieringen inmiddels via streaming of andere kanalen uit. Met, aanvankelijk, hoopgevende 
resultaten: op deze manier kwamen meer mensen – ook buiten de eigen geloofsgemeenschap 
– met de heilsboodschap in aanraking. Maar inmiddels daalt het aantal gebruikers van het 
digitale alternatief alweer. En dat digitale alternatief zal de eredienst met mensen van vlees 
en bloed ook nooit kunnen vervangen, schreef priester/theoloog Tomáš Halík in Trouw. ‘De 
echte aanwezigheid van Christus in de eucharistie vraagt om de echte aanwezigheid van 
gelovigen rond het altaar én om de echte aanwezigheid van christenen in de samenleving.’ 

Aan zowel het een als het ander ontbreekt het momenteel, kan uit Kerk in tijden van 
corona worden opgemaakt. Schrijver en actief parochiaan Kolet Janssen deed de ‘pijnlijke 

constatering’ dat ‘de overal opduikende vormen van hulp en solidariteit tijdens de lockdown 
bijna nooit uitgingen van kerkgemeenschappen’. En vrijwel elke kerkganger kan vaststellen 
dat de kerken – soms bij lange na – niet de capaciteit halen die sinds de recente versoepelingen 
van de coronamaatregelen zijn toegestaan. ‘De betrokkenheid van kerkgangers piept en kraakt 
in deze crisis’, schreef oud-programmamaker Leo Fijen, samensteller van het voornoemde 
boek. ‘We stonden er zo goed voor, we waren zo vitaal’ – een waarneming die vooral betrekking 
had op zijn eigen parochie. ‘En ik besef dat dit allemaal voorbij is.’  
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Eerst de desinfectiezeep, daarna een hostie met pincet vanachter een perspex scherm, 
aangereikt door pastoor Arjen Bultsma van de  Sint Franciscusbasiliek in Bolsward.  
 
Zover wil pastoor Smeets niet gaan, al was het maar omdat het bisdom Roermond met 
betrekking tot de kerkgang een gemengd beeld oplevert. Sommige parochies zitten weer bijna 
op het pre-coronaniveau, andere groeien weer mondjesmaat aan, maar er zijn ook pastoors 
die zich, aldus Smeets, vertwijfeld afvragen: ‘Zijn we nu niet alles kwijt?’ Smeets houdt het er 
maar op dat het in de toekomst ‘zeker niet drukker’ zal worden in de kerk. ‘En nu wordt stilaan 
de vraag gesteld: wat kunnen en mogen we met Kerstmis?’  
 
Smeets’ collega-geestelijke Arjen Bultsma, pastoor van de Zalige Titus Brandsmaparochie 
(bestaande uit de katholieke geloofsgemeenschappen van Bolsward, Makkum, Witmarsum en 
Workum), is evenmin ‘heel positief’ over het herstel van de kerkgang. In het noorden van het 
land is iets meer dan 60 procent van de door corona verdreven kerkgangers inmiddels weer 
teruggekeerd, maar Bultsma vreest dat dit percentage niet sterk zal oplopen – ook niet als we 
niets meer van corona hebben te duchten. ‘De gewoonte van de kerkgang is bij veel mensen 
doorbroken. Ze hebben een andere invulling gegeven aan hun zondag, en zijn daar kennelijk 
tevreden mee. Ik wil dat niet veroordelen, maar betreuren doe ik het wel.’ Hij ziet het niet als 
zijn taak om de thuisblijvers ter verantwoording te roepen. Dat zou niet stroken met het 
karakter van ‘de uitnodigende en verwelkomende kerk’ die hij wil dienen. Maar intussen 
bevindt de ontkerkelijking zich wel op het niveau dat pas voor 2030 was voorzien. Met alle 
gevolgen van dien voor de collecte-inkomsten – de belangrijkste bron van inkomsten. 
 
Vorige week heeft Bultsma in de basiliek van Bolsward een 20-jarige man gedoopt: een 
zoekende die vijf jaar geleden zijn weg naar de kerk vond. Die bron, ‘de nieuwe aanwas’, zal 
vaker moeten worden aangeboord nu de overdracht van het geloofsleven van generatie op 
generatie al geruime tijd hapert. ‘Voortaan zal de kerk het van de zijinstromers moeten 
hebben’, zegt Bultsma. ‘Ontvankelijke mensen zonder ballast, maar vaak ook zonder kennis 
van de Bijbel.’ Als hij dan toch iets positiefs over de mogelijke gevolgen van corona voor de 
moederkerk zou willen zeggen, is het dat potentiële zijinstromers via de online-vieringen nu 
makkelijker kunnen worden bereikt en geënthousiasmeerd. ‘Voor hen zou de digitale kerk het 
voorportaal van de fysieke kerk kunnen zijn.’ 
 
Dat is ook de hoop van kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, verbonden aan de parochies 
van Haarlem en Kennemerland. Tijdens de vieringen in de kathedrale basiliek Sint Bavo, de 
Haarlemse koepelkerk, moet hij weliswaar vaststellen dat een deel van de oude bekenden 
(vooralsnog) niet is teruggekeerd na de ‘desoriënterende klap’ van corona, maar dat er ook 
nieuwkomers zijn: mensen van verre die eerder via de livestream getuige waren geweest van 
de viering in Haarlem. 
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Na de dienst is er buiten koffie. In het zwart pastoor Arjen Bultsma.   

Deze mogelijke aanwas weegt echter niet op tegen een tastbaar verlies: dat van koorleden die 
afscheid nemen. Voor het Haarlemse geloofsleven zijn die koren van oudsher belangrijk, 
getuige alleen al het feit dat aan de basiliek een koorschool is verbonden. Van de ongeveer 
honderd leden die de kathedrale koren vóór corona telden, zijn intussen 35 vertrokken. Een 
aderlating die nog geruime tijd gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de liturgie, zegt 
Van Voorst. 
 
Pastoor Smeets deelt die vrees. ‘De meeste koorleden zijn al enigszins op leeftijd. Velen 
wachtten misschien op een passend moment om ermee op te houden. Ik vrees dat de 
kerksluiting in het voorjaar als zo’n passend moment werd aangemerkt. Ik kan het de mensen 
natuurlijk niet kwalijk nemen, maar voor het gemeenschapsleven is dit een enorme klap. Het 
virus zelf heeft hier weliswaar geen groot gat geslagen, maar de maatregelen tegen het virus 
zijn overal voelbaar. Zo beschouwd, zijn de gevolgen van corona voor de kerken veel 
ingrijpender dan die van alle rampen en veranderingen van de vorige eeuw.’   
 
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de toon wat minder alarmistisch. Waar in 
rooms-katholiek Nederland het glas half leeg lijkt te zijn, is dat in protestants Nederland 
alweer halfvol. ‘Veel wegblijvers komen wel weer terug’, zegt predikant Wim Beekman, 
classispredikant in Friesland, oftewel: geestelijk leider van de classis (het regionaal 
kerkbestuur). ‘Wat wij nu meemaken, maken ook de kaatsverenigingen en de 
postzegelverenigingen mee.’ Daar moet hij wel bij aantekenen dat de regio Friesland naar het 
zich laat aanzien minder hard door corona is getroffen dan de orthodox-protestantse kerken 
op de biblebelt. ‘In deze regio gaan de meeste mensen vanuit een diepe, innerlijke overtuiging 
naar de kerk. Ik heb de indruk dat kerkgang op de biblebelt meer een sociale conventie is, en 
voor het geloofsleven is dat een wankeler basis.’ 
 
Daar komt bij dat, met name, verlichte protestanten minder problemen hebben met 
‘sacramenten op afstand’ dan rolvaste katholieken. Zo acht de moderamen (het bestuur) van 
de PKN het verdedigbaar dat gelovigen het avondmaal thuis met wijn en brood vieren, en dat 
bij een doop het gewijde water – vanwege de afstandsregels – niet door de predikant maar door 
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de ouders over het hoofdje van de dopeling wordt gegoten. Volgens katholieke theologen wordt 
daarmee echter het sacrale karakter van deze rituele handelingen miskend. 
 
De protestantse kerken zijn in die zin beter toegerust voor corona dat hun geloofsleven in 
origine kleinschalig was, zegt Beekman. Die ervaring komt nu goed van pas. ‘In onze kerk 
komen mensen in kleine groepjes samen. Met huiskamerbijeenkomsten van hooguit zes 
mensen hebben wij dus geen problemen. Ze zijn eigenlijk oer-protestants.’ En in de kerk die 
zich al eeuwen aan veranderende omstandigheden aanpast, zal de kleine schaal straks de 
hoofdstroom zijn, denkt Beekman. Naar goed protestants gebruik, citeert hij een passende 
bijbeltekst, in dit geval Psalm 84, vers 8 (in de vertaling van 1951): ‘Zij gaan van kracht tot 
kracht steeds voort’. Bron: de Volkskrant, 13 september 2020.  
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Nu de economie plat ligt door corona, neemt op Curaçao de 
armoede hand over hand toe   
 

De Curaçaose autoriteiten namen drastische maatregelen om besmettingen te voorkomen. 

Dat lukte, maar de prijs was hoog. Tienduizenden mensen verloren hun baan en overleven nu 

met behulp van voedselpakketten.    

Zo op het eerste gezicht is Marryelma Hato niet arm. Ze is medisch pedicure en 

schoonheidsspecialiste en heeft een nagelsalon. Wie haar praktijk bezoekt, mag via een 

elektrisch bediend hek met de auto het terrein oprijden. Maar schijn bedriegt. 

‘Ik struggle eigenlijk al jaren, maar heb nu nauwelijks nog klanten’, zegt Hato. ‘Vandaag een, 

gisteren twee, maar de afgelopen week niemand. Veel van mijn klanten hebben geen werk 

meer en zien nagels als luxe: daar wordt als eerste op bezuinigd. Afgelopen maand verdiende 

ik 500 gulden, zo’n 240 euro. Voor Covid zat ik op 1800 gulden.’  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao heeft in 2018 berekend dat een 

eenoudergezin met twee kinderen 2100 gulden moet verdienen om boven de armoedegrens te 

blijven. Een kwart van de 60.000 huishoudens op Curaçao zat er in 2011 onder. Nieuwe cijfers 

zijn er niet. Hoeveel mensen nu hun baan zijn verloren, weten ze op het ministerie van sociale 

zaken niet, maar het is veel. ‘Er is een immense informele economie’, zegt minister Hensley 

Koeiman. Hij kreeg eind augustus ruim zesduizend extra aanvragen voor steun. Die kan hij 

lang niet allemaal honoreren. ‘Bij 60 procent van de aanvragen gaat het mis en is de informatie 

niet volledig.’ 



19 

 

 
 

In zorgcentrum Jurmalenne kookt eigenaar Julie Hanley zelf. ‘Vandaag geen appel of banaan 

bij de rijst’, zegt ze. ‘Het geld is op.’ 

Hato heeft nog geen steun gekregen. Voor de huur van haar huis en praktijk betaalt zij elke 

maand 1000 gulden. ‘Ik heb een regeling getroffen met mijn huisbaas en betaal nu 600 gulden 

totdat de crisis voorbij is. Daarna moet ik het verschil wel terugbetalen.’ Ze heeft een 

achterstand op haar water- en stroomrekening. In normale tijden word je op Curaçao meteen 

afgesloten, maar dat mag niet meer van overheidswege, vanwege de crisis. 

Hato krijgt nu hulp van Caroline Kooistra. Zij runt al twintig jaar een stichting tegen 

kindermishandeling en richt zich daarbij vooral op armoedebestrijding. ‘Veel mensen zijn 

aangewezen op hun eigen sociale netwerk, familie en vrienden, mensen die vaak zelf ook in 

de problemen zitten’, zegt ze.  

Hato’s moeder springt ook bij om het gezin te onderhouden. ‘Ik ben niet arm in de zin dat ik 

niet kan eten, maar zonder de hulp van mijn moeder lukt het niet. Zij heeft een pensioen van 

de overheid, van mijn overleden vader en van haar vroegere werk. Vaak belt ze op om te vragen 

of ik wel eten heb en dan zegt ze dat ik met de kinderen moet komen. Als ik daar ben, komen 

er ook mensen uit haar straat langs voor een maaltijd.’ 

De situatie van de 75-jarige moeder van Hato staat in schril contrast met de ouderen die 

wonen in zorgcentrum Jurmalenne, verderop in de wijk. Een privézorgcentrum, zoals er vele 

zijn op het eiland. ‘Vandaag geen appel of banaan bij de rijst’, zegt Julie Hanley, eigenaar en 

oprichter van het centrum. ‘Het geld is op.’ 

Er wonen acht ouderen in haar centrum, in vier kamers. Eén kamer heeft een werkende 

airconditioning, in de andere kamers is het snikheet. De meeste bewoners liggen op bed. Er 

is geen geld voor dagbesteding. ‘Ik doe hier niets, maar ze zorgen goed voor me’, zegt Eulogio 

Josephus. Hij is nog maar zestig, maar is blind en dakloos en mag tijdelijk blijven van Hanley. 

‘Hij betaalt niet, want hij heeft helemaal geen geld.’  

Een andere bewoner is ook dakloos, de overige ouderen moeten hun pensioen van 850 gulden 

inleveren in ruil voor zorg. Maar met maar zes betalende bejaarden kan het zorgcentrum niet 

overleven. ‘Curaçao was al duur, maar de boodschappen zijn nu, tijdens Covid, onbetaalbaar 

geworden’, zegt Hanley. ‘We leven op de pof. Ik heb overal schulden. Ik beslis elke maand 

welke rekening ik wel en welke ik niet ga betalen. Ik heb nu zelfs geld geleend om 

boodschappen te kunnen doen. Twee voedselbonnen van samen 300 gulden heb ik gekocht, 

aan het eind van deze maand moet ik 348 gulden terugbetalen. Ik weet nog niet hoe.’ 
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Marryelma Hato heeft inmiddels besloten terug te gaan naar Nederland. ‘Ik hou van mijn land, 

maar ik kom op Curaçao niet meer vooruit. Ik voel me soms net een hond die achter zijn eigen 

staart aan rent. In Nederland kan ik wellicht weer werk krijgen, zoals vroeger. Dat is beter 

voor mijn kinderen. Hier is geen toekomst voor ze.’ Bron: Trouw, 13 september 2020.  

 

RIVM meldt 1300 nieuwe besmettingen, burgemeesters maken 
zich zorgen om jongeren 

Het RIVM meldt vandaag 1300 nieuwe besmettingen met het coronavirus, dat waren er gister 
1.087. En wie Covid-19 heeft gehad, mag er niet van uitgaan dat hij of zij immuun is, zeggen 
onderzoekers van het Amsterdam UMC. Onderzoek bij andere bekende coronavirussen wijst 
uit dat een tweede besmetting heel snel kan optreden. Daarnaast vreest Europees WHO-
directeur Hans Kluge een 'dodelijke herfst’, waarin een mogelijk vaccin niet een plots einde 
van de coronapandemie zal betekenen. 
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Laboratoria kunnen meer testen niet aan, GGD mag niet 
opschalen 

De GGD’s blijven worstelen met de grote vraag naar coronatests. Door tekort aan capaciteit 
bij laboratoria loopt het testsysteem nu helemaal vast. Aan hulp van Defensie is daardoor 
geen behoefte.  

Door een forse toename van de vraag naar coronatesten loopt de Nederlandse 
testinfrastructuur momenteel vast. Woensdag hebben de GGD’s op verzoek van het ministerie 
van volksgezondheid de opschaling van alle testlocaties stilgelegd omdat laboratoria de 
toestroom van testmonsters niet meer aankunnen. Het duurt minimaal een week voordat de 

GGD’s het aantal testlocaties weer verder kunnen uitbreiden.  

De problemen bij de laboratoria komen als een donderslag bij heldere hemel. Het aantal testen 
nam vorige week weliswaar met 40 procent toe, maar ligt met 140.000 per week nog altijd 
ruim onder de prognose van het RIVM van 210.000 testen per week (waarvan 168.000 
afgenomen door GGD's) in augustus. Het ministerie vreest dat als de groei doorzet, mensen 

straks helemaal niet meer getest kunnen worden.  

Nu al is de verwachting dat de wachttijd voor een test weer gaat oplopen, laat een 
woordvoerder van de landelijke GGD-koepel weten. ‘Dit is voor de mensen die met klachten 

thuis zitten heel vervelend, maar nu ligt het rem echt bij de laboratoria.’ 

Wrang genoeg stonden de afgelopen weken juist in het teken van testen, testen, testen. De 
GGD moet sneller opschalen en Defensie kan daarbij helpen, zei minister Hugo de Jonge op 
de dag dat de GGD’s in Rotterdam en Amsterdam vanwege capaciteitsproblemen 
noodgedwongen werk lieten liggen. De Jonge gaf de GGD’s carte blanche: maak gebruik van 

alle middelen die nodig zijn. 
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Uit navraag van Trouw bleek woensdag dat de GGD’s, nu drie weken later, nauwelijks 
gebruikmaken van het aanbod van Defensie. Alleen de GGD Kennemerland (voor de teststraat 
op Schiphol), de GGD Amsterdam-Amstelland en de landelijke GGD-koepel hebben om een 
handvol mensen van Defensie gevraagd. In totaal gaat het momenteel om achttien militairen 

die helpen, op een landelijke operatie met duizenden medewerkers. 

Dat leek opmerkelijk, omdat de problemen bij het testen zich juist opstapelden, woensdag 
weer. Mensen in Noord-Holland kunnen deze week in sommige gevallen dagenlang niet terecht 
bij een teststraat in de directe omgeving. Alles is vol.  

De drukte volgt op een weekend dat ook al niet vlekkeloos verliep. GGD’s liepen tegen hun 
maximale testcapaciteit aan. Hierdoor duurde het soms meerdere dagen voordat iemand kon 
worden getest. De GGD GHOR vroeg om enig begrip. ‘Wacht op je afspraak en blijf thuis tot 

je getest bent en de uitslag hebt.’ 

De dagenlange wachttijd is problematisch, bleek al in mei uit onderzoek van het UMC Utrecht. 
Een korte tijd tussen de eerste klachten en de testuitslag is cruciaal bij de bestrijding van het 
virus. Als er te veel tijd tussen zit, heeft het opsporen van contacten weinig zin meer en raakt 
men het zicht op het virus verloren. 

Maar in plaats van na het weekend op te schalen, besloot de GGD in samenspraak met het 
ministerie om mensen te wijzen op het testbeleid. Laat je alleen testen bij klachten, en veins 
deze klachten niet, was de boodschap. Woensdagavond herhaalde de GGD die mededeling. 
Tegelijk kwam de aap uit de mouw: GGD’s mogen niet verder uitbreiden omdat de laboratoria 

de toename niet aankunnen. Het is een volgende dreun in de strijd tegen het coronavirus. 

En dus wordt op de luchthavens de testcapaciteit nu niet versterkt, ondanks een uitbreiding 
van code oranje in Spanje, Frankrijk en Schotland vanwege veel coronabesmettingen. Na zes 
uur ’s avonds is de (vrijwillige) testlocatie op Schiphol zelfs gesloten voor reizigers die 
terugkeren uit oranje of rode gebieden. Er landen dagelijks zo’n vijfduizend mensen uit een 
risicogebied op de luchthaven bij Amsterdam, daarvan worden er maximaal duizend getest. 
Op Eindhoven Airport, populair bij reisorganisaties die vliegen naar Europese 

vakantiebestemmingen, is geen testlocatie. 

Ondertussen stijgt het aantal mensen dat het coronavirus op vakantie heeft opgelopen en 
naar Nederland meebrengt. Afgelopen week waren dat zeker 170 besmette personen. In totaal 
testten afgelopen week 867 mensen positief die daarvóór in het buitenland waren.  

Volgens de GGD Brabant-Zuidoost is er op de luchthaven Eindhoven geen testlocatie omdat 
het ministerie daar niet om heeft gevraagd. Het uitbreiden van de locatie op Schiphol gebeurt 
gefaseerd, is de afspraak. Maar door de nieuwe problemen blijven de openingstijden op 

Schiphol beperkt. 

Deskundigen riepen de afgelopen dagen op wél te gaan testen op luchthavens. Viroloog Ab 
Osterhaus zei dinsdag bij ‘Op1’ dat testen op vliegvelden cruciaal is. Op álle vliegvelden en 
zonder kantoortijden, zei hij. Het zogeheten Red Team, een groep van voornamelijk 
gezondheidswetenschappers die het kabinet adviseert, pleit al langer voor een robuuster 
testbeleid. Nu is er sprake van een dijk met gaten erin, aldus leden van team. Ook de Tweede 

Kamer wil dat de GGD op Schiphol meer testen afneemt. Bron: Trouw, 26 augustus 2020. 
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Regio's mogelijk op ‘oranje’: kabinet komt met extra 
coronamaatregelen 

Komende vrijdag worden mogelijk al extra maatregelen aangekondigd voor regio’s waar het 
aantal besmettingen hard oploopt. Op die dag is er ook een persconferentie van premier Mark 
Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 

Komende dinsdag zou De Jonge een regionaal ‘corona-alarmsysteem’ lanceren, maar omdat 

het aantal besmettingen zo snel oploopt haalt hij dat naar voren. Vandaag werd het dagrecord 

weer gebroken met 1542 vastgestelde besmettingen over de afgelopen 24 uur.  

Het kabinet gaf al eerder aan dat er regionale stappen zouden worden gezet als het coronavirus 
weer te veel oplaait. Dit om te voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet. 
Daarvoor is een zogeheten escalatieladder in het leven geroepen die per regio aangeeft hoe het 

daar staat met de verspreiding.  

Het waarschuwingssysteem werkt met drie treden: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Bronnen 
rond het kabinet houden er rekening mee dat meerdere regio’s vrijdag al een ‘oranje’ status 
krijgen. Dan zijn ook extra maatregelen nodig. Op het zogenoemde coronadashboard staat 
een aantal criteria.   

Als regio's bepaalde waardes overstijgen, is er reden tot zorg. Voor het aantal besmettingen is 
die signaalwaarde 7 besmettingen per 100.000 inwoners. In onder meer Amsterdam-
Amstelland (24,3), Rotterdam-Rijnmond (20,3) Haaglanden (15,3), Kennemerland (11,5), 

Hollands Midden (9,3) en Utrecht (8,6) zijn er teveel besmettingen. 

Momenteel zijn de besmettingen met name hoog in de Randstad: met Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag als koplopers. De gemeente Amsterdam telde 239 nieuwe gevallen, iets minder 
dan het record van 246 gisteren. Het aantal gemelde besmettingen in Rotterdam steeg van 
100 naar 163. Eveneens een record. Den Haag telde er 117. 

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor Noord- en Zuid-Holland vanaf 
vrijdag het reisadvies ‘rood’ af. Belgen die vanaf 16.00 uur die dag meer dan 48 uur in 
Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten na terugkeer verplicht een coronatest 
ondergaan en in quarantaine. Daarnaast kleuren de provincies Groningen, Noord-Brabant, 
Utrecht, Limburg, Gelderland en Flevoland oranje, wat inhoudt dat een coronatest en isolatie 

na terugkeer worden aangeraden. 

Ook Duitsland heeft het reisadvies voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland 
aangescherpt. Beide regio’s gelden volgens het Robert Koch Institute nu als risicogebied 
vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Niet-noodzakelijke reizen worden door het 
Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden. Verboden zijn ze echter niet. Wie vanuit 

de provincies naar Duitsland reist, dient zich te laten testen en in quarantaine.  

Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC Rotterdam) noemt extra maatregelen in regio's waar 
de besmettingen oplopen, ‘niet meer dan logisch.’ ‘Hier zat ik al op te hopen, want ik word erg 
onrustig van de flinke stijging van het aantal positieve gevallen. Het is verstandig voor een 

regionale aanpak te kiezen aangezien er grote verschillen zijn in het land.’   

Wat voor extra maatregelen er worden afgekondigd, is nu nog niet duidelijk, maar Koopmans 
kan zich voorstellen dat er vooral naar  groepen wordt gekeken waar het virus behoorlijk 
toeslaat. ‘Is het bijvoorbeeld verstandig om hospiteeravonden voor studenten door te laten 
gaan in steden als Amsterdam en Rotterdam? En wat doe je met de horeca? Uit gegevens van 
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de GGD’s blijkt dat het aantal besmettingen na het bezoeken van horecagelegenheden 

toeneemt, dus daar zal ook naar worden gekeken.’ 

In coronabrandhaarden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam wordt met angst en beven 
uitgekeken naar het effect van code oranje die boven deze steden hangt. André Triep, voorzitter 
van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen zegt dat hij zijn hart vasthoudt 
voor de komende maanden. ‘We zien het met angst en beven tegemoet. Afgelopen maanden is 
al veel verlies geleden. Zaken die altijd feesten en partijen organiseerden zien het aantal 
boekingen dramatisch dalen. We krijgen veel annuleringen binnen. Mensen durven niet meer. 

Het wordt steeds dramatischer. 

Maarten Hinloopen, voorzitter van Koninklijke Horeca Den Haag: ‘Afgelopen weken was er 
juist weer een topsfeer op de terrassen. Als het code oranje wordt, krijgen we in elk geval geen 
bezoekers meer naar de stad, of een stuk minder.’ De laatste berichten die KHN van de GGD 
heeft ontvangen, is volgens Hinloopen dat bij het groeiende aantal besmettingen de horeca 
niet de hotspot is. ‘Ik verwacht én hoop dat er niet specifieke extra maatregelen voor de horeca 
gaan komen. Daar zit het probleem immers niet.’ Dat zit volgens hem vooral bij de studenten. 
Rector magnificus Tim van der Hagen van de TU Delft is bezorgd over de snelle toename van 
het aantal besmettingen, laat hij aan het eigen digitale platform Delta weten. Hij vreest voor 

een lokale lockdown als het virus nog verder om zich heen grijpt. 

Hubert Bruls, voorzitter van de 25 Veiligheidsregio’s en ook de Amsterdamse burgemeester 
Femke Halsema komen pas met een reactie na bekendmaking van de extra maatregelen. De 
Rotterdamse burgemeester Aboutaleb lichtte eerder deze week een tipje van de sluier op over 
de aard van het maatregelenpakket in een interview met Radio Rijnmond. 

Aboutaleb wees op twee clusters waar de stijging het sterkst is. Ten eerste een grote groep van 
mensen tussen de 20 en 30 jaar, voornamelijk studenten. Verder noemde Aboutaleb 
migranten. ‘Wij vermoeden dat het gaat om groepen migranten die de overheidscommunicatie 
in de Nederlandse taal niet goed begrijpen. Ik zie weliswaar oudere migranten met een 
mondkapje, ze zijn zich bewust van wat er wat speelt. Maar je ziet ook nog veel huwelijken 
waar de anderhalve meterregel echt niet wordt gerespecteerd en waar volop wordt gedanst,’ 
aldus Aboutaleb. ‘De vraag is wat we daar aan gaan doen. Ik ga in ieder geval met deze groepen 
in overleg.’ Ook zei Aboutaleb dat ‘de supermarkten verslappen’. ‘We moeten terug naar wat 
we in het begin deden.’ Bron: AD, 16 september 2020.  

 

Rutte krijgt volle laag over tekort aan coronatesten: ‘Ik ben 
verantwoordelijk’ 

Premier Mark Rutte krijgt in de Tweede Kamer de volle laag over het tekort aan coronatesten. 
De linkse oppositie én regeringspartij D66 snappen niet dat de testcapaciteit nog altijd niet 
op orde is. Ook zijn ze boos dat Rutte de ‘schuld’ geeft aan mensen die zich laten testen terwijl 
ze geen klachten hebben. 

Rutte debatteert sinds 10.45 uur met de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen van het 
kabinet. Op dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen moet hij zich verweren tegen 
forse kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Mensen moeten soms dagenlang wachten 
op een coronatest. Rutte erkent dat dingen niet goed gaan. ‘Er wordt met man en macht 

gewerkt aan het uitbreiden van de capaciteit’ zegt hij. 

De premier wijst erop dat er nog altijd Nederlanders zijn die zich laten testen zonder dat ze 
klachten hebben. Die opmerking valt verkeerd in de Kamer. ‘Het is geen uitje’, reageert D66-
fractievoorzitter Rob Jetten. ‘Mensen laten zich testen omdat ze zich zorgen maken over hun 
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eigen gezondheid of de gezondheid van anderen’ Volgens SP-leider Lilian Marijnissen ‘verliest 
het kabinet de regie’. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat Rutte niet naar anderen moet 

wijzen. ‘Ik ben altijd verantwoordelijk’, reageert de premier. 

Volgens Rutte is op de zorgbegroting  1 miljard euro uitgetrokken voor opschaling van de 
testcapaciteit, maar als er meer nodig is, kan dat ook. ‘Als het gaat om de medische kant van 

corona, speelt geld geen rol’, aldus de premier. ‘Echt nooit.’ 

De Tweede Kamer is bezorgd over de recente stijging van het aantal besmettingen. Morgen 
komt het kabinet met nieuwe, regionale maatregelen. Wat die maatregelen precies zijn, wil 
Rutte niet zeggen. Regeringspartij CDA vindt het lang duren voordat er wordt 
ingegrepen. ‘Iedereen vraagt zich af: hoe lang duurt dit en wanneer wordt ons leven weer 
normaal?’, aldus de premier. ‘Ik heb ook niet alle antwoorden. Er is nog mist, zowel op het 

gebied van het virus als op het gebied van de economie.’  

In eerdere debatten over het coronavirus beantwoordde minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) de meeste vragen over het coronavirus. Vandaag voert alleen Rutte het 
woord, namens het hele kabinet. Dat is gebruikelijk bij de Algemene Politieke Beschouwingen. 
De Jonge zit in vak K en fluistert de premier soms antwoorden in. Bron: AD, 17 september 

2020. 

Populairste nieuws 
 

AD.nl 

Vmbo-scholen willen examens schrappen: 'Vertraging door corona niet in te halen' 

Vmbo-ers dreigen examens te moeten doen waar ze door corona niet op zijn toegerust.  
9 uur geleden 
 
RTV Oost 

Leerling van Montessori College Twente in Hengelo test positief op corona, GGD wacht af 

Een leerling van het Montessori College Twente uit Hengelo is positief getest op corona.  
17 uur geleden 
 
NRC 

Fractieleiders spreken alsof het einde van de crisis aanstaande is 

Algemene Politieke Beschouwingen: Fractieleiders schetsten bij het jaarlijkse debat na 

Prinsjesdag ideologische vergezichten voor de tijd na Corona. 
16 uur geleden 
 
Telegraaf.nl 

LIVE | Negen medewerkers Antoni van Leeuwenhoek besmet met corona 

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland hard op. Elders in de wereld 

is Israël weer in lockdown gegaan. 
4 uur geleden 
 

NOS 

Weekcijfers corona: 4000 besmettingen, vergelijkbaar met vorige week 

In totaal zijn er deze week 4013 mensen positief getest op corona. Dat is iets minder dan 

vorige week, toen 4036 mensen corona bleken te hebben. 
1 maand geleden 
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AD.nl 

Regio's mogelijk op 'oranje': kabinet komt met extra coronamaatregelen 

Komende vrijdag worden mogelijk al extra maatregelen aangekondigd voor regio's waar het 

aantal besmettingen hard oploopt.   
20 uur geleden 
 
Omroep Gelderland 

Acht stafleden Vitesse positief getest op corona, ook hoofdtrainer Letsch getroffen 

Een flinke corona uitbarsting bij Vitesse. Acht stafleden zijn positief getest. Ze moeten in 

quarantaine. De wedstrijd zaterdag in Arnhem gaat niet door. 
1 uur geleden 
 
Parool.nl 

Corona is een vervelende puber die niet doet wat we zeggen 

Natuurlijk verbaast het niet dat corona toeneemt. 
59 min. geleden 
 
1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg 

Inspectie: GGD'en en labs niet klaar voor tweede golf coronavirus 

De testcapaciteit moet verder omhoog, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ) na onderzoek in alle 25 GGD-regio's. 
1 uur geleden 
 
Volkskrant 

Directeur testlab: 'Het corona-testsysteem loopt binnenkort compleet vast. Dit wordt een 

ramp' 

Bij verkoudheidsklachten thuisblijven – en u laten testen op corona. Het is een 'charmant 

idee', vindt directeur Bram Diederen van Microvida. 

1 dag geleden 
 
Trouw 

Studenten in Lille hielden een 'appartathon' en ja hoor: ze kregen corona 

Studenten vormen op veel plekken in Europa een nieuwe besmettingshaard. In Frankrijk 

begonnen ze het collegejaar met frisse moed. 
19 uur geleden 
 
Hartvannederland.nl 

Duitsland verklaart Zuid- en Noord-Holland tot risicogebied vanwege coronavirus 

Door het toegenomen aantal coronabesmettingen heeft de Duitse regering Zuid-Holland en 

Noord-Holland tot risicogebied verklaard. 
15 uur geleden 
 
NOS 

Corona in studentenhuizen: 'Tien dagen quarantaine was echt heel erg zwaar’ 

Opnieuw zijn deze week veel studenten besmet geraakt met het coronavirus. Vooral in grote 

studentensteden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. 
1 dag geleden 
 
NU.nl 
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Zeventien medewerkers Haaglanden Medisch Centrum testen positief op corona 

Zeventien artsen en verpleegkundigen van het Haaglanden Medisch Centrum zijn positief 

getest op het coronavirus, meldt het ziekenhuis. 
14 uur geleden 
 

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus 
terug te dringen 

Nieuwsbericht | 28-09-2020 | 19:30 

2 oktober: De meest actuele informatie over mondkapjes staat in het nieuwsbericht Dringend 
advies tot dragen van mondkapjes. 

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om 
het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 
18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. 

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale 
contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot 
te doen. 

Regels voor binnen 

• Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch 
een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten. 

• Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt 
naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 

• In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een 
gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat 
betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een 
reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt. 

• Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en 
met 12 jaar en exclusief personeel. 

• Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten. 

• Sportkantines zijn gesloten. 

• Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, 
bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. 
Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd. 

• Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren, net als in de 
horeca nu al gebeurt. 

Regels voor buiten 

• Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een 
maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief 
personeel. 

• Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op 
markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. 

• Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek. 

• Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. 
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Aanvullende afspraken 

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande 
protocollen. 

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat 
mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over 
beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek. 

Uitzonderingen 

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten 
buiten (max 40): 

• personen bij een uitvaart 

• samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de 
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten 
hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte; 

• betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties; 

• het belijden van godsdienst of levensovertuiging; 

• onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; 

• openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.) 

• sportgelegenheden; 

• jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst); 

• luchthavens; 

• de vergaderingen van de Staten-Generaal, van de gemeenteraad, provinciale staten en 
het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit, en andere 
wettelijk verplichte bijeenkomsten; 

• een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied 
van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk 
partij is; 

• Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van 
doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, 
dierentuinen, pretparken en  kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden: 

o Alle winkels moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 
meter afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels 
moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Dit wordt door de detailhandel zelf verder uitgewerkt. 
De regels gaan in per 5 oktober. 

o Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties hoeveel bezoekers 
tegelijkertijd toegelaten mogen worden. Hierbij wordt rekening gehouden  met 
het oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van  1,5 meter 
afstand. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd. 

Ontheffing van maximum 30 per zaal in gebouwen van groot belang: 

• Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor het maximum van 30 personen per 
zaal in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio. 

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4): 

• personen die 1 huishouden vormen; 

• kinderen tot 13 jaar; 

• het belijden van een godsdienst of levensovertuiging; 

• uitvaarten; 
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• personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen; 

• beroep, bedrijf of vereniging; 

• vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties; 

• vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen 
bestuur waterschap of commissies daaruit; 

• bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen; 

• verkiezingen;  

• N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap. 

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten): 

• horeca op luchthavens na de security check. 

Uitzondering op registratieplicht bij contactberoepen 

• Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen 
van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Dit 
zijn bijvoorbeeld zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren. 

Wedstrijd tussen Den Bosch en Almere City gaat niet door. Bron: Rijksoverheid, 28 september. 

 

Corona zet weer streep door duel in Nederlandse voetbal  

Opnieuw gaat een Nederlandse voetbalwedstrijd niet door vanwege coronabesmettingen. Het 
duel tussen FC Den Bosch en Almere City FC werd dinsdag afgelast. 

De wedstrijd tussen de nummers 12 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie zou dinsdagavond 
(18.45 uur) worden gespeeld. De KNVB stelt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de 
wedstrijd vast. 

De wedstrijd tussen de nummers 12 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie zou dinsdagavond 
(18.45 uur) worden gespeeld. De KNVB stelt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de 
wedstrijd vast. 

Bij Den Bosch is sprake van een corona-uitbraak, meldt Almere City. Volgens de KNVB gaat 
het om een coronageval bij de thuisploeg. De GGD heeft de complete selectie van de 
Bosschenaren verplicht in quarantaine te gaan. 

Ook Almere City heeft drie positieve gevallen. Naast drie selectiespelers zou ook een lid van 
de technische staf een positieve test hebben afgelegd. Of zij klachten ondervinden, is niet 
duidelijk. Het viertal blijft voorlopig in thuisquarantaine. 

Ondanks het wegvallen van de drie spelers kon de ploeg van trainer Ole Tobiasen ’de gang 
naar Brabant gewoon maken’, zo stelt de club via Twitter. 

Zaterdag werd al de Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle afgelast. Bij de 
thuisclub hadden vier spelers en twee stafleden positief getest op corona. 

Almere City had tegen Den Bosch opgegaan voor de vijfde zege op een rij. Bij een overwinning 
was Almere City koploper NAC Breda tot op twee punten genaderd. De nummer één van de 
Eerste Divisie is na zes speelronden nog zonder puntenverlies. Bron: De Telegraaf, 6 oktober 
2020. 
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Het aantal positief geteste personen blijft verder stijgen. Dat geldt ook voor het aantal 

ziekenhuis- en IC-opnames. Als iedereen zich goed aan de maatregelen houdt, dan zullen we 

de effecten mogelijk vanaf volgende week terugzien in de cijfers. Bron: RIVM, 6 oktober 2020.  

 

Nieuwe maatregelen per 6 oktober 

Nieuwsbericht | 6-10-2020 | 13:30 

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, stuurde vandaag een brief naar de 
Tweede Kamer over enkele nieuwe maatregelen in de justitiële inrichtingen om het coronavirus 
in te dammen. Aanleiding hiervoor zijn het aangescherpte kabinetsbeleid en een lichte stijging 
van het aantal besmettingen in de justitiële inrichtingen. De nieuwe coronamaatregelen 
komen bovenop de al bestaande maatregelen die bij DJI gelden. 

 

Niet-medische mondkapjes personeel 

DJI sluit voor een aantal situaties aan bij het landelijke dringende advies voor het dragen van 
niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes (ook al zijn justitiële inrichtingen 
formeel geen publieke ruimte). Dit betekent dat medewerkers en bezoekers van justitiële 
inrichtingen wordt geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen bij knooppunten in de 
inrichtingen, zoals bij de entree en loketfuncties en als medewerkers in nauw contact komen 
met groepen justitiabelen, zoals bij de recreatie. Reden voor de mondkapjesmaatregel is dat 
medewerkers frequent de inrichtingen in en uit gaan en het virus daardoor mee naar binnen 

kunnen nemen. 
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Niet-medische mondkapjes justitiabelen 

Vanwege de veiligheid dragen justitiabelen geen mondkapjes in de justitiële inrichtingen. In 
uitzonderlijke gevallen kan een directeur een justitiabele aanraden, verbieden of vragen een 
mondkapje te dragen. Justiabelen zijn bij binnenkomst acht dagen in quarantaine geweest en 

gemonitord op klachten. De kans dat zij corona hebben is daardoor klein. 

Groepsgrootte 

Bij DJI geldt dezelfde richtlijn voor groepsgroottes als in de samenleving: binnen maximimaal 
dertig personen en buiten maximaal veertig personen. Activiteiten als luchten, arbeid, bezoek 
en gebedsdiensten moeten binnen deze richtlijn plaatsvinden. 

Verlof tbs en jeugd 

Om het besmettingsrisico in de justitiële inrichtingen te verkleinen, worden de mogelijkheden 
beperkt om justitiabelen met onbegeleid verlof te laten gaan. Doelgericht onbegeleid verlof ten 
behoeve van resocialisatie (zoals werk en onderwijs) kan doorgaan. Onbegeleid verlof dat niet 

direct is gericht op resocialisatiedoelen is niet mogelijk.  Bron: DJI.nl, 6 oktober 2020. 

 

Tweede golf corona blijft aanzwellen: RIVM telde afgelopen 
week ongeveer 55.000 coronabesmettingen 

 De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus 
waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt 
dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het RIVM. Dat meldde vorige week dinsdag dat 
het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen. 

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. Het wekelijkse cijfer steeg van 
3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903. In de zomer 
kwamen in twee maanden tijd zo'n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel 
positieve tests per etmaal. 

In de zes dagen na de vorige update zijn er 47.350 positieve tests bijgekomen. Amsterdam 
voert de lijst aan met 3768 nieuwe coronagevallen, gevolgd door Rotterdam (2931), Den Haag 
(1891) en Utrecht (1527). Daarna volgen Breda, Eindhoven, Groningen en Almere. 

Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 137. Daaronder waren 
zeven sterfgevallen in Rotterdam, zeven in Den Haag en zes in het Brabantse Loon op Zand. 
Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt. 
Vorige week meldde het RIVM honderdvijftig sterfgevallen gedempt 

Het officiële aantal besmettingen stond maandag op 236.226. Bijna een maand geleden werd 
de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 
besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 
300.000e Nederlander positief getest. Bron: Dag van het Noorden, 20 oktober 2010. 
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Extra beveiliging op corona-afdeling Haags ziekenhuis tegen 
agressie 

Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, 
er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met 
het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland 
van donderdag 1 oktober. 

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen woensdag: 3.294 
– Aantal mensen dat sinds de coronacrisis positief getest is op virus: 120.845 
– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 701 
– Aantal coronapatiënten dat sinds de coronacrisis opgenomen geweest in 
ziekenhuis: 12.664 
– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 150 
– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.406 in totaal 
 
Update 22:06 – Vakantiegangers vast op Sicilië na coronatest 

Een groep Nederlandse vakantiegangers zit vast op het vliegveld in Sicilië. Volgens de nieuwe 
coronaregels op het Italiaanse eiland, die donderdag zijn ingegaan, moeten mensen bij 
aankomst een sneltest afleggen. Drie mensen op de vlucht bleken een positieve test te hebben 
afgelegd. De Italiaanse autoriteiten hebben beslist dat deze mensen en nog 36 medereizigers, 
die een negatieve test hadden, maar bij hen in de buurt zaten, de luchthaven niet af mogen. 

Volgens reisorganisatie Corendon wilden de autoriteiten de groep reizigers eerst naar een 
quarantainehotel brengen, waar ze allemaal een echte coronatest zouden moeten afleggen en 
daar de uitslag konden afwachten. ‘Maar de Italianen zijn toch weer van dit idee 
teruggekomen’, aldus een woordvoerster van Corendon naar aanleiding van berichtgeving 
hierover in De Telegraaf. De mensen mogen het vliegveld niet af. Samen met de burgemeester 

en de Nederlandse ambassade wordt nu geprobeerd om deze mensen zo snel mogelijk naar 
Nederland terug te brengen. ‘We kunnen er als Corendon helaas weinig invloed op uitoefenen. 
De Italiaanse autoriteiten zijn hierbij leidend.’  
 
Update 21:28 – Personeel van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn besmet geraakt met corona 

Afgelopen week zijn meerdere werknemers van het Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn besmet 
geraakt met het coronavirus. Het gaat om drie longverpleegkundigen, drie longartsen en een 
arts-assistent. 

De medewerkers verblijven momenteel in thuisisolatie. Ze hebben allen gewerkt op de afdeling 
Longgeneeskunde in Apeldoorn. Die afdeling wordt gebruikt als een COVID-verpleegafdeling. 
Naar aanleiding van de besmettingen heeft bron- en contactonderzoek plaatsgevonden en 
worden testen uitgevoerd. 

Patiënten die in contact geweest zijn met de besmette medewerkers hebben een brief gekregen 
met instructies en voorzorgsmaatregelen. 

Update 20:10 – Haags ziekenhuis huurt extra beveiligers in tegen agressie 

Het Haagse ziekenhuis HMC huurt sinds het weekend extra beveiligers in om het personeel 
te beschermen tegen agressie op en rond de corona-afdeling. Dat schrijft NRC. Het grote 
stadsziekenhuis, dat drie locaties heeft, loopt vol en heeft alweer drie aparte corona-
afdelingen. 
Aanleiding voor de extra beveiliging waren twee incidenten in het weekeinde bij de 
overplaatsing van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio. ‘Een familie was zo boos 
dat een familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een 
andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt 
niet zou worden verplaatst’, vertelt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur. 

Update 20:51 -‘Alle scholen voor winter voorzien van ventilatie lukt nooit’ 
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Het gaat nooit lukken om alle scholen in Nederland voor de winter van een goed 
ventilatiesysteem te voorzien. Volgens voorzitter Wouter Wijma van de Vereniging Leveranciers 
Luchttechnische Apparaten (VLA) komt de installatiebranche daarvoor capaciteit tekort. Hij 
denkt dat voor veel scholen thuisonderwijs de enige manier is om op een verantwoorde manier 
door de komende periode te komen. 

Vanwege de corona-uitbraak is er opeens veel aandacht voor goede ventilatiesystemen. Maar 
in veel schoolgebouwen voldoet de ventilatie niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen, kwam 
eerder op donderdag aan het licht. ‘Als ik de cijfers zo bekijk gaat het nog om ongeveer 2000 
scholen. Dan heb je het al gauw over 20.000 tot 40.000 lokalen. Dat gaan we niet redden’, 
zegt Wijma tegen het ANP.  
 
Update 19:35 – Famke Louise en Diederik Gommers starten samen coronacampagne 

Vlogger Famke Louise (21) en Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
voor Intensive Care, nemen maandag samen een campagne op waarin experts, specialisten, 
influencers en jonge mensen het gesprek met elkaar aangaan over het coronavirus. Dat 
onthulde de zangeres in RTL Boulevard. Daarnaast brengen Louise en Gommers samen 

mondkapjes op de markt, waarvan de opbrengst naar mensen gaat die zijn getroffen door het 
virus. 
 
‘Ik ben wel meer te weten gekomen over het virus, wat het virus doet en wat het effect op het 
lichaam is van het virus’, vertelt Famke Louise. ‘Dus ik begrijp Gommers daarin ook wel. 
Daarin liggen we wel op een lijn.’ Woensdag gingen de twee met elkaar in gesprek, naar 
aanleiding van een pittige discussie bij Jinek over de coronamaatregelen. Louise verdedigde 
daar toen haar deelname aan #Ikdoenietmeermee. 

Update 19:33 – ‘Alle scholen voor winter voorzien van ventilatie lukt nooit’ 

Het gaat nooit lukken om alle scholen in Nederland voor de winter van een goed 
ventilatiesysteem te voorzien. Volgens voorzitter Wouter Wijma van de Vereniging Leveranciers 
Luchttechnische Apparaten (VLA) komt de installatiebranche daarvoor capaciteit tekort. Hij 
denkt dat voor veel scholen thuisonderwijs de enige manier is om op een verantwoorde manier 
door de komende periode te komen. 

Vanwege de corona-uitbraak is er opeens veel aandacht voor goede ventilatiesystemen. Maar 
in veel schoolgebouwen voldoet de ventilatie niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen, kwam 
eerder op donderdag aan het licht. ‘Als ik de cijfers zo bekijk gaat het nog om ongeveer 2000 
scholen. Dan heb je het al gauw over 20.000 tot 40.000 lokalen. Dat gaan we niet redden’, 
zegt Wijma tegen het ANP. 

Update 18:51 – Akkoord coalitie en 4 partijen over spoedwet corona, boete lager 

De coalitie en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP hebben donderdag een 
akkoord bereikt over de coronaspoedwet, zeggen ingewijden. De wet gaat voor drie maanden 
gelden in plaats van zes, de coronaboete gaat omlaag van 390 naar 95 euro en de Tweede 
Kamer krijgt voortaan een week de tijd om bezwaar te maken tegen een nieuwe 
coronamaatregel. 

Naar verwachting wordt de wet komende week behandeld in de Tweede Kamer. Met steun van 
deze partijen is er ook steun in de Eerste Kamer. 

De spoedwet moet een juridische basis geven aan alle coronamaatregelen. Er was veel kritiek 
op het wetsvoorstel, waar de afgelopen weken veel aan is gesleuteld. 

Update 17:34 – Dringend mondkapjesadvies buiten lessen in middelbare school 

Middelbare scholieren krijgen het dringende advies om buiten de les een mondkapje dragen. 
Dat meldt het ministerie van Onderwijs, na overleg met onder andere de VO-raad. Het advies 
geldt vanaf 5 oktober. 
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Schoolbesturen beslissen zelf of een mondkapje verplicht wordt op hun scholen. Dat moet 
altijd in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin onder andere ouders en 
personeelsleden zitten. 

Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Het advies geldt niet 
voor kinderen op basisscholen. 

Update 16:41 – Ook gemeente Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen 

Ook de gemeente Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen bij het gemeentehuis en stadsloketten. 
Woensdag maakte Amsterdam bekend het dragen van mondkapjes actief te gaan stimuleren 
op gemeentelocaties. De gemeenten geven hiermee invulling aan het ‘dringende advies’ van 
het kabinet om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. 

De mondkapjes liggen per direct klaar. Rotterdammers vanaf dertien jaar wordt gevraagd een 
kapje te dragen als zij een gemeentelocatie binnenlopen en als ze in de wachtruimte zitten. 
Als er voor de balie een plexiglas afscheiding hangt, mag daar het kapje af. Ook voor 
identificatie tijdens de afspraak mag het mondkapje even naar beneden. 

Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen bellen met een speciaal nummer, waarna de 
gemeente aan huis langs kan komen, voor een gesprek aan de voordeur of voor een 
wandelafspraak. Ook komt er een speciaal dagelijks uur waarop deze groep de locaties van de 
gemeente kan bezoeken. ‘Ook Rotterdammers die binnen de risicogroep vallen moeten veilig 
hun zaken met de gemeente kunnen blijven regelen’, aldus een woordvoerder. 

Update 15:37 – Bijna 53.000 coronabesmettingen in september 

Meer dan 50.000 Nederlanders zijn in september positief getest op het coronavirus. Het aantal 
bevestigde besmettingen steeg van 71.129 op de ochtend van 1 september naar 124.097 op 
de ochtend van 1 oktober. Dat is een toename van 52.968. 

Het is verreweg de grootste toename in een maand sinds het begin van de uitbraak. In april, 
op het hoogtepunt van de eerste golf, werd het virus bij ruim 26.000 mensen vastgesteld. In 
augustus, bij het begin van de huidige golf, kwamen er meer dan 16.000 gevallen bij. Het is 
wel zo dat in de eerste periode van de uitbraak veel minder mensen werden getest. Het 
werkelijke aantal besmettingen zal veel hoger zijn geweest dan het aantal meldingen toen. 

Update 15:29 – Bloedbank heeft 8800 doses coronamedicijn klaar 

Bloedbank Sanquin heeft de eerste medicijnen die tijdelijk antistoffen moeten aanmaken 
tegen het coronavirus klaarliggen. Dit laat Sanquin weten tegenover Hart van Nederland. Het 

coronamedicijn is bedoeld voor mensen met een zwakke gezondheid. 
 
Het doel is om eind oktober te gaan testen, maar de precieze procedure wordt nog besproken 
met het ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen maanden verzamelde Sanquin plasma 
van donoren die eerder besmet waren met het coronavirus. In dit plasma zitten antistoffen die 
je tijdelijk immuun maken voor het virus. 

Update 14:11 – Aantal coronapatiënten in ziekenhuis licht gedaald 

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur iets gedaald, van 
701 tot 691. Van de patiënten liggen er 152 op de intensive cares, twee meer dan woensdag. 
Op verpleegafdelingen liggen 539 mensen met Covid-19, 12 minder. Het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de nieuwe cijfers woensdag bekend. 

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers voorziet ondanks de lichte 
daling dat het aantal coronapatiënten nog iets verder zal toenemen. De daling valt volgens 
hem niet toe te schrijven aan de aangescherpte coronamaatregelen, zo snel kunnen die geen 
effect hebben. 
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Om de druk op ziekenhuizen met relatief veel coronapatiënten te verlichten, worden sinds 
vorige week weer patiënten verplaatst naar andere delen van het land, zoals ook gebeurde 
tijdens de eerste golf van besmettingen die het land overspoelde. Het afgelopen etmaal zijn 11 
patiënten overgebracht naar een ander ziekenhuis. Dat waren er een dag eerder 12. 

Update 12:31 –  Mondkapjes in trek, maar hamsteren niet nodig 

Supermarkten zien kort na de nieuwe coronamaatregelen al een toenemende vraag naar 
mondkapjes, maar zijn daar goed op voorbereid, zo zegt de brancheorganisatie Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Sinds woensdag geldt voor heel Nederland een dringend 
advies voor het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte. 

‘Supermarkten hebben voldoende mondkapjes op voorraad. We zien nu al een verhoogde vraag 
ernaar: er wordt meer verkocht, maar er is genoeg’, zo zegt een woordvoerder van CBL. 
‘Hamsteren is dus echt niet nodig’, concludeert ze. 

Ook webwinkel Bol.com ziet een stijgende verkoop. ‘We zien dat er in de categorie mondkapjes 
de afgelopen twee dagen 45 procent meer is verkocht dan in de hele vorige week’, laat een 
woordvoerder weten. Opvallend is dat de week ervoor de vraag ook al steeg: in week 39 groeide 
de verkoop met 85 procent ten opzichte van de week daarvoor. 

Ook de Zeeman ziet sinds de verscherpte maatregelen een toename in de onlineverkoop. 
HEMA geeft geen specifieke verkoopcijfers, maar stelt dat er genoeg maskers op voorraad zijn. 

Update 11:28 – Elf overlastgevers krijgen coronaboete in Tilburg 

In Tilburg hebben elf mensen die overlast veroorzaakten een coronaboete gekregen van de 
politie. Dat gebeurde in de Piusstraat in de nacht van woensdag op donderdag. 

Bij de politie kwamen omstreeks 02.50 uur meldingen binnen van overlast door harde muziek 
in een horecapand in de straat. De politie ging ter plaatse en hoorde inderdaad luide muziek 
uit het pand komen. Toen agenten het gebouw binnengingen, troffen ze daar een elftal 
aanwezigen aan. Meerderen gebruikten lachgas en de coronaregels werden niet in acht 
genomen. 

Alle bezoekers hebben een coronaboete gekregen. De gemeente bleek de vergunning op het 
horecapand recent al te hebben ingetrokken. 

Update 09:45 – Famke Louise en Diederik Gommers maandag weer samen bij Jinek 

Famke Louise en Diederik Gommers zitten maandagavond weer samen om de tafel bij de 
talkshow Jinek. De zangeres en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive 
Care ontmoetten elkaar woensdag op de werkplek van Gommers om te praten over het 
coronavirus.  
 
Dat gesprek vond plaats naar aanleiding van een eerdere ontmoeting tussen de twee bij Jinek. 
Daar verdedigde Famke Louise haar deelname aan #ikdoenietmeermee. Met die actie werd 
stelling genomen tegen het coronabeleid. 
Niet lang na haar optreden bij Jinek nam de zangeres haar woorden terug en werd ze op 
gesprek uitgenodigd bij Gommers. Komende maandag doen de twee uitgebreid verslag van die 
ontmoeting in de talkshow, meldt de redactie van Jinek. 

Update 09:29 – Mondkapjes vanaf vrijdag ook ‘dringend geadviseerd’ in rechtbanken 

Het dragen van mondkapjes wordt vanaf vrijdag ook ‘dringend geadviseerd’ in alle 
gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft het mondkapje niet op vanaf het moment dat men 
zit. De Raad voor de rechtspraak volgt hiermee de lijn van de overheid om niet-medische 
mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals winkels of overheidsgebouwen. 

De sinds deze week verscherpte coronamaatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de 
rechtbanken, werd eerder al duidelijk. Pers en belangstellenden blijven op beperkte schaal 
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welkom bij fysieke zittingen omdat de gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en 
volgens de anderhalve meternorm zijn ingericht. 

Update 07:49 – De Bijenkorf stelt in alle filialen mondkapjes verplicht 

De Bijenkorf gaat vanaf donderdag ook klanten in zijn overige warenhuizen in Amstelveen, 
Utrecht en Maastricht verplichten een mondkapje te dragen. Eerder waren de mondkapjes 
alleen verplicht in de filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. 

Update 05:00 – OMT-lid: coronadiscussie niet goed voor draagvlak 

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieerd, dat die daardoor 
minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting 
heeft in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, in het AD. 

‘Hier discussiëren we maar door’, zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke 
coronadebat. ‘Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt 
kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien.’ 

Voss, die geboren werd in Duitsland, wordt in het interview gevraagd naar zijn kijk op de 
verschillen tussen de Duitse en Nederlandse coronacijfers. In zijn geboorteland zijn er sinds 
de recente heropleving van het virus vergeleken met Nederland relatief minder besmettingen 
en doden. 

In Duitsland zijn burgers volgens de hoogleraar gezagsgetrouwer en volgen zij daardoor de 
coronaregels beter op, maar wordt ook het debat op minder extreme wijze gevoerd, aldus Voss. 
Hij merkt op dat Nederland vele opiniemakers kent, die volgens hem gemakkelijk in talkshows 
en de media belanden. Hetzelfde geldt voor het Red Team, stelt Voss, een onafhankelijke 
expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het virus. 

Update 03:30 – Zorgwerkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor personeel 

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf donderdag een door de overheid aangeboden bonus 
aanvragen voor personeel dat een extraatje verdient vanwege de inzet in de coronacrisis. Het 
gaat om een bedrag van duizend euro netto. De bonusregeling geldt voor alle medewerkers in 
de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, die tussen 1 maart en 1 september een 
uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren. 

De zorgmedewerkers die in aanmerking komen moeten zich hebben ingezet voor patiënten 
met corona. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden. Ook 
zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen de ziekte komen in aanmerking. 
Daarbij gaat het om mensen die bijvoorbeeld extra uren hebben gedraaid, collega’s moesten 
vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen. 

Werkgevers kunnen de bonus aanvragen tot en met 29 oktober. Bron: Hart van Nederland, 1 
oktober 2020.   

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen 

Nieuwsbericht | 13-10-2020 | 19:15 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet 
heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat 
het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico 
op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en 
reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de 
basisregels en striktere handhaving. 
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Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de 
samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw 
perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is 
cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. 
Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. 
Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. 

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe 
minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van 
het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd 
een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op 
welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en 
contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op 
en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht 
bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait. 

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 
oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende 
bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg 
alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus 
heroverwogen kunnen worden. Bron: Rijksoverheid, 13 oktober 2020. 

Zweden krabbelt terug en overweegt nu lokale lockdown 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zweden bespreekt de komende dagen of het land extra maatregelen neemt tegen het 

coronavirus en sluit lokale lockdowns niet uit. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Dat 

is opmerkelijk, omdat het Scandinavische land tot nu toe een buitenbeentje vormde en 

weigerde in een strenge lockdown te gaan. Dat leidde tot bewondering in eigen land en over 

de grens, maar met regionaal niet al te beste sterftecijfers. 

Toen de coronapandemie eerder dit jaar in Europa losbarstte en het ene na het andere land 
in lockdown ging, koos Zweden voor een enigszins omstreden aanpak. Het land hield de 
horeca, scholen, sportscholen en winkels grotendeels open en rekende in de eerste plaats op 
het gezond verstand van burgers om de afstandsregels te respecteren en de handen regelmatig 
te wassen. Mondmaskers werden niet verplicht en het dragen van mond- en neusbescherming 

werd ook nooit aangeraden. 

Aanvankelijk betaalde het Scandinavische land een veel hogere prijs dan de buurlanden voor 
die lossere aanpak. Het aantal besmettingen was bijna twintig keer zo hoog als in buurland 
Noorwegen en negen keer zo groot als in Denemarken. Het land had wereldwijd zelfs een van 

de hoogste aantal sterftegevallen per 100.000 inwoners. 
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Terwijl in veel Europese landen het aantal doden en besmettingen stabiliseerde, bleef in 
Zweden de curve doorlopen. Maar nadien slaagde Zweden erin het gemiddelde aantal nieuwe 
gevallen per dag laag te houden. Eind september leek het er nog op dat de Zweden mogelijk 
genoeg groepsimmuniteit hadden bereikt om de verspreiding van Covid-19 te bedwingen. 
 
Toch klinkt er nu een ander geluid. Het land zou lokale lockdowns willen introduceren om 
uitbraken van het coronavirus te beteugelen. Vooral de hoofdstad Stockholm en het naburige 
Uppsala kampen momenteel met Covid-uitbraken. Zweden noteerde afgelopen vrijdag een 
zevendaags gemiddelde van 65 nieuwe gevallen per miljoen inwoners. Finland en Noorwegen 
scoren met respectievelijk gemiddeld 40 en 25 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners een 

stuk beter, aldus The Telegraph.  

Zweden zou de aanpak van de buurlanden achterna willen. Staatsepidemioloog Anders 
Tegnell vergadert komende dagen met de lokale autoriteiten over extra maatregelen. Zo 
zouden de regionale autoriteiten inwoners kunnen oproepen publieke plaatsen, zoals 
shoppingcentra, zwembaden, concertzalen of musea, te vermijden. De lokale autoriteiten 
kunnen burgers ook adviseren het openbaar vervoer te mijden en bezoeken aan oudere 

mensen of kwetsbare groepen uit te stellen. 

Het gaat om richtlijnen – en dus niet om verplichtingen – die vanaf maandag in werking 
zouden treden. Wie de adviezen naast zich neerlegt, zal niet beboet of juridisch vervolgd 
worden. ‘De nieuwe richtlijnen zijn iets tussen regelgeving en aanbevelingen in’, bestempelde 
Bitte Brastad, juridisch directeur van de overheidsinstelling voor de Volksgezondheid, de 

kleine koersverandering. 

Wanneer verbanden blootgelegd worden tussen hogere besmettingscijfers en bepaalde regio’s, 
is het niet uitgesloten dat de maatregelen aangescherpt worden, zei Johan Nojd, het hoofd 
van het departement infectieziekten in Uppsala, tegen The Telegraph. 

Eerder gaf de epidemioloog en architect achter de omstreden Zweedse corona-aanpak al toe 
dat er in zijn land meer gedaan had moeten worden om het virus aan het begin van de 
uitbraak te beteugelen. ‘Als we dezelfde ziekte zouden tegenkomen met dezelfde kennis die we 
vandaag hebben, dan denk ik dat onze reactie ergens zou liggen tussen wat Zweden deed en 

wat de rest van de wereld heeft gedaan’, zei Anders Tegnell begin juni.  

Tegnell verdedigde de maanden daarvoor stellig het losse coronaregime en bekritiseerde 

andere landen vanwege hun lockdowns. 

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden kreeg zowel lovende als verontwaardigde 
reacties. Critici beschuldigden de Zweedse autoriteiten van het gokken met het leven van 
burgers door geen strenge maatregelen op te leggen. Maar de gezondheidsautoriteit hield lange 

tijd vol dat haar aanpak op de lange termijn duurzaam zou zijn. Bron: AD, 19 oktober 2020.    

Bloedbank ziet toename antistoffen tegen Covid-19 bij 
bloeddonors 

De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en 
de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een 
‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg 
hier het laatste nieuws. 

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 10.315, dat zijn er 31 minder 
dan maandag 
– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.358, dat zijn er 109 meer 
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dan maandag 
– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 529, dat zijn er 23 meer 
dan maandag 
– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.070 
 

 

 
Update 13:51 – Reisadvies Cyprus aangepast 

Vanwege het oplopende aantal besmettingen op Cyprus, heeft het ministerie van Buitenlandse 
Zaken het reisadvies aangepast. Nederlanders die terugkeren uit Cyprus, wordt geadviseerd 
tien dagen in quarantaine te gaan. Cyprus was al aangemerkt als oranje, daarin verandert 
niets. 

Update 13:51 – Van Dissel: besmettingscijfers vertekend door ICT-probleem 

De recente cijfers over de verspreiding van het coronavirus bieden nog te weinig houvast. Dat 
komt mede door problemen met de registratie, legde RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag 
uit in de Tweede Kamer. Afgelopen weekeinde kampte het gezondheidsinstituut met een ICT-
probleem waardoor niet alle positieve tests verwerkt konden worden. 

Het RIVM rapporteerde de afgelopen drie dagen steeds ruim 10.000 nieuwe besmettingen. 
Zaterdag waren dat er door de genoemde storing veel minder, bijna 8700. Daardoor is het 
lastig de getallen die sinds zondag gemeld zijn, in het juiste perspectief te plaatsen. Er is 
waarschijnlijk sprake geweest van een inhaalslag. 

Update 13:11 – Foutje bij stemming over zorgsalaris leidt niet tot actie kabinet 

Het kabinet gaat, zoals verwacht, geen werk maken van het per ongeluk aangenomen voorstel 
om salarissen in de zorg te verhogen. Dinsdag werd zo’n motie van PVV-leider Geert Wilders 
door een fout van een coalitie-Kamerlid aangenomen, maar het kabinet trekt niet nog meer 
geld uit voor een hoger loon voor zorgmedewerkers. 

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) legt in een brief aan de Kamer uit dat het kabinet 
volgens haar al veel doet. De lonen zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, zegt Van Ark. ‘Ook 
voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken.’ 

Update 12:55 – Bloedbank ziet toename antistoffen tegen Covid-19 bij bloeddonors 

Bloedbank Sanquin ziet een toename in aangetroffen antistoffen tegen Covid-19 bij 
bloeddonors. Naar schatting hebben nu gemiddeld 6,2 procent van de Nederlanders 
antistoffen ontwikkeld tegen de ziekte, blijkt uit gegevens van de bloedbank. Begin april was 
dit 2,7 procent en in mei 5,4 procent. 
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‘We zien een uitschieter bij jongere donors (18 tot 40 jaar) uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag. Daar heeft meer dan 1 op de 10 van de donors antistoffen. Dat komt overeen 
met het relatief hoge aantal infecties bij jong-volwassenen’, aldus een woordvoerder. 

In Limburg en Noord-Brabant zijn de gemiddeld hoogste percentages antistoffen aangetroffen 
(8,5 procent), in het noorden (3,9 procent) het laagst. 

Update 12:28 – Ziekenhuis Venlo slaat alarm om toename coronapatiënten 

Ziekenhuis VieCuri in Venlo komt er niet langer aan toe om patiënten met corona uit het 
westen van Nederland op te vangen. Het ziekenhuis heeft de handen vol aan de toenemende 
stroom van patiënten uit de eigen regio. Dat laat VieCuri woensdag weten. 

‘Daar waar de Limburgse ziekenhuizen de afgelopen weken patiënten overnamen uit 
bijvoorbeeld de Randstad, vanaf woensdag geldt in ieder geval voor VieCuri dat dit niet meer 
kan en wij juist zelf patiënten moeten overplaatsen’, aldus een woordvoerster. ‘We hebben te 
maken met een flinke toename aan Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Deze flinke toename 
betekent dat VieCuri het traject in gang heeft gezet om patiënten over te gaan plaatsen naar 
andere ziekenhuizen.’ 

Aan het eind van de middag wordt er een persconferentie gehouden in het ziekenhuis om het 
nieuws toe te lichten. 

Update 12:20 – Minister: verkoop complotblad mag, wel graag naast Fabeltjeskrant 

Boekhandelaren als AKO en Bruna mogen gewoon een ‘complotblad’ als het tijdschrift Gezond 
Verstand verkopen. ‘Dat is ook niet iets dat je wil censureren’, zegt minister Kajsa Ollongren 
van Binnenlandse Zaken. Maar de winkels moeten wel opletten hoe ze zo’n blad presenteren. 
Het past immers eerder naast de Fabeltjeskrant dan tussen de medische literatuur, zegt de 
bewindsvrouw. 

‘Ik vind het aan bedrijven zelf wat zij wel en niet aanbieden, zolang er niet sprake is van een 
strafbare inhoud’, zegt Ollongren. Verschillende Kamerleden vroegen tijdens een debat met de 
minister over nepnieuws naar het besluit van enkele boekhandelaren om Gezond Verstand te 
verkopen. GroenLinks en D66 wijzen op de verantwoordelijkheid van verkopers. Volgens 
D66’er Kees Verhoeven is het ‘naïef en kortzichtig’ om te doen alsof winkeliers niet over de 
inhoud gaan.  
 
Update 09:57 – ‘Patiënt verzwijgt Covidklachten uit angst voor uitstel operatie’ 

Patiënten die reguliere zorg nodig hebben verzwijgen steeds vaker dat zij coronaklachten 
hebben, stelt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Reden is dat ze niet willen dat 
een geplande operatie of behandeling wordt uitgesteld. ‘Dit vormt een groot risico voor de 
patiënt zelf, de zorg en voor andere patiënten’, aldus de vereniging. De organisatie roept 
patiënten en hun bezoekers op om klachten kenbaar te maken. 

Volgens de anesthesiologen is de kans op complicaties bij een operatie groter bij patiënten die 
Covid-19 hebben. Patiënten worden nu bij binnenkomst in het ziekenhuis gevraagd naar 
coronaklachten. Afhankelijk daarvan kunnen ze getest worden. 

De organisatie wijst ook op de grote personeelstekorten in de zorg. ‘Hoe meer risico 
zorgverleners lopen, hoe groter het ziekteverzuim wordt en die tekorten oplopen. Daarmee is 
het niet melden van klachten door patiënten en hun bezoek ook een groot risico voor het op 
peil houden van de reguliere zorg.’ 

Update 09:47 – Onderwijsorganisaties: alles eraan doen om scholen open te houden 

Organisaties uit het onderwijs roepen personeelsleden en leerlingen op er ‘met elkaar alles 
aan te doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden’. Om dat voor elkaar te 
krijgen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, schrijven de 
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VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van 
Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in een open brief. 

‘We, maar vooral jullie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om alle regels en voorschriften 
altijd na te leven’, aldus bestuurders van de organisaties. ‘Het is soms lastig om in een volle 
school de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen 
personeel onderling te bewaren. Maar laten we er samen alles aan blijven doen om deze 
afstand te realiseren en laten we elkaar ook steeds weer aan deze afspraak herinneren.’ 

Ook van belang is dat scholen vooral ‘doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven’. 
Allerlei activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn, van open dagen en vergaderingen tot 
oudergesprekken en vieringen, kunnen beter op de lange baan worden geschoven of op 
afstand worden gedaan via internet. Verder noemen de organisaties het belangrijk om 
‘consequent aandacht blijven besteden aan de hygiënemaatregelen, waaronder handen 
wassen’. 

Update 08:52 – OMT komt met negatief reisadvies voor kerstvakantie 

Tijdens de kerstvakantie zal een negatief reisadvies gelden voor vakanties in het buitenland, 
verwacht het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering 
gedurende de coronacrisis. Het Parool schrijft er over. 

In het nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral 
jongeren, met corona naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. 
Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis 
naar een zogenoemd ‘code oranjeland’ in quarantaine. 

Daar komt bij dat het op veel plekken, zoals in de rij bij skiliften, moeilijk is 1,5 meter afstand 
te houden en dat wintersportvakanties vaak bezoek aan drukke horecagelegenheden 
betekenen, waar de risico’s op besmetting groter zijn. Ervan uitgaande dat de situatie buiten 
Nederland deze winter qua risico op coronabesmettingen niet wezenlijk zal veranderen, zullen 
vakanties in het buitenland worden ontraden, zo verwacht het OMT. 

Update 08:33 – Ruim 4,5 miljoen mensen zagen ‘coronapersmoment’ kabinet 

Gemiddeld ruim 4,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar mededelingen over 
de coronasituatie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. 

Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) zagen gemiddeld 2.944.000 mensen in het ‘Journaal 
extra’ op NPO1 dat De Jonge zei dat de huidige coronamaatregelen zeker nog tot in december 
gaan duren. Op RTL werd het ‘Nieuws Extra’ bekeken door gemiddeld 1.271.000 mensen. Op 
SBS6 zaten rond 19.00 uur gemiddeld 374.000 mensen klaar voor de uitzending van het extra 
ingelaste journaal. 

Het kabinet noemde deze persconferentie geen persconferentie maar ‘persmoment’. Volgende 
week dinsdag, zo verwacht Rutte, komt er weer een reguliere persconferentie zoals de 
afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen rondom corona 
aanscherpte of versoepelde. 

Update 07:03 – Veel sportscholen draaien verlies, ‘ouderen durven het niet aan’. 

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau 
van voor corona. Dat meldt de NOS woensdag. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het 
gemiddeld nu zo’n 80 tot 90 procent ten opzichte van maart. Rond de heropening in juli was 
dat zo’n 70 procent. 

Jongere sporters gaan nu wel weer sneller naar de sportschool dan ouderen. Voor veel 
ondernemers is de terugkeer van dit deel van de oorspronkelijke leden nog niet genoeg om de 
kosten te dekken, zegt Ronald Wouters, directeur van NL Actief. Want juist met die laatste 10 
à 20 procent maken sportscholen vaak pas winst. 
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‘60-plus is gereserveerder dan de jongere om terug te keren’, zegt Wouters. ‘De doelgroep waar 
een ondernemer zich op richt, is daarom een belangrijke factor in de verliezen en terugkerende 
leden.’ 

Update 06:32 – ‘Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’ 

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van 
de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Dinsdag 
telde Nederland voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar 
de explosieve groei is er volgens Wallinga uit. 

Ook ziet Wallinga het reproductiegetal dalen richting de één. ‘Hij zit er nog iets boven, volgens 
onze schatting nu. Maar ik wil waken voor te snelle conclusies. Het nare van deze dagen is: 
we vermoeden dat we de piek bereiken, maar dat kun je pas echt concluderen als je eroverheen 
bent en de aantallen echt dalen. Ik hoop en verwacht dat we dat dit weekeinde of vlak daarna 
kunnen zeggen.’ 

De ‘R’ staat nu nog op 1,16. Dat betekent dat een persoon gemiddeld 1,16 andere mensen 
aansteekt. Het kabinet wil dat getal zeker onder de 1 hebben, zodat het het virus sneller onder 
controle krijgt. De verspreiding van virus wordt dan minder en stopt geleidelijk. Minister Hugo 
de Jonge van Volksgezondheid schatte dinsdag dat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88 
staat. Hij wil dat getal nog wel verder verlagen. 

Update 06:32 – Kabinet wil 25 testlocaties voor sneltesten 

Het kabinet wil het aantal testmogelijkheden flink verruimen, schrijft minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er komen onder meer 25 testlocaties voor 
sneltesten. De eerste locaties moeten eind volgende maand worden geopend. 

Verder komen er zeven extra grote testlocaties waar naast de gewone test ook verscheidene 
soorten sneltesten worden aangeboden. Daarover wordt gesproken met Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven. Ook gaat de GGD onderzoeken of 
er ook wijkgericht getest kan gaan worden. ‘Hierbij kunnen mobiele units helpen, door deze 
in te zetten op plekken waar de prevalentie hoog is en/of bij uitbraken’, schrijft de minister. 

Voor al deze testlocaties is veel personeel nodig. Met het ministerie van Defensie heeft VWS 
afgesproken dat militairen in de opstartfase gaan helpen. Ook wordt met het bedrijfsleven 
samengewerkt voor het aanleggen van de nieuwe testlocaties. 

Er worden op dit moment gemiddeld ruim 62.700 coronatest per dag afgenomen. Hij verwacht 
dat voor het einde van november 90.000 tests per dag worden gedaan. ‘Dit staat los van de 
introductie van sneltesten’, aldus De Jonge. Begin volgend jaar is het streven om 100.000 tot 
130.000 testen per dag af te kunnen nemen. 

Update 06:01 – Rutte moet in Tweede Kamer coronabeleid uitleggen 

Een dag nadat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden gezegd dat de 
gedeeltelijke lockdown nog tot in december gaat voortduren, gaan beide bewindslieden in 
debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. 

De Kamer is de afgelopen tijd steeds kritischer geworden over het coronabeleid van het 
kabinet. Partijen vinden onder meer dat het kabinet te lang heeft gewacht met nieuwe 
maatregelen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen. 

Het is nu nog te vroeg om het effect van de nieuwe maatregelen te meten, zei Rutte 
dinsdagavond tijdens een korte persconferentie. De maatregelen werden bijna twee weken 
geleden van kracht. Het beeld van de laatste dagen is volgens de premier niet ongunstig. Er 
is een afvlakking zichtbaar maar de cijfers blijven te hoog. 
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Voor het debat begint zullen Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van 
Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM de Kamerleden bijpraten 
over de laatste ontwikkelingen over het coronavirus. 

Update 05:32 – ’Grote snelteststraat in parkeergarage Schiphol’ 

Schiphol krijgt een grote teststraat waar reizigers zich vlak voor vertrek snel kunnen laten 
controleren op corona. De locatie zou volgens bronnen de parkeergarage P3 zijn, die normaal 
voor lang parkeren is gereserveerd, maar nu praktisch leeg staat door zeventig procent 
teruggang in passagiers. 

Het ministerie van VWS maakt alle plekken voor nieuwe ’XL-teststraten’ en sneldiensten 
woensdagochtend bekend. Een woordvoerder wilde daar dinsdag formeel nog niet op 
vooruitlopen, maar ingewijden bevestigen tegenover De Telegraaf dat Schiphol daarbij zit. De 
teststraat is niet alleen voor reizigers, maar ook voor automobilisten op de A4 en inwoners 
van de Randstad. 

Afgelopen zomer was er een proef met een kleine teststraat in aankomsthal 3 op Schiphol.  
Bron: Hart van Nederland, 28 oktober 2020.   

 

Coronamaatregelen tot zeker in december; mensen raken nog 
steeds vooral thuis besmet 

De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo 
oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is 
Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.  

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 10.315, dat zijn er 31 minder 
dan maandag 
– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.358, dat zijn er 109 meer 
dan maandag 
– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 529, dat zijn er 23 meer 
dan maandag 
– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.070 
 
Update 19:27 -De Jonge: maatregelen brachten reproductiegetal al onder 1  
 
De ‘gedeeltelijke lockdown’ die het kabinet twee weken terug aankondigde, heeft er 
waarschijnlijk al voor gezorgd dat een persoon met het coronavirus gemiddeld minder dan één 
andere persoon aansteekt. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge gezegd. Maar de registratie 
van het ‘reproductiegetal’ (R) loopt wat achter. 

De ‘R’ staat nu nog op 1,16. Dat betekent dat een persoon gemiddeld 1,16 andere mensen 
aansteekt. Het kabinet wil dat getal zeker onder de 1 hebben, zodat het het virus sneller onder 
controle krijgt. In feite staat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88, schat De Jonge. Hij wil 
dat getal nog wel verder verlagen. Dat kan met de maatregelen die nu gelden, zegt de 
bewindsman. 

Update 19:19 – Roermonds ziekenhuis stelt operaties uit om corona 

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond stelt een deel van geplande operaties uit en gaat meer 
bedden vrijmaken voor de opvang van patiënten met corona. Bovendien staat het ziekenhuis 
vanaf woensdag dagelijks nog slechts één bezoeker per coronapatiënt toe voor maximaal 30 
minuten. Dat maakte het ziekenhuis dinsdag bekend. 

De maatregelen hebben te maken met het toenemend aantal coronapatiënten, aldus het 
Laurentius. Het aantal bezoekers wordt ingeperkt om de drukte op de verpleegafdeling beter 
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te kunnen beheersen en in het belang van de veiligheid van patiënten, bezoekers en 
medewerkers. Het ziekenhuis vraagt mensen die te vroeg voor een afspraak zijn, in de auto te 
wachten. Dit om te voorkomen dat in het ziekenhuis te veel mensen bij elkaar komen. 

In de verpleegafdeling van het ziekenhuis liggen momenteel elf patiënten met corona, op de ic 
liggen er nog eens drie. 

Update 19:10 – Te vroeg om conclusies te trekken over effect maatregelen 

Volgens premier Rutte is het op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken over het 
effect van de strengere maatregelen, die sinds twee weken van kracht zijn. Dinsdag komen 
Rutte en De Jonge met een nieuwe persconferentie. Dan zal bekend worden of de maatregelen 
het gewenste effect hebben of dat er mogelijk toch een lockdown komt. Rutte benadrukte dat 
een lockdown een enorme impact zal hebben op iedereen, maar dat alle scenario’s op dit 
moment op tafel liggen. 

Update 19:09  – Huidige coronamaatregelen zullen tot in december duren 

De strengere maatregelen die sinds twee weken van kracht zijn in de strijd tegen het 
coronavirus zullen nog zeker tot in december gaan duren. Dat zei minister Hugo de Jonge 
tijdens een ingelast persmoment op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den 
Haag. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken 
zouden duren, vanaf medio oktober. 

Update 17:10 – Nog nooit zo veel corona in het riool 

De tweede golf van het coronavirus is ook in de riolen goed terug te zien. Nog nooit werden zo 
veel virusdeeltjes in het riool gemeten als afgelopen week, blijkt uit de gegevens die het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt op het coronadashboard. 

Vorige week, tussen maandag 19 en zondag 15 oktober, zaten er gemiddeld 1825,28 deeltjes 
van het coronavirus in een milliliter rioolwater. Een week eerder waren dat er iets meer dan 
1300 en de week daarvoor 850. Eind maart en begin april, op het hoogtepunt van de eerste 
golf, vond het RIVM 1430,85 virusdeeltjes per milliliter. 

De grootste concentraties coronadeeltjes zijn in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht, 
Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Amsterdam-
Amstelland en Hollands Midden gemeten. Dit zijn ook gebieden waar veel coronagevallen 
worden vastgesteld. 

Update 17:01 – Mensen raken nog steeds vooral thuis besmet 

Van de meeste mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, is onduidelijk waar ze het 
hebben opgelopen. De mensen van wie dat wel bekend is, zijn vooral thuis besmet geraakt, 
door toedoen van huisgenoten. Horeca en sportverenigingen zijn nauwelijks nog een ‘setting 
van besmetting’ in de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In ongeveer een kwart van de gevallen is vermeld waar mensen besmet zijn geraakt. Van hen 
zijn drie op de vijf mensen aangestoken door huisgenoten. Daarna volgt de werkplek, waar 
ongeveer een op de acht mensen vermoeden het virus te hebben opgelopen. Een op de negen 
mensen gaat ervan uit dat ze door ‘overige familie’ ziek zijn geworden. 

Sinds begin juli worden de gegevens bijgehouden. Ongeveer 2,6 procent is in de horeca besmet 
geraakt, maar de afgelopen week geldt dit voor maar 0,9 procent. Ongeveer 3,5 procent van 
de positief geteste mensen in de afgelopen maanden heeft het virus vermoedelijk opgelopen 
op een vrijetijdsbesteding, zoals een sportclub, maar de afgelopen week was dit 2 procent. 

Update 16:19 – ‘Afgelopen maanden 9 procent meer verzuim zorgpersoneel dan 2019’ 
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In het derde kwartaal van dit jaar hebben zorginstanties 9 procent meer verzuim gemeld dan 
in dezelfde periode in 2019. Dat meldt Vernet, een kennisnetwerk op het gebied van verzuim, 
dat data verzamelde van ruim 350 zorginstellingen. 

In juli, augustus en september waren er gemiddeld per dag zo’n 60.000 werknemers in de 
zorg niet inzetbaar. Dat komt neer op 6,6 procent van het totaal aantal werknemers in de 
zorg, exclusief de academische ziekenhuizen. Vernet verzamelde data van 500.000 van hen. 

In het tweede kwartaal, april tot en met juni, werd een ziekteverzuim van 6,51 procent gemeld. 
De cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een 
testuitslag. De hoogste percentages verzuim werden gemeten onder het verplegend personeel, 
verzorgend personeel en in de thuiszorg. 

Update 16:06 – Meer dan 40.000 zorgmedewerkers met corona 

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland is het coronavirus vastgesteld bij 40.896 
mensen die in de zorg werken, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Vorige week stond de teller op 34.376. Dat betekent dat het aantal besmettingen onder 
zorgmedewerkers met 6520 is gestegen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen 
werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze 
besmet zijn geraakt. 

Een week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 5087, van 29.289 naar 
34.376. 

In de afgelopen acht maanden werden 602 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, 
een toename van 14 ten opzichte van vorige week. Het aantal overleden zorgmedewerkers bleef 
staan op 14. De jongste van hen was 35 jaar oud, de oudste 69. 

Update 14:21 – Weer iets meer dan 10.000 coronagevallen erbij 

Het aantal nieuwe coronagevallen lijkt zich iets te stabiliseren. Tussen maandagochtend en 
dinsdagochtend zijn 10.315 positieve tests geregistreerd. Op maandag meldde het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.346 besmettingen. Het waren er 
aanvankelijk 10.353, maar dat aantal is bijgesteld. Op zondag kwamen er 10.200 gevallen bij. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 67.542 positieve tests geregistreerd. Vorige week meldde het 
RIVM 55.587 nieuwe gevallen in de week ervoor. Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder 
snel dan in de week ervoor. ‘Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind 
september en medio oktober van kracht werden’, aldus het RIVM. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 70. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 
de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging 
doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 26 sterfgevallen gemeld. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 312.000 Nederlanders positief getest, maar in 
werkelijkheid hebben waarschijnlijk meer mensen het virus opgelopen. 

Update 14:08 – Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder tot 2358 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. 
Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht 
aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 25 ten opzichte van 
maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland. 

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) meldde de laatste cijfers 
dinsdag. Volgens het centrum zijn de laatste 24 uur dertig patiënten overgeplaatst van de ene 
regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land 
te verspreiden. Van de patiënten die werden verplaatst, liggen er zes op de ic. 

Update 14:01 – Code oranje voor Duitse steden, ‘alleen noodzakelijke reizen’ 
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Het aantal coronabesmettingen in tien Duitse steden is zo hard gestegen, dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken aanraadt om daar alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk 
is. 

Vanaf woensdag geldt code oranje voor Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, 
Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim. 

Update 13:53 – Kabinet trekt half miljard extra uit voor coronasteun bedrijven 

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis 
getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en 
voor de evenementenbranche. 

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande 
regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Datzelfde bedrag is extra beschikbaar voor 
theaterproducenten die zonder subsidie draaien. 

Update 13:51 – Ruime meerderheid Eerste Kamer stemt in met coronawet 

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht de tijdelijke coronawet aangenomen. In een hoofdelijke 
stemming steunden 48 senatoren van de coalitiepartijen en GroenLinks, PvdA, SGP en 
50PLUS de spoedwet, die een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. Tegen 
waren 24 senatoren van FvD, PVV, fractie-Otten, SP en Partij voor de Dieren. Maandag tijdens 
de behandeling werd al duidelijk dat het kabinet kon rekenen op een ruime meerderheid voor 
het wetsvoorstel. 

De Tweede Kamer nam de coronawet eerder deze maand al aan, nadat die op belangrijke 
punten was gewijzigd. De coalitie had daarover een verbond gesloten met de vier 
oppositiepartijen. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer 
vooraf een week de tijd krijgt om nieuwe maatregelen te wijzigen of af te keuren. Alleen in 
noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor 
de losse coronamaatregelen is echter niet nodig. 

De tegenstanders vonden niet alleen de wet buiten proportie maar hekelden ook deze 
inperking van de rol van de senaat. Maar in een crisissituatie als deze is veel spoed geboden, 
vindt de Tweede Kamer en ook het kabinet. De Raad van State vond deze afwijkende procedure 
ook verdedigbaar in deze speciale situatie. 

Update 11:30 – ‘Besmette zorgmedewerkers gevraagd om toch te werken’ 

Zorgmedewerkers die besmet zijn met het coronavirus, maar slechts milde klachten hebben, 
worden soms gevraagd om toch te komen werken. Dat zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV 
Zorg & Welzijn naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. 

‘We horen dit van onze achterban. En het gebeurt overal, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de 
gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en de ggz’, aldus Merlijn. De reden is het enorme 
ziekteverzuim in de zorg. ‘Er is al een groot personeelstekort en de vraag naar zorg neemt 
alleen maar toe.’ 

Hoe vaak het precies voorkomt, is niet bekend. Volgens Merlijn krijgt de vakbond regelmatig 
vragen van bezorgde zorgmedewerkers met corona over wat de gevolgen zijn als ze weigeren 
te gaan werken. 

Update 11:12 – Minister De Jonge: we moeten de cijfers goed in de gaten houden 

Coronaminister Hugo De Jonge liet dinsdagochtend nog maar weinig los over de verklaring 
die hij en premier Rutte dinsdagavond gaan geven. Er is nog geen ruimte voor optimisme bij 
het kabinet. ‘We zien dat de cijfers hoog blijven als je kijkt naar het aantal nieuwe 
besmettingen, maar je ziet ze ook weer niet heel erg hard stijgen op dit moment, het vlakt af 
de afgelopen dagen’, vertelt De Jonge aan Hart van Nederland.  
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‘Er is zeker reden voor zorg als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, dat zorgt weer 
voor een grote druk op de zorgmedewerkers’. De vraag voor het kabinet is nu hoe zij die cijfers 
moeten duiden, en welke aanvullende maatregelen zij moeten nemen om de cijfers nog lager 
te krijgen. ‘Vanmiddag vertellen wij jullie daar meer over’, vertelt De Jonge tot slot. 

Dan wordt De Jonge ook nog gevraagd naar zijn collega Arie Slob, die gisteren tijdens een 
debat hoorde dat hij in quarantaine moest. ‘Het gaat goed met hem hoor, we hebben kort over 
de app nog contact gehad. Het was natuurlijk de perfecte reclame voor de CoronaMelder-app’, 
lacht De Jonge. ‘Want het werkt, het werkt als een tierelier.’ 

Update 10:30 – ‘Wereldwijde CO2-uitstoot met 8,8 procent gedaald in eerste helft van 2020 

De wereldwijde CO2-uitstoot is in de eerste zes maanden van dit jaar met 8,8 procent gedaald 
ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat meldt het KNMI op basis van onderzoek 
gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Een groot deel van de daling is een direct gevolg van de 
coronacrisis. 

Het verschil in uitstoot is groter dan tijdens eerdere grote crises, zoals de Tweede 
Wereldoorlog, al komt dat deels doordat er nu veel meer wordt uitgestoten, waardoor de daling 
ook groter kan zijn. De belangrijkste factor in de daling is het verminderde wegtransport. Dat 
zorgde voor 40 procent van de afname van de uitstoot. De energiesector, luchtvaart, 
scheepvaart en industrie stootten ook minder CO2 uit. 

Het grootste verschil met vorig jaar werd gemeten in april, een maand waarin een lockdown 
van kracht was in veel landen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toen werd 
16,9 procent minder CO2 uitgestoten. Daarna is te zien dat de uitstoot weer toeneemt. Vanaf 
1 juli is er volgens de onderzoekers geen verschil meer te zien met 2019 en lijkt de uitstoot 
weer op hetzelfde niveau. 

Het KNMI meldt dat de aanpak van de coronacrisis een grote invloed kan hebben op de 
klimaatverandering. ‘Investeringen in de energietransitie kunnen bijdragen aan het 
economisch herstel uit de coronacrisis en tegelijkertijd helpen ze de klimaatcrisis tegen te 
gaan.’ 

Update 09:40 – D66-fractieleider Rob Jetten besmet met coronavirus 

Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, is positief getest op het 
coronavirus. Hij heeft milde klachten, meldt hij op Twitter. ‘Ontzettend balen’, zegt Jetten, die 
de komende dagen thuis zal moeten blijven. ‘Ik voel me verder fit en werk dus gewoon door.’ 

Een woordvoerder laat weten dat Jetten de afgelopen dagen niet in contact is geweest met 
partijgenoten of anderen in de Tweede Kamer. 

Update 07:19 – Seniorenorganisatie wil overzicht van sluitingen bankfilialen 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil inzichtelijk maken hoeveel bankfilialen sluiten en welke 
problemen dat geeft bij ouderen. Volgens de organisatie worden er door de coronacrisis nog 
meer en nog sneller vestigingen gesloten. 

KCO-PCOB zegt steeds meer klachten van leden te krijgen over het sluiten van bankkantoren. 
Daarom begint de organisatie het Meldpunt Bank Dicht. Ouderen kunnen zo laten weten waar 
en wanneer het bankfiliaal in hun woonplaats is gesloten en of er een alternatief voor in de 
plaats is gekomen. Een oplossing is een loket bij een plaatselijke winkel, aldus KCO-PCOB. 
‘Banken zijn hier al mee bezig, maar wat ons betreft moet dit klaar zijn voordat een filiaal de 
deuren sluit.’ 

Veel bankvestigingen sluiten, omdat contant geld minder wordt gebruikt en bankzaken vaak 
online geregeld worden. 

Update 06:54 – Webshops vragen klanten cadeaus feestdagen op tijd te bestellen 
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Webwinkels starten dinsdag een campagne waarin ze klanten vragen om op tijd de cadeaus 
voor de feestdagen te bestellen. Zo wordt de drukte voor de winkels en de leveranciers 
verspreid en krijgen alle klanten hun cadeaus op tijd. 

Veel online winkels verwachten een flink hogere omzet rond de feestdagen vanwege het 
coronavirus. Volgens Thuiswinkel.org denken sommige webwinkels twee keer zoveel omzet te 
draaien. 

Met de campagne Wees voorbereid – Bestel op tijd wil de sector dat mensen ruim van tevoren 
cadeaus kopen voor Sinterklaas en Kerstmis. De grootste drukte wordt kort voor Sinterklaas 
verwacht tijdens Black Friday op 27 november en Cyber Monday, drie dagen later. 

Update 06:15 – Extra coronasteun voor meerdere branches nabij 

Het kabinet komt veel meer ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis financieel 
tegemoet. Daarnaast komen er drie aparte steunpakketten voor cultuur, 
evenementenbranche en horeca. 

Dat zeggen ingewijden tegenover De Telegraaf. Nu nog krijgen alleen heel specifieke branches 
compensatie voor vaste lasten zoals huur en energie, waardoor sommige bedrijven buiten de 
boot vallen. Bronnen zeggen dat het kabinet die regeling tijdelijk wil openzetten voor alle 
bedrijven die forse omzetverliezen maken. 

Er is intensief overleg geweest tussen de werkgeversorganisaties en ministers Hoekstra 
(Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken). Ook in de coalitie is 
besproken hoever de steun moet gaan in deze gedeeltelijke lockdown. Dinsdag wil het kabinet 
de extra steunmaatregelen presenteren. 

Update 05:52 – Ziekenhuis Weert begint met bouw noodunits 

Het Sint Jans Gasthuis in Weert begint dinsdag met het plaatsen van zeven noodgebouwen 
bij de hoofdingang. Daarmee bereidt het ziekenhuis zich voor op de mogelijke toestroom van 
coronapatiënten. 

Op dit moment kan het ziekenhuis het aantal binnenkomende patiënten nog aan, maar ‘de 
besmettingen in de regio zijn stijgende en we willen goed voorbereid zijn’, aldus een 
woordvoerder van het ziekenhuis. ‘We houden namelijk rekening met een toename van de 
ziekenhuisopnames vanuit de regio.’ 

De noodvoorziening vergroot de ruimte van de spoedpost voor de opvang van patiënten. Ook 
bieden de extra units de mogelijkheid coronapatiënten te scheiden van de overige spoedzorg. 
De noodgebouwen kunnen gebruikt worden als wachtruimte, triageruimte en 
behandelruimte. Dit voor zowel de Spoedeisende Hulp als voor de huisartsenpost. 

Om 07.00 uur dinsdagochtend komt er een grote hijskraan bij het ziekenhuis aan, die om 
08.00 uur begint met takelen. Het opzetten van de units duurt de hele ochtend en het 
inrichten van de gebouwen neemt vervolgens nog een kleine week in beslag. 

Update 05:26 – Eerste Kamer stemt over de coronaspoedwet 

De Eerste Kamer stemt dinsdagmiddag over de tijdelijke coronaspoedwet. Die moet een 
wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. De senatoren vergaderden maandag 
van ‘s ochtends vroeg tot na middernacht over het wetsvoorstel met de ministers Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse 
Zaken). Als invoeringsdatum gaat het kabinet nu uit van 1 december ‘of zoveel eerder als 
mogelijk is’, zei De Jonge. 

De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van GroenLinks, PvdA, 
SGP en 50PLUS komt die ruim in zicht. In de Tweede Kamer wijzigden de coalitiepartijen 
samen met deze vier oppositiepartijen op belangrijke punten het oorspronkelijke wetsvoorstel 
van het kabinet. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer 
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vooraf nieuwe maatregelen kan wijzigen of afkeuren. Alleen in noodsituaties kan de 
instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse 
coronamaatregelen is echter niet nodig. 

Deze beperkte rol kreeg stevige kritiek van tegenstanders van de wet zoals Forum voor 
Democratie, PVV, de fractie-Otten, SP, Partij voor de Dieren. Volgens hen leidt de behandeling 
door de Eerste Kamer niet tot vertraging, zoals het kabinet zegt. De Jonge zei dat er wel spoed 
nodig is om het virus te bestrijden. 

Update 04:34 – Aruba opent per 1 december grenzen voor Latijns-Amerika 

Aruba opent haar grenzen per 1 december voor bezoekers uit Colombia, Mexico, 
Dominicaanse Republiek en Haïti. Venezuela blijft nog wel gesloten. Door deze grenzen te 
openen hoopt Aruba tussen de 2000 en 2500 extra toeristen per maand te trekken. Dat heeft 
de directeur van het Arubaanse toerismebureau bekendgemaakt. 

Ook zal het per 1 november de grenzen open stellen voor toeristen uit heel Amerika. Op die 
manier hoopt Aruba nog eens zevenduizend bezoekers per maand meer binnen te krijgen. Op 
dit moment zijn alleen Amerikanen uit ‘corona-veilige’ staten welkom. 

Volgens de directeur van het Arubaanse toerismebureau moet wel iedereen bij aankomst een 
negatieve PCR-test overleggen. Aruba kent sinds augustus een tweede corona-golf. Daarin 
heeft het relatief veel besmettingen gehad – meer dan 1600 actieve besmettingen halverwege 
september op een bevolking van 100.000 personen – maar nu is het aantal flink gedaald. 

Update 01:15 – ‘Meld je als je hartklachten of een beroerte hebt’ 

Mensen die acute hartklachten of een mogelijke beroerte hebben, moeten zich melden bij een 
huisartsenpost of 112 bellen, ook tijdens de tweede coronagolf. Ze moeten medische hulp niet 
gaan mijden, is de gezamenlijke oproep van de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en kenniscentrum 
Harteraad. 

De organisaties krijgen de indruk dat de laatste tijd minder patiënten met hartklachten en 
beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of de eerste hulp. Dat gebeurde ook 
tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak, afgelopen voorjaar. De vier organisaties maken 
zich zorgen. ‘Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige 
hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot 
blijvende schade aan het hart’, waarschuwen ze. 

Mensen die last krijgen van acute verlamming of die ineens niet goed uit hun woorden komen, 
moeten 112 bellen, zeggen de organisaties. En wie pijn op de borst heeft, plotseling benauwd 
wordt of kampt met zogenoemde wegrakingen, moet de huisartsenpost of 112 inschakelen. 
Bron: Hart van Nederland, 27 oktober 2020.   

 

Geen nieuwe regels, huidige maatregelen blijven tot december 
van kracht  

Het kabinet kwam vanavond niet met nieuwe maatregelen, maar waarschuwde wel dat een 
volledige lockdown als scenario op tafel ligt. Volgende week volgt een nieuwe persconferentie. 
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Premier Rutte en minister De Jonge tijdens een persconferentie over het coronavirus.Foto Bart 

Maat/ANP  

Het kabinet heeft vanavond geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Wel werd tijdens 
een persmoment van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) 
duidelijk dat de huidige coronaregels tot in december van kracht blijven. 

Op 13 oktober kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown af, en liet toen weten twee 
weken later met een tussenstand te zullen komen. Daar was het vandaag nog te vroeg voor: 
volgen de bewindsmannen zijn de effecten van de gedeeltelijke lockdown nog onvoldoende 
duidelijk. 

Twee weken geleden werd ook gezegd dat de regels zeker vier weken zouden gaan gelden dus 
tot 11 november, maar vanavond werd duidelijk dat meer tijd nodig is. Voor Sinterklaas moet 
Nederland nog rekening houden met de huidige coronaregels, zei Rutte. Het feest kan dit jaar 
gevierd worden, maar wel in kleine kring. Voor de kerstperiode wilde het kabinet nog geen 
prognose geven. 

Minister de Jonge uitte zijn zorgen over de huidige situatie in de zorg. „De rek is er bijna uit’, 
zei hij. Volgens de minister is veel zorgpersoneel zelf ziek of in quarantaine. Een volledige 
lockdown, door Rutte een „schrikbeeld’ genoemd, ligt daarom vooralsnog als scenario op tafel. 
In dat geval moet iedereen thuis blijven, behalve personeel in cruciale sectoren. Toch 
benadrukte Rutte dat het vanavond nog te vroeg was om in te grijpen. 

Volgende week dinsdag vindt waarschijnlijk weer een reguliere nieuwe persconferentie plaats, 
tenzij de stijgende besmettingscijfers aanleiding geven om eerder een persconferentie in te 
lassen. Bron: NRC, 27 oktober 2020.   

Ziekenhuis Venlo kan toestroom coronapatiënten uit Randstad 
niet meer aan 

Ziekenhuis VieCuri in Venlo komt er niet langer aan toe om patiënten met corona uit het 
westen van Nederland op te vangen. Het ziekenhuis heeft de handen vol aan de toenemende 
stroom van patiënten uit de eigen regio. Dat laat VieCuri woensdag weten. 

‘Daar waar de Limburgse ziekenhuizen de afgelopen weken patiënten overnamen uit 
bijvoorbeeld de Randstad, vanaf woensdag geldt in ieder geval voor VieCuri dat dit niet meer 
kan en wij juist zelf patiënten moeten overplaatsen’, aldus een woordvoerster. 
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‘We hebben te maken met een flinke toename aan Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Deze 
flinke toename betekent dat VieCuri het traject in gang heeft gezet om patiënten over te gaan 
plaatsen naar andere ziekenhuizen.’ VieCuri kon nog niet zeggen hoeveel patiënten moeten 
worden overgeplaatst, en of het gaat om patiënten van de verpleegafdeling of van de ic. 

 ‘We hebben te maken met een flinke toename aan Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Deze 
flinke toename betekent dat VieCuri het traject in gang heeft gezet om patiënten over te gaan 
plaatsen naar andere ziekenhuizen.’ 

Sinds 1 september zijn bij VieCuri zeven patiënten aan corona overleden. Daarnaast konden 
eenendertig patiënten terug naar huis na voldoende hersteld te zijn. 

Bij andere Limburgse ziekenhuizen is de situatie minder nijpend, blijkt uit een rondgang. De 
ziekenhuizen in Weert, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht hebben nog wel capaciteit. 

‘Bij ons speelt dit niet’, aldus een woordvoerster van het Laurentius ziekenhuis in Roermond. 
‘We beschikken nog over opvangmogelijkheden.’ Ook elders is nog plaats. ‘Er is nog ruimte, 
maar het wordt wel spannend’, zegt een woordvoerder van het Zuyderland ziekenhuis. ‘Nu 
zijn er nog geen problemen bij ons, maar dat kan natuurlijk veranderen als er meer patiënten 
binnenkomen’, licht de woordvoerster van het Sint Jans Gasthuis in Weert toe. ‘Het blijft een 
momentopname.’ Ook het academisch ziekenhuis MUMC+ in Maastricht zegt nog wel 
capaciteit te hebben. BRON: Hart van Nederland, 28 oktober 2020.    

 

Vlaanderen scherpt coronamaatregelen verder aan 

Vlaanderen sluit in verband met het snel oplopende aantal coronabesmettingen alle 
fitnesscentrat, zwembaden, bioscopen en bowlingbanen. Verder worden op de wekelijkse 
markten na voorlopig ook alle buitenevenementen verboden, zoals kermissen, kerst- en 
rommelmarkten en schaatsbanen.  
 
De Vlaamse minister-president Jan Jambon zei na een extra ministerraad dat het stijgend 
aantal ziekenhuisopnames „alarmerend’ is en het aantal sociale contacten „tot een absoluut 
minimum’ beperkt moet worden, meldt De Morgen. Hij dringt met klem aan op thuiswerken 
en kondigde aan dat winkelen wel mogelijk blijft, maar maximaal met twee personen.  
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De aangescherpte maatregelen gaan vrijdagavond om 18.00 uur in. Er mag vanaf dan door 
iedereen van boven de twaalf jaar alleen nog buiten gesport worden en alleen in klein 
gezelschap. Op de bibliotheken na gaan alle cultuurhuizen dicht. 

De avondklok wordt niet vervroegd, zoals Wallonië en Brussel eerder wel aankondigden, maar 
blijft gelden vanaf middernacht tot vijf uur ‘s ochtends. Vanaf 19 oktober waren, net als in 
Nederland, alle restaurants en cafés al dicht en geldt na 20.00 uur een alcoholverbod. 

Jambon vergelijkt de coronacrisis met een „bijzonder moeilijke wielerronde’ en zei het virus 
„een stevige tik’ te willen geven of „de nederlaag toe te brengen.’ Wel waarschuwt hij voor een 
nieuwe lockdown als de Vlamingen zich niet verantwoordelijk gedragen. 

België is het momenteel het slechtst scorende land van Europa wat betreft het aantal 
coronabesmettingen per hoofd van de bevolking. Er werd de afgelopen 24 uur dan ook een 
recordaantal van 689 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Er liggen 
momenteel 5.554 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, bijna net zoveel als de 5.715 
personen op het hoogtepunt van de eerste golf op 7 april. Bron: NRC, 27 oktober 2020.  

Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona 

Meerdere hoogleraren immunologie, wetenschappers en doktoren pleiten voor het slikken van 
vitamine D tegen corona. Volgens experts is de kans dat je een corona-infectie oploopt kleiner 
en als je tóch ziek wordt kan de ziekte minder ernstig verlopen. 

Professoren, experts en doktoren betogen vandaag op deze nieuwssite dat mensen preventief 
vitamine D zouden moeten slikken tegen het coronavirus. ‘Waarom zou je in vredesnaam géén 
vitamine D slikken?’, verklaart hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub 
Savelkoul stellig. ‘Er zijn zoveel aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat vitamine 
D helpt tegen corona. ‘Het is bewezen dat vitamine D helpt tegen luchtweginfecties.. En er is 
nu ook ‘een studie in een Spaans ziekenhuis die wetenschappelijk bewijst dat vitamine D kan 
bijdragen aan een minder ernstig beloop van corona’. ‘Dus ik raad iedereen aan om vitamine 

D te slikken.’  

Savelkoul krijgt bijval van collega-hoogleraar Harry Wichers: ‘Het is heel eenvoudig: vitamine 
D nemen verbetert de weerstand en verlaagt de kans dat je een corona-infectie oploopt. 
Waarom zou je het dan in godsnaam niet slikken?’ zegt de Wageningse expert, gespecialiseerd 

in hoe je met voeding het immuunsysteem kunt beïnvloeden. 
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In Nederland heeft ongeveer eenderde tot de helft van de mensen in de winter een vitamine-D 
tekort. Onder ouderen en allochtonen heeft zelfs de meerderheid een (ernstig tekort). Met een 
donkere huid is meer vitamine D nodig en ouderen komen minder buiten, waardoor zij minder 
vitamine D aanmaken. Mensen met overgewicht hebben ook vaak een tekort, omdat dit 
vitamine D verloren gaat in het vetweefsel. In dit deel van de wereld is er in de winter sowieso 

niet de juiste uv-straling om vitamine D aan te maken.  

Uit Spaans wetenschappelijk onderzoek, waarbij één groep vitamine D kreeg en de andere 
niet, blijken forse verschillen. Van de groep van vijftig personen die een hoge dosis vitamine 
D kreeg, belandde er één op de IC en overleed niemand. Van de groep van 26 personen die 
géén vitamine D kreeg, overleden twee personen en kwamen er dertien op de intensive care. 
‘Dit is het eerste formele bewijs dat vitamine D Covid minder ernstig maakt’, aldus Savelkoul, 

die wel benadrukt dat het om een kleine studie gaat.    

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) heeft een 
expertmeeting gehouden over onder meer vitamine D en stelt vervolgonderzoek in vanwege 
de gunstige resultaten. ‘Er zijn aanwijzingen dat ziektes bij mensen met ernstig vitamine D 
tekort ernstiger verlopen’ verklaart longarts en NVALT-voorzitter Leon van den Toon. ‘Dus de 
hoop is dat aanvulling tot een minder ernstig beloop van Covid lijdt. Het is nog te vroeg om 
vitamine D toe te dienen in de behandeling, maar preventief een kleine hoeveelheid vitamine 

D slikken dat zou wel eens nuttig kunnen zijn.’ 

Volgens Savelkoul en collega-wetenschappers zijn er nu zoveel aanwijzingen dat vitamine D 
een gunstige rol kan spelen, dat het zonde is om eerst nog meer wetenschappelijke studies af 
te wachten. ‘Normaal werkt het in de geneeskunde zo dat je een stuk of twintig studies hebt, 
daar een meta-analyse van maakt en als het dan nog stand houdt, dan gelooft men het.’ Dat 
is volgens de hoogleraar ‘dé manier om de hoogste bewijs krijgt te geven, maar kost dat ook 
verrekte veel tijd’. ‘Dat onderzoek duurt misschien nog wel twee jaar de tijd en in de tussentijd 

gaan er wereldwijd ontzettend veel mensen dood.’ 

 

Leon van den Toorn, hij is voorzitter van de longartsen vereniging NVALT. © Marco De Swart 

Hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht Onno van Schayck noemt 
het feit dat vitamine D zou kunnen helpen tegen covid ‘fascinerend’. ‘Het slikken van vitamine 
D zou een hele simpele oplossing kunnen zijn om de kans op een mogelijke infectie te 
verlagen.’ Van Schayck eet zelf veel vette vis, zoals zalm en makreel, om onder andere aan 
voldoende vitamine D te komen. ‘Maar ik denk zeker dat een lagere dosering vitamine D geen 
kwaad kan. 30 microgram lijkt mij heel goed.’ Alle andere bevraagde immunologen slikken 

zelf dagelijks 20 of 30 microgram vitamine D. 
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Zo slikt ook internist-endocrinoloog (expert in hormonen) Renate de Jongh van het 
Amsterdam UMC dagelijks een dosis. Het is volgens haar ‘goed te verantwoorden om uit 
voorzorg een kleine hoeveelheid vitamine D te nemen. ‘In de wintermaanden zakt ons vitamine 
D gehalte sowieso al en nu zitten we door de gedeeltelijke lockdown nog meer binnen, dus is 
het tekort nog wat erger.’ De Jongh, die vitamine D onderzoek doet, zegt dat het voor het 
innemen van een lage dosis vitamine D niet noodzakelijk is om naar de huisarts te gaan of 
bloedonderzoek te doen. ‘In deze tijd waarin je zoveel mogelijk contact wilt vermijden, willen 
we niet dat de hele Nederlandse bevolking naar het lab gaat om een vitamine D tekort vast te 

stellen. Een kleine hoeveelheid kan geen kwaad en is goedkoop, dus waarom niet.’ 

Volgens Kruidvat was de verkoop van vitamine D vorige week dertig procent hoger dan dezelfde 
week een jaar eerder. En volgens Bol.com wordt er vier keer zoveel op vitamine D gezocht. Uit 
analyse van marktonderzoekbureau Info2Action blijkt dat vitamine D sinds dit jaar de 
multivitamine voorbij is in de verkoopcijfers. Zo’n 3,5 miljoen Nederlanders slikken volgens 

dat onderzoeksbureau vitamine D. bron: AD, 28 oktober 2020.  

  

Als iemand besmet is met het coronavirus, dan zal diegene zich vast niet aan de coronaregels 
hebben gehouden, toch? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, zegt een woordvoerder van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) in gesprek met NU.nl.  

Was je handen stuk, houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje, beperk je reisbewegingen 
en blijf thuis als je symptomen hebt. Met die richtlijnen van de overheid moet de verspreiding 
van het coronavirus tegengehouden worden. 

Wanneer een bekende persoon positief test, zoals D66-leider Rob Jetten afgelopen dinsdag, 
reageren verschillende NU.nl-lezers dat ze zich waarschijnlijk niet aan de regels hielden. De 
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei over zijn eigen besmetting eerder deze 
maand ook zelf dat hij ‘een moment van onachtzaamheid’ gehad moest hebben. 
 
Maar zelfs als je je netjes aan de regels houdt, is de kans om besmet te raken ‘nooit nul’, zegt 
RIVM-woordvoerder Harald Wychel. ‘Door je aan alle maatregelen te houden, help je de 
verspreiding in zijn geheel tegen te gaan, maar je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat je besmet 
raakt, tenzij je alleen binnenblijft en nooit meer iemand ziet.’ 
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Het is bijvoorbeeld goed voor te stellen dat een partner of huisgenoot besmet raakt en het 
virus mee naar huis neemt. Veruit de meeste besmettingen (zo'n 60 procent) vinden volgens 
het bron- en contactonderzoek plaats in de thuissituatie. 

Toch kun je het risico verkleinen door je aan de maatregelen te houden, zegt Wychel. ‘Dat heb 
je kunnen zien in het voorjaar, toen we ons massaal aan de regels hielden. Je zag het 
reproductiegetal dalen, net als het aantal mensen dat besmettelijk was en de besmettingen 
zelf.’ 

De 1,5 meter afstand is echter niet waterdicht. Inmiddels is bekend dat het coronavirus zich 
ook kan verspreiden via aerosolen, kleine druppels die in de lucht blijven zweven. Die kunnen 
vrijkomen bij zingen, praten of ademen en komen verder dan 1,5 meter. 

De kans dat je via aerosolen besmet raakt, lijkt klein te zijn, aldus onderzoek van Canadese 
wetenschappers en viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. Daartegenover stoot een 
hoest of een nies soms wel evenveel virusdeeltjes uit als een week lang zingen, bleek uit 
dezelfde studie, die nog moet worden gecontroleerd door collega-wetenschappers. 
 
Ook een mondkapje biedt geen honderd procent bescherming. 
Verschillende onderzoeken wijzen erop dat niet-medische mondmaskers er mogelijk voor 
zorgen dat je zelf minder snel een ander besmet. Maar onomstotelijk bewijs is er niet: er is 
nog geen tijd geweest om dit met grote klinische studies met zekerheid vast te stellen. Het 
RIVM blijft dan ook bij het standpunt dat het dragen van niet-medische mondkapjes weinig 
nut heeft als mensen afstand houden van elkaar. 
 
Bij medische mondkapjes, zoals goedgekeurde chirurgische mondkapjes, ligt dat anders. Uit 
een in Nature gepubliceerd onderzoek blijkt dat zowel medische mondkapjes mét filter als 

mondkapjes zónder filter de verspreiding van aerosolen tot negentig procent kunnen 
verminderen.  
 
Ook lijkt er steeds meer bewijs te komen dat het dragen van een mondkapje niet alleen een 
actie van solidariteit is, maar de drager zelf ook beschermt, aldus onderzoekers van de 
University of California. Zij menen dat niet-medische mondmaskers een deel van de 
virusdeeltjes tegenhouden. Dit kan besmetting voorkomen of ervoor zorgen dat het verloop 
van de ziekte minder heftig is.  
 
Toch is het mogelijk dat je op plekken waar je minder afstand kan houden, zoals 
supermarkten en in het openbaar vervoer, alsnog besmet raakt - al is de kans met een 
mondkapje en goed gewassen handen een stuk kleiner. 

Tot slot: besmet raken via een deurklink of winkelwagen waar het virus op zit via een vorige 
gebruiker, lijkt onwaarschijnlijk. Volgens het RIVM is de kans klein dat het virus zich 
verspreidt via oppervlakten. 

In een laboratorium is aangetoond dat het kan. Japanse onderzoekers toonden onlangs aan 
dat het virus negen uur lang levend gehouden kan worden op menselijke huid. Maar die ideale 
omstandigheden komen in de buitenwereld zelden voor, aldus het RIVM op de website.  
 
Toch is het belangrijk om de kans zo klein mogelijk te houden en je handen regelmatig te 
wassen en je gezicht zo min mogelijk aan te raken. ‘Alle kleine beetjes helpen’, aldus Wychel. 
Bron: NU.nl, 28 oktober 2020.   

Vandaag tienduizend besmettingen gemeld, maar een deel is 
restant van gisteren 
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Het RIVM meldt vandaag 10.280 nieuwe besmettingen, dat is inclusief een onbekend aantal 
gevallen dat gisteren niet bij de telling zat door ict-problemen. Gemiddeld kwam het aantal 
infecties de afgelopen twee dagen dus uit op ongeveer 9200, iets lager dan eerder deze week. 

 

 

Dat blijkt uit de RIVM-cijfers die zojuist gepubliceerd zijn. Gisteren turfde het instituut 8123 
nieuwe meldingen, maar die statistiek was incompleet door een softwareprobleem. Smeer je 
de aantallen uit over beide dagen dan bedraagt het gemiddelde ruim 9200, dat is minder dan 

eerder deze week toen het aantal nieuwe gevallen op meer dan tienduizend uitkwam.  

De ict-kwestie bij de GGD is inmiddels verholpen en de restanten van gisteren zouden ook 
verwerkt zijn. Volgens de landelijke GGD GHOR is de software niet gebouwd op dagelijks 
tienduizend besmettingen en dus duizenden GGD’ers die tegelijkertijd inloggen: ‘Dus het 
systeem werd erg traag gisteren toen er zo veel medewerkers mee werkten.’ Na een update 
afgelopen nacht draait de boel weer: ‘We gingen eerder gewoon niet uit van tienduizend 

besmettingen per dag, zo simpel is het eigenlijk.’ 

Onduidelijk blijft nu hoeveel infecties er gisteren en vandaag precies waren, daarom adviseert 
de woordvoerder de aantallen van beide dagen op te tellen en door twee te delen voor het 

gemiddelde beeld: ‘Net als afgelopen weekeinde, toen lag het er ook even uit. 

Het gedoe over de aantallen komt op een ongelukkig moment: de dagkoersen zijn deze week 
cruciaal omdat de effecten van de gedeeltelijke lockdown van midden oktober nu te zien 
moeten zijn. Het kabinet houdt striktere maatregelen achter de hand in de hoop dat we deze 
week ergens het kantelpunt bereiken en het aantal besmettingen weer terugloopt. Het RIVM 
ziet daarvoor al ‘voorzichtige lichtpuntjes, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken, 

waarschuwde RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer.  

De ziekenhuizen zien vandaag weinig verandering in het aantal patiënten: volgens het 
Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) is het totaal aantal opgenomen 
Covidpatiënten nu 2384 (+8 vergeleken met gisteren), waarvan 553 op de intensive care. 
Voorzitter Ernst Kuipers (LCPS) noemt de bescheiden stijging van het aantal 
ziekenhuisopnames de laatste twee dagen ‘gunstig’ omdat ziekenhuizen wat ademruimte 
hebben: ‘Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te blijven spreiden.’ Voor 

conclusies over de effectiviteit van de coronamaatregelen vindt Kuipers het te vroeg. 
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Maar zelfs als nu een daling inzet, zijn de huidige maatregelen naar verwachting nog zeker tot 

december nodig om een beheersbaar niveau te bereiken. Bron: AD, 29 oktober 2020. 

 
 

Er zijn afgelopen etmaal 722 nieuwe coronabesmettingen gemeld volgens de cijfers van het 

RIVM. Ook waren er zes nieuwe sterfgevallen in Twente. Samatha Diensbach, directeur bij de 

GGD Twente, laat aan Tubantia weten dat de afgelopen dagen een vertekend beeld geven. Er 

wordt volgens haar een inhaalslag gemaakt met het aantal geregistreerde besmettingen. 

De besmettingen komen in alle kernen en dorpen van de gemeente Wierden voor. De meeste 

besmettingen doen zich op dit moment voor bij 50-59 jarigen (50) gevolgd door 20-29 jarigen (47). 

Bron: Twentefm, 23 oktober 2020. 

Burgemeester: ‘Aantal coronabesmettingen in Wierden zeer zorgelijk’ 

Het huidige hoge aantal coronabesmettingen binnen de gemeente Wierden is verontrustend. 
Dat zei burgemeester Doret Tigchelaar dinsdagavond in de raadscommissie Grondgebied. ‘Het 
baart ons ernstige zorgen omdat we nog niet kunnen ontdekken waar het vandaan komt’, zei 
ze. 

In de Twentse lijst met coronabesmettingen staat Wierden de afgelopen dagen steeds vermeld 

in de hoogste regionen. ‘Na Tubbergen bezetten we steeds de tweede plaats’, gaf Tigchelaar 

aan. ‘Dat is een positie waarop je als gemeente niet wenst te belanden. Er is nu sprake van 

echt hoge besmettingspieken, veel meer dan we in Wierden tijdens de eerste coronagolf 

afgelopen voorjaar meemaakten.’ 

De huidige gang van zaken omschreef de burgemeester als zwaar en geniepig. ‘Vooral omdat 
we niet weten om welke coronahaarden het precies gaat. Daarom willen we stappen 
ondernemen samen met de GGD, om te achterhalen in welke leeftijdsgroepen het nu veel 
voorkomt. Het duikt op binnen de hele Wierdense samenleving. Niet meer in de 
verzorgingshuizen, zoals in de lente nog meestal het geval was. Het is nu echt onder ons 
allemaal. Dat maakt het zo zorgwekkend, mede omdat we de vinger er niet kunnen opleggen.’ 
Ook in het ambtenarenkorps komen al veel besmettingen voor. 

De burgemeester noemde het goed dat alle horecazaken nu gesloten zijn, al bestaat er nog 
een afhaal- en brengservice. ‘Dat is een mooi initiatief. Maar het bleek erg lastig de 
coronamaatregelen te handhaven in de horeca. Sommige ondernemers vroegen ons zelfs om 
in te grijpen. Want zij konden zelf hun bezoekers die zich niet aan de regels hielden, niet meer 
in de hand houden. Dat maakte het allemaal erg moeilijk. We moeten er, gezien de situatie, 

streng op toezien dat mensen de 1,5 meter afstand naleven.’ Bron: Tubantia, 20 oktober 2020. 
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Veiligheidsregio Twente komt met ‘coronaplan’ 
voor de feestmaand 

 

Patrick Welman, burgemeester van Oldenzaal en plaatsvervangend voorzitter van de 

Veiligheidsregio Twente. © Robin Hilberink 

Hoe ga je met de feestdagen in een (gedeeltelijke) lockdown? Binnen de Veiligheidsregio Twente 

wordt al uitvoerig nagedacht over een plan van aanpak voor de decembermaand. 

Dat stelt plaatsvervangend voorzitter Patrick Welman. Voor de sinterklaasintochten bestaan 
er landelijke draaiboeken vanwege de coronaregels. ‘Al vragen we ook terughoudend te zijn 
met kleinschalige sinterklaasvieringen, zoals in winkelcentra’, zegt Welman.  

De focus van de Veiligheidsregio Twente is echter meer gericht op twee feestelijkheden die in 

deze regio van oudsher extra veel populariteit genieten: kerstmiddag en de jaarwisseling. 

In Twente, maar in het bijzonder in Hengelo, is kerstmiddag een jaarlijks festijn met een 
drukte van belang. Ondanks dat de kans aanwezig is dat horecagelegenheden in de 

kerstperiode nog altijd gesloten zijn, bereiden de crisismanagers zich op alle scenario’s voor. 

‘Als de kroegen dicht zitten, zouden mensen op het idee kunnen komen om in de supermarkt 
drank te kopen en op het marktplein zelf kerstmiddag te vieren’, zegt Ron de Wit, operationeel 

leider bij de Veiligheidsregio Twente. ‘Op die scenario’s willen we wel voorbereid zijn.’ 

Andere zaken waarmee de veiligheidsregio rekening wil houden zijn de afstandsregels in 
combinatie met de toenemende drukte in de supermarkten en winkels voor de kerstinkopen. 
Maar ook de jaarwisseling is vanwege de coronaregels en het verbod op knalvuurwerk en 
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vuurpijlen een extra grote uitdaging. ‘We bekijken hoe we daar in de handhaving mee om 

moeten gaan’, aldus Patrick Welman. 

Wat betreft handhaving wordt er de laatste week strakker gecontroleerd en eerder beboet. Dat 
heeft tot ‘enkele tientallen bekeuringen’ en een ‘veelvoud aan officiële waarschuwingen’ geleid, 
met name met betrekking tot groepsvorming en het onvoldoende houden van afstand tot 

elkaar. 

Er bereiken de Veiligheidsregio Twente wel signalen dat drinkketen nog druk bezocht worden 
door jongeren. Omdat deze keten vaak op particulier terrein staan is het lastig om boetes uit 
te delen. Welman: ‘We doen daarom ook een beroep op ouders van kinderen die naar 

drinkketen gaan om na te gaan of dat nu wel zo verstandig is.’ 

De Twentse bestuurders zijn door het crisisteam in het Duitse grensdistrict Borken ook 
gevraagd om inwoners op te roepen alleen in noodzakelijke gevallen naar Duitsland af te 

reizen, dus niet voor een hapje en een drankje.  

Welman herhaalt die oproep, maar beseft dat deze vermoedelijk al door de actualiteit wordt 
ingehaald: vanaf maandag sluiten ook in Duitsland de horecagelegenheden vanwege de 

verspreiding van het coronavirus. Bron: Tubantia, 29 oktober 2020. 

Medewerkers MST doen in groten getale mee aan Jerusalema-
challenge 

Van verpleegkundig personeel, tot medewerkers van de spoedeisende hulp en van 

thuiswerkende collega’s tot de receptiemedewerkers: het personeel van het Medisch Spectrum 

Twente (MST) heeft in groten getale meegedaan aan de Jerusalema-challenge.  

De Jerusalema challenge bestaat al een tijdje. Wereldwijd doen mensen uit de zorg hetzelfde 
dansje en posten het op YouTube, voor een momentje vrolijkheid. Twee weken geleden dook 
al een filmpje op toen MST-personeel van de afdeling Cardiovasculait Interventie zich aan de 

challenge waagde. 
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In een filmpje van ruim vijf minuten laten nu ook andere medewerkers van het Enschedese 
ziekenhuis hun dansmoves zien. Soms in de buitenlucht, soms op de afdeling. Bij de 

spoedeisende hulp zorgen de zwaailichten van ambulances zelfs voor een ware lichtshow. 

De challenge moet de verbondenheid in de zorg symboliseren. Bovendien is het luchtige 
tussendoortje een welkome afwisseling voor de drukke tijden in het ziekenhuis.  Bron: 

Tubantia, 26 oktober 2020.   

Politie waarschuwt regionale ziekenhuizen voor corona-
indringers 

De politie Oost-Nederland heeft regionale ziekenhuizen gewaarschuwd dat complotdenkers 
mogelijk willen binnendringen. Personeel is opgeroepen om alert te zijn op ongenode gasten. 

Aanleiding voor de actie is volgens politie-woordvoerder Anne Coenen een oproep op sociale 
media. ‘In de tekst werd opgeroepen om te filmen bij de spoedeisende hulp. We hebben geen 
signalen gekregen dat dit al daadwerkelijk is gebeurd. Voor ons was het wel reden om de 

ziekenhuizen hiervan afgelopen weekeinde op de hoogte te stellen’, zegt Coenen. 
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Ik wil erop wijzen dat mensen die binnendringen op een intensive care en geen bescherming 

dragen meteen besmet raken. Aldus Wouter van der Horst, woordvoerder Nederlandse 

Vereniging Ziekenhuizen 

De waarschuwing is bij het Deventer Ziekenhuis binnengekomen, zo bevestigt woordvoerder 
Inge Langwerden. Binnen het ziekenhuis is het personeel op de hoogte gesteld over de oproep, 
die afkomstig is uit kringen van complotdenkers of actiegroepen rond de beweging 
Viruswaarheid. Het ziekenhuis instrueert om bij verdachte situaties de beveiliging in te 

schakelen. Die haalt de politie erbij. Incidenten hebben zich vooralsnog niet voorgedaan. 

Ook de Twentse ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (Enschede) en Ziekenhuisgroep 
Twente (Hengelo) zijn op de hoogte gesteld. Woordvoerster Karina Koopman van Isala in Zwolle 
zegt niet te weten of haar ziekenhuis ook is gewaarschuwd. ‘Ik weet wel dat er nog geen poging 

is geweest om ongeoorloofd het ziekenhuis binnen te komen.’ 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft nog niet gehoord van de oproep en reageert 
geschokt. Woordvoerder Wouter van der Horst gaat de leiding van het crisisteam op de hoogte 
stellen. 

‘Het is een absurd idee en van de zotte als het bewaarheid wordt. Ik wil erop wijzen dat mensen 
die binnendringen op een intensive care en geen bescherming dragen meteen besmet 
raken. Het is huisvredebreuk. Een levensgevaarlijke situatie. Personeel mag daar helemaal 
niet worden gestoord in het belangrijke werk dat ze doen. Overigens is de kans op besmetting 
op een verpleegafdeling nog groter. Patiënten zijn daar nog wakker. Ze hoesten en proesten in 
het rond, vandaar het hogere risico. Ik kan bijna niet geloven dat mensen zoiets echt gaan 
doen.’ Bron: De Stentor, 27 oktober 2020.  

Sterfte neemt verder toe 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt vandaag in de week van 19 tot en met 25 
oktober, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht. De sterfte in deze 
week was bijna 600 hoger dan verwacht. Er overleden meer mannen dan vrouwen. Ook 
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt sterftecijfers wekelijks bij. In 
de meest recente data van het RIVM van 15 tot en met 21 oktober, is de sterfte licht verhoogd 
in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 65 – 74 jaar en sterk verhoogd in 
de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. 

De opkomende hogere sterfte valt samen met de tweede golf van de corona-epidemie in 
Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-
19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. 

 
28-10-2020 | 11:00 uur 

Advies OMT Outbreak Management Team  26 oktober 2020 

Afgelopen maandag kwam het OMT bij elkaar en besprak: 

• Het verloop van de uitbraak van COVID-19 

• De effectiviteit van de maatregelen 

• Internationale reizen en reizen tijdens de winterperiode 

• Het huidige testbeleid en mogelijke wijzigingen 

• De isolatieperiode van positief geteste asymptomatische personen 
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Wekelijkse update: 21 t/m 27 oktober 2020 

  Afgelopen week1 Voorgaande week

Meldingen van COVID-19     

Aantal nieuwe meldingen 67.542 55.587 

Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1739 1492 

Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 333 287 

Overleden 329 185 
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Deze kaart toont over de afgelopen 2 weken, via een drop down menu, het aantal COVID-19 

patiënten, het aantal vanwege COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen patiënten, en het 

aantal overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, zoals gemeld door 

de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Deze gegevens worden elke dinsdag bijgewerkt. 

Bron: RIVM, 30 oktober 2020. 

 

Politie maakt einde aan illegale coronafeesten 

Op een aantal plaatsen in Nederland heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten 

waarop vooral jongeren waren afgekomen. In onder meer Rotterdam en het Gelderse Angerlo 

kwamen vrijdag veel meer mensen samen dan is toegestaan volgens de huidige 

coronamaatregelen. 

Agenten maakten vrijdagavond, na een tip via Meld Misdaad Anoniem, een einde aan een 

illegaal feest in Angerlo bij Zevenaar. De ongeveer twintig jongeren op het feest hebben een 

boete gekregen. ‘We hebben weten te voorkomen dat het een groter feest werd en zullen de 

locatie de komende uren in de gaten blijven houden.’ Om welke locatie het precies gaat, zegt 

de politie niet. 

In Dordrecht kregen  negentien jongeren een bon die waren samengekomen bij een skatebaan 

onder de Zwijndrechtse brug. Ze maakten zich volgens de politie schuldig aan samenscholing, 

het drinken van alcohol op straat en wildplassen. 

De laatste tijd is de politie vanwege het coronavirus extra alert op illegale feesten en andere 

activiteiten waarbij veel mensen samenkomen. De meeste besmettingen vinden plaats op 

feestjes en familiebijeenkomsten. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) mogen 

ontvangen is daarom teruggebracht tot drie personen per dag, kinderen onder de 13 jaar niet 

meegerekend. 

Woensdag nog bekeurde de politie in Rotterdam elf mannen en vrouwen tussen de 20 en 22 

jaar, die zich niets aantrokken van de coronamaatregelen. Ze waren aan het feesten in een 

huis aan het Achterharingvliet. Buren hadden geklaagd over luide muziek. De 

geluidsinstallatie is meegenomen omdat agenten op hetzelfde adres eerder in de week ook al 

hadden moeten ingrijpen vanwege geluidsoverlast. 

In recordtijd 1 miljoen coronagevallen meer in Verenigde 

Staten 

In de Verenigde Staten zijn er in recordtijd 1 miljoen coronabesmettingen bijgekomen. De 

teller staat inmiddels op meer dan 9 miljoen gevallen, en dat veertien dagen na het bereiken 

van de 8 miljoen, melden Amerikaanse media. Die 9 miljoen is ook een wereldrecord, met 

India op de tweede plaats met ruim 8,1 miljoen geregistreerde infecties. 

In de VS overleden bijna 235.000 mensen aan corona. Van de negen miljoen mensen die 

besmet raakten, is twee derde hersteld.  

GGD Utrecht bouwt XL-testlocatie bij de Jaarbeurs 

De GGD regio Utrecht is vrijdag begonnen met de bouw van een extra grote coronatestlocatie, 

een zogeheten XL-teststraat, op een parkeerterrein van de Jaarbeurs Utrecht. Half november 

gaat deze locatie open met ruimte voor zeker veertig teststraten. 

De bedoeling is dat er daarna meer van deze mega-testlocaties openen, waar per dag drie- tot 

vijfduizend tests kunnen worden afgenomen. Behalve met de reguliere PCR-tests wordt er ook 

met sneltests op het virus getest. 
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Demonstratie tegen coronamaatregelen in Barcelona loopt uit 

op rellen 

In het centrum van Barcelona zijn vanavond rellen uitgebroken nadat een demonstratie tegen 

strengere coronamaatregelen uit de hand liep. De vreedzame mars werd overgenomen door 

burgers die het bestaan van covid-19 zouden ontkennen.  

Zeker vijftig demonstranten gooiden stenen en vuurwerk naar de politie, zo melden lokale 

media. Donderdag waren er al vergelijkbare acties van coronaontkenners in Bilbao en 

maandag braken in diverse steden in Italië rellen uit nadat daar maatregelen werden 

aangescherpt. De woede komt nadat eerder deze week de noodtoestand werd uitgeroepen om 

de epidemie te remmen. Die geeft regionale autoriteiten het recht de bewegingen van burgers 

te beperken door lokaal een lockdown of avondklok in te voeren.  

Spanje behoort ook tijdens de tweede golf tot de zwaarst getroffen landen van Europa. 

Donderdag werden er ruim 23 duizend nieuwe besmettingen geteld. Inmiddels zijn 35.600 

mensen aan het virus overleden. Bron: De Volkskrant, 30 oktober 2020.  

 

 

AP - Een aanvaring tussen de politie en demonstranten in het centrum van Barcelona. 

België sluit winkels en legt openbare leven zes weken aan 

banden    

België legt het openbare leven vanwege het coronavirus opnieuw verder aan banden. Er komt 

geen verbod op onnodige verplaatsingen zoals tijdens de eerste golf, maar 'niet-essentiële' 

winkels zoals kleding- of elektronicazaken moeten maandag dicht. Bedrijven mogen 

openblijven, maar thuiswerken wordt verplicht. De regels gelden vooralsnog zes weken, tot en 

met 13 december. 

De regering roept de bevolking op de komende vier tot zes weken ‘forse inspanningen’ te 

leveren om de strijd tegen het coronavirus te winnen. Belgen moeten vooral thuisblijven en 

alleen de deur uitgaan voor noodzakelijke boodschappen, dokters- of apotheekbezoek. ‘Er is 
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maar één manier en dat is alle sociale contacten beperken’, zei premier Alexander De Croo na 

afloop van topberaad met deskundigen en de leiders van de deelregeringen. 

Het aantal sociale contacten wordt gelimiteerd tot één 'knuffelcontact' en dat is de enige 

persoon die bij iemand thuis mag komen. Om eenzaamheid bij alleenstaanden te bestrijden 

mogen die een extra contact hebben, maar het is de bedoeling dat die twee personen elkaar 

afwisselen. Buiten zijn samenscholingen van meer dan vier personen verboden. De kappers 

en andere contactberoepen moeten ook weer sluiten. 

De herfstvakantie, die maandag begint, wordt verlengd van één week tot twee weken. Maar de 

pretparken moeten vanaf 3 november, als de herfstvakantie net is begonnen, dicht. De hotels 

blijven open, maar hun bar en restaurant worden verboden gebied. Gasten moeten op hun 

kamer eten. 

De regels gaan zondag om middernacht in. Voor de winkels volgt er een evaluatie op 1 

december. De verdere lockdown heeft volgens De Croo een centraal doel: zorgen dat de 

‘gezondheidszorg niet bezwijkt’. Dit zijn ‘de maatregelen van de laatste kans’. 

  

EPA - Alexander De Croo 

Italië telt recordaantal besmettingen: ruim 31.000 op één dag 

Italië telde afgelopen etmaal een recordaantal coronabesmettingen van ruim 31.000 op één 
dag. Zelfs tijdens de eerste coronagolf eerder dit jaar bleven de cijfers daar ver onder. Italië 
was toen een tijd lang het zwaarst getroffen Europese land. 

De afgelopen 24 uur bezweken er wel iets minder mensen aan corona. De autoriteiten 
registreerden 199 coronadoden. De afgelopen dagen waren meer dan 200 doden gemeld, en 
dat was sinds midden mei niet meer voorgekomen. In totaal stierven in Italië tot nu toe ruim 
38.000 mensen aan de gevreesde longziekte. 

Kabinet kijkt naar vuurwerkverbod om zorg te ontlasten 

Het kabinet overweegt een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, om zo de 
vanwege corona overbelaste zorg te ontzien. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
(Milieu). ‘Dat is zeker nu een logische vraag, die het kabinet zal meewegen.’ 
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Dit jaar wordt de jaarwisseling anders normaal, zegt Van Veldhoven. ‘Dat ziet iedereen.’ Het 
kabinet gaat zich de komende weken beraden over de jaarwisseling. 

Eerder pleitten GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een verkoopverbod op vrijwel al het 
consumentenvuurwerk dit jaar. De maatregel zou alleen voor dit jaar gelden en vuurwerk niet 
definitief in de ban doen. Verkopers moeten een compensatie krijgen voor de al gemaakte 
kosten. 

De partijen kregen steun van de politiebond ACP en de beroepsvereniging van Spoedeisende 
Hulp Artsen (NVSHA). Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) was 
positief. 

Begin dit jaar werd het gebruik van vuurwerk al verder aan banden gelegd. Onder meer 
knalvuurwerk, sierpijlen en vuurwerk in de zwaardere categorie F3 is verboden vanaf 1 
december. 

KLM geeft kabinet zaterdagmiddag meer duidelijkheid over 
bezuinigingsplan 

KLM maakt zaterdagmiddag aan het kabinet bekend of vakbonden instemmen met een 
langere periode van loonoffers. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten na crisisberaad met 
de bonden. Eerder op vrijdag keurde minister van Financiën Wopke Hoekstra de eerdere 
afspraken over loonmatiging af, omdat hij de looptijd te kort vindt. 

Afspraken tussen KLM en vakbonden over de versobering van de looneisen lopen maar 
anderhalf tot twee jaar. Hoekstra vindt dat er bespaard moet worden op loon zolang de steun 
aan KLM loopt, namelijk tot 2025. 

Er is nu aan de vakbonden om te garanderen dat ze zich ook na de looptijd van hun afspraken 
met KLM houden aan offers in de arbeidsvoorwaarden. KLM wil uiterlijk zaterdagmiddag 
horen of bonden bereid zijn zo'n garantie te geven. Om 12.00 uur maakt de 
luchtvaartmaatschappij de resultaten bekend aan het ministerie van Financiën. 

Goedkeuring uit Den Haag is nodig voor KLM voor het ontvangen van 3,4 miljard euro aan 
noodsteun. Zonder die financiële hulp voor de coronacrisis dreigt KLM om te vallen.  

 

Guus Dubbelman / de Volkskrant - De KLM-vloot op Schiphol is nog altijd hemelsblauw, 
maar donkere wolken pakken zich boven het bedrijf samen. 
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Kabinet: aantal besmettingen lijkt constant, nog geen 
aanleiding tot meer maatregelen 

Vooralsnog ziet het kabinet geen redenen om al extra coronamaatregelen te treffen. Dat zei 
premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Daarmee is niet uitgesloten dat die 
maatregelen er komen: er moet volgens Rutte nog steeds blijken of de huidige maatregelen 
effectief genoeg zijn. ‘Het lijkt constant’, zegt hij over het aantal besmettingen. ‘Maar we 
moeten nog even afwachten wat de komende dagen gebeurt.’ 

Ook als het aantal besmettingen wel afneemt, zijn extra maatregelen nog een optie. Ze zouden 
volgens Rutte ‘dienstig’ zijn om het aantal besmettingen sneller te doen dalen. Wel moet dan 
goed worden afgewogen welke economische schade dit met zich meebrengt, aldus de premier. 

 

Besmettingen toegenomen deels door inhaalslag 
computerstoring, wekelijkse groei vertraagt 

Het aantal besmettingen is vrijdag toch weer toegenomen, maar de wekelijkse groei is nog wel 
steeds aan het vertragen. Volgens het RIVM is het hogere aantal van vrijdag deels nog de 
inhaalslag van de computerstoring van woensdag. Het beeld is daarom ‘hoopvol’, aldus het 
RIVM. 

Het RIVM meldt vandaag 11.141 nieuwe covid-besmettingen, 861 meer dan gisteren, toen 
waren het er 10.280. De afgelopen week zijn er 68.973 besmettingen gemeld, dat is een 
toename van 14 procent ten opzichte van de week daarvoor. Het groeipercentage neemt op 
basis van deze cijfers gestaag af, een week eerder was het groeipercentage nog 21 procent. 

In de gemeenten Bunschoten (41) en Alblasserdam (36) werden vandaag omgerekend naar 
inwonertal de meeste besmettingen gemeld. In heel Nederland zijn de afgelopen zeven dagen 
396 besmettingen per 100 duizend inwoners geregistreerd. 

Het officiële sterftecijfer liep vandaag op met 87 nieuwe sterfgevallen, gisteren waren dit er 56. 
In de week tot en met 25 oktober overleden naar schatting meer dan 3.450 personen, 600 
meer dan verwacht voor deze week. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De hogere sterfte valt 
samen met de tweede coronagolf.  

Ziekenhuisbezetting vlakt verder af: slechts 1 extra patiënt ten 
opzichte van gisteren 

De bezetting met coronapatiënten in het ziekenhuis neemt nog maar nauwelijks toe. De 
gunstige trend van de laatste twee dagen zet daarmee versterkt door. Vrijdag nam het totaal 
aantal bezette bedden maar met 1 persoon toe, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De bezetting op de intensive care is nog wel 
aan het stijgen, maar op de reguliere verpleegafdelingen nam het aantal patiënten af. 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is positief over deze 
ontwikkeling: ‘We zien voor de derde dag op rij een afvlakking van de bezetting van klinische 
bedden door covid-19-patiënten. Dat is gunstig, en kan een eerste effect zijn van de 
maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen 
dat deze trend doorzet.’ 

Op het moment liggen er 2.385 positief geteste patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 1 
meer dan op donderdagmiddag. In het afgelopen etmaal zijn 287 nieuwe covid-patiënten 
opgenomen, waarvan 250 in de kliniek en 37 op de intensive care. Dit betekent dat er 286 
patiënten uit het ziekenhuis ontslagen zijn, of zijn overleden. 
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Op de intensive care liggen 567 covid-patiënten, dat zijn 14 patiënten meer dan gisteren. Twee 
van deze ic-patiënten zijn nog altijd opgenomen in een Duits ziekenhuis. De andere 1.818 
patiënten liggen op een reguliere verpleegafdeling, 13 minder dan gisteren. 

In de afgelopen 24 uur werden 43 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 1 ic-patiënt. 

Kabinet en Curaçao bijna akkoord over derde pakket 
coronasteun 

Het kabinet en de regering van Curaçao hebben bijna een akkoord bereikt over een derde 
pakket aan coronasteun. Dat maakten staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) 
en premier Eugene Rhuggenaath (Curaçao) vrijdag bekend. 

De staatssecretaris noemt het ‘een mijlpaal’ in de onderhandelingen, die al langere tijd 
moeizaam lopen. Hij vliegt zondag naar het eiland om daar te praten over de laatste details. 
Naar verwachting tekenen beide landen volgende week het definitieve akkoord. 

Rhuggenaath, die eerder zeer kritisch was over het voorstel en de houding van Nederland, 
vindt dat er nu ‘een veel beter pakket op tafel ligt’. Critici zeggen dat Curaçao nu geen andere 
keuze heeft dan tot een akkoord te komen, omdat de bankrekening van het land leeg is. 

In het huidige voorstel zou de autonomie van Curaçao, dat het land sinds 2010 heeft, beter 
geborgd zijn. Ook is er volgens de premier gewerkt aan het vertrouwen tussen Den Haag en 
Curaçao. Wel heeft dit volgens hem ‘tijd gekost’. 

Aruba en Sint-Maarten, ook landen binnen het Koninkrijk, zijn net als Curaçao al langdurig 
in gesprek over verdere noodsteun. Ook Aruba zou ‘heel ver’ zijn, maar is er ‘nog net niet’, 
aldus de gevolmachtigde minister Guillfred Besaril. Sint-Maarten is nog in gesprek over een 
tweede steunpakket.  

 

Oproep aan wie kan: kom helpen in de zorg 

Mensen die nu weinig om handen hebben, zoals werknemers in de horeca en de reiswereld, 
worden opgeroepen (ook tegen betaling) te komen helpen in de zorg. Als ze eerder al eens in 
de zorg hebben gewerkt is dat helemaal mooi, maar ook anderen zijn welkom. Die kunnen 
voor lichte zorgtaken worden klaargestoomd met een cursus van een week. Werkgevers wordt 



77 

 

intussen gevraagd in hun personeelsbestand te zoeken naar mensen die uitgeleend zouden 
kunnen worden aan de zorg en die ze voor de gelegenheid wel even willen missen. 

De oproepen komen van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, en 
van Extra handen voor de zorg, een breed samenwerkingsverband van onder meer 
werkgeversorganisaties en opnieuw ActiZ. Extra handen voor de zorg bestaat al langer en 
heeft nu 2500 mensen beschikbaar, maar dat moeten er veel meer worden. 

De extra handen zijn vooral nodig voor de ouderenzorg, die niet zoals de ziekenhuiszorg 
afgeschaald kan worden. Het gaat immers om doorlopende zorg, die niet kan worden 
uitgesteld, zoals bijvoorbeeld een niet-dringende knieoperatie. Het gaat bij de oproep aan 
mensen zonder ervaring met name om taken als begeleiding, aandacht geven, rondbrengen 
van eten en dergelijke. Maar ook in ziekenhuizen kunnen deze kandidaten worden ingezet: al 
is het bijvoorbeeld alleen maar met het helpen van verpleegkundigen, bijvoorbeeld met het 
aantrekken van beschermende kleding. 

Volgens een woordvoerder van Extra handen voor de zorg zijn er heel veel mensen te vinden 
die ooit in de zorg hebben gewerkt, doordat de zorg enorm breed is. Voor deze mensen is er 
ook een leerpad om de oude ervaring op te frissen, aldus ActiZ. 

ActiZ vraagt ook iedere burger om in de eigen omgeving te kijken of hij of zij een kwetsbare 
kan bijstaan. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid onderschrijft het belang van de oproep. De 
personele situatie is ‘zorgwekkend’, vindt hij. ‘Ik hoop dat we het gevoel van samen hervinden, 
waarmee we de eerste golf zijn doorgekomen.’  

 

ANP - Een bezoeker met mondkapje bij een verpleeghuis De Bleijke. 

Voor twee op de drie Britse bedrijven dreigt faillissement 

Twee op de drie bedrijven in het Verenigd Koninkrijk lopen kans komende maanden failliet te 
gaan als het gevolg van de lockdownmaatregelen. Bij de helft van de ondernemingen teert op 
kasreserves. Dat is gebleken uit cijfers van de Office for National Statistics, de Britse evenknie 
van het CBS.  
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Met name horecaondernemingen zijn er slecht aan toe. Vooralsnog verhult de financiële steun 
van de overheid de ware aard van de problemen. Bovendien nemen rechtbanken tijdelijk 
amper faillissementsprocedures in behandeling.  

De aanstaande vloedgolf zal zorgen baren in Downing Street, waar premier Boris Johnson 
onder grote stuk staat. Zijn medische- en wetenschappelijke adviseurs willen dat de premier 
het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland volgt door de economie opnieuw stil te leggen. Ook 
de Labour-oppositie wil bij voorkeur zo hard mogelijk ingrijpen. 

Taiwan heeft al tweehonderd dagen geen binnenlandse 
besmetting gehad 

Taiwan heeft al tweehonderd dagen geen enkele binnenlandse besmetting gehad. De laatste 
keer dat een inwoner van het eiland besmet werd met het coronavirus door een andere 
bewoner was op 12 april. De gezondheidsdienst bedankte de ruim 23 miljoen inwoners 
donderdag voor het bereiken van deze opmerkelijke mijlpaal. 

Het laat opnieuw zien hoe succesvol Taiwan is bij het aanpakken van het coronavirus. Sinds 
de pandemie uitbrak, zijn er slechts 553 bewoners besmet geraakt. Het dodental staat op 
zeven. Hoewel het aantal binnenlandse besmettingen is ingedamd, wordt het land nog wel 
geconfronteerd met een klein aantal besmettingen veroorzaakt door buitenlandse reizigers. 

De gezondheidsdienst riep de bevolking op vast te blijven houden aan het dragen van 
mondkapjes en het wassen van de handen. Taiwan behoort tot een kleine groep landen, samen 
met Hong Kong, China, Zuid-Korea, Japan en Nieuw-Zeeland, dat de groei van het aantal 
besmettingen in een vroeg stadium onder controle wist te krijgen. 

De regering besloot al op 31 december vorig jaar reizigers uit de Chinese stad Wuhan, waar 
de epidemie begon, te controleren op ziekteverschijnselen. Op 23 januari werden alle vluchten 
uit Wuhan stopgezet. Wie het land nu binnenkomt, moet verplicht veertien dagen in 
quarantaine. Dit geldt ook voor Taiwanezen die uit het buitenland terugkeren. 

Het besluit van de regering om wetenschappers en andere deskundigen de leiding te geven 
over de aanpak van de epidemie, heeft ook in belangrijke mate bijgedragen aan het Taiwanese 
succes. Een van hen is voormalig vicepresident Chen Chien-jen, een epidemioloog. 

Corona leidt tot recordaantal studenten 

Een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar 
ingeschreven bij een universiteit. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het vorige 
collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op basis van de voorlopige 
inschrijfcijfers voor het collegejaar 2020-2021. De forse toename komt volgens de VSNU onder 
meer door de coronacrisis. 

Het aantal studenten stijgt al jaren fors: in 2000 waren er nog 165.000 studenten, twintig 
jaar later is dat aantal bijna verdubbeld. Dit keer komt die groei deels doordat de centrale 
examens vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Daardoor zijn er meer scholieren op het 
voortgezet onderwijs geslaagd dan het jaar ervoor. Ook nemen vermoedelijk minder geslaagde 
vwo’ers een tussenjaar door de coronacrisis, aldus de vereniging. 

Het hogere aantal studenten is verder te verklaren door de zogeheten zachte knip. Vóór corona 
mocht een hbo’er met een kleine achterstand in studiepunten het daaropvolgende jaar niet 
met een universitaire opleiding starten, de harde knip. Door de ‘zachte knip’ die is afgesproken 
voor dit studiejaar, stromen meer mensen door van mbo naar hbo, van hbo naar 
wetenschappelijk onderwijs en van bachelor naar master. Verder hebben 
eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis onvoldoende studiepunten haalden, meer tijd 
gekregen om die toch te halen door aanpassingen rondom het bindend studieadvies. Normaal 
valt 7 procent van de studenten uit in het eerste jaar, nu is dat 5,4 procent, aldus de VSNU. 
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Aan de andere kant haalden afgelopen studiejaar relatief minder studenten hun diploma dan 
verwacht, door vertraging als gevolg van maatregelen om het virus te beteugelen. Meer 
studenten hebben zich daardoor opnieuw ingeschreven voor het afronden van hun laatste 
vakken. 

Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend 
studieadvies, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. ‘Het is goed mogelijk dat volgend jaar 
de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun studie.’ 

Opvallend is verder dat de instroom van internationale studenten licht is gestegen ten opzichte 
van vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Ondanks de reisbeperkingen nam het aantal 
studenten uit de EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland toe met tussen de 10 en 12 
procent ten opzichte van het vorige collegejaar. Daar staat echter een daling van studenten 
uit andere landen tegenover.  

 

Guus Dubbelman / de Volkskrant - Studenten luisteren half oktober naar klassieke muziek 
in het Concertgebouw in Amsterdam.  

Leider Australische staat neemt eindelijk dag vrij na lockdown 

De leider van de Australische deelstaat Victoria heeft voor een verrassing gezorgd door een 
dag vrij te nemen. Premier Daniel Andrews stond 120 dagen op rij voor de camera’s om burgers 
bij te praten over de strijd tegen het coronavirus in zijn zwaar getroffen staat. Die 
persconferenties waren live te zien op de nationale televisie en het internet. 

De centrumlinkse regering van Andrews besloot eerder dit jaar tot een strenge lockdown in 
miljoenenstad Melbourne. Daar moesten bedrijven dicht, kregen inwoners opdracht thuis te 
blijven en was een avondklok van kracht. De deelstaatpremier gaf op zijn dagelijkse 
persconferentie informatie over de stijging van het aantal coronabesmettingen. Ook moedigde 
hij inwoners aan zich aan de regels te houden die verspreiding van het virus moesten 
voorkomen. 

Die maatregelen konden deze maand worden versoepeld omdat veel minder coronagevallen en 
sterfgevallen worden gemeld dan voorheen. Inmiddels durft Andrews een dagelijkse 
persconferentie over te slaan. Hij vroeg aan het eind van het persmoment op vrijdag of er nog 
vragen waren. ‘Anders zie ik jullie morgen niet. De minister van Volksgezondheid doet dan de 
dagelijkse briefing. Jullie zijn vast erg blij om dat te horen.’  
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Wederom recordaantal besmettingen in Duitsland 

In Duitsland is voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld. In het afgelopen 24 uur kwamen er 18.681 gevallen bij, meldt het 
Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM. 

Met de nieuwe infecties erbij komt het totaalaantal Duitse coronabesmettingen op 499.694. 
In de afgelopen 24 uur werden nog eens 77 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 geregistreerd, 
wat het totale dodental op 10.349 brengt. 

De autoriteiten kondigden woensdag aan dat het land maandag weer deels op slot gaat om de 
verspreiding van het virus in te dammen. Bars en restaurants moeten tot eind november dicht, 
net als onder meer fitnessstudio's, theaters en bioscopen. Bondskanselier Angela Merkel 
waarschuwde dat Duitsland in een 'dramatische situatie' dreigt te belanden en dat door het 
toenemende aantal coronagevallen de gezondheidszorg overbelast zal raken. 

Zo worden de verkiezingen coronaproof gehouden 

Om de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van 
de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan. Daarnaast krijgen kiezers 
die om bijvoorbeeld medische redenen niet in staat zijn naar het stemlokaal te komen, de 
kans per post te stemmen. Bron: De Volkskrant, 30 oktober 2020 

Hoe dodelijk is corona vergeleken met griep en andere ziektes? 

Net als dit voorjaar lijkt het aantal coronadoden in de tweede golf fors hoger dan uit de officiële 
cijfers van het RIVM blijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt over vorige week 
bijna 600 meer doden dan verwacht. In dezelfde periode (19-25 oktober) rapporteerde het RIVM 
308 doden. 

 
 
Een coronapatiënt op de intensive care van het VUmc. Foto Marc Driessen 

 
 
Een week eerder meldde het RIVM in zijn dagberichten in totaal 170 doden, terwijl het CBS 
een oversterfte van bijna 400 constateerde. Het CBS kan de sterfgevallen niet 1 op 1 aan het 
coronavirus koppelen, maar ziet wel duidelijk dat de extra sterfte samenvalt met de tweede 
coronagolf. 
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Dit roept herinneringen op aan dit voorjaar. De verbazing was groot toen duidelijk werd dat 
het RIVM  niet alle coronasterfgevallen kon melden, omdat artsen niet verplicht zijn die door 
te geven aan de GGD. Sindsdien verwijst het RIVM ook actief naar de CBS-cijfers, en meldt 
het in haar eigen stukken dat er sprake is van onderrapportage. Duidelijk is in elk geval dat 
het aantal coronadoden na een paar relatief rustige maanden weer fors toeneemt. 
 
Hoe tellen we coronadoden? De cijfers van het RIVM, die de ernst van de situatie dus niet 
helemaal weergeven, worden verzameld door de GGD’en. Omdat artsen niet verplicht zijn 
coronasterfgevallen aan de GGD door te geven, zijn de cijfers niet compleet. Ook komt het 
regelmatig voor dat sterfgevallen pas dagen of soms zelfs weken later worden gemeld. 
 
Meer accurate informatie is te vinden bij het CBS. Dat houdt wekelijks de ‘oversterfte’ bij. Het 
aantal doden in de gemeentelijke basisadministraties wordt vergeleken met het op basis van 
historie en demografie verwachte aantal. Eind maart en begin april bedroeg de oversterfte zo’n 
tweeduizend mensen per week. 
 
Ook deze methode is niet zaligmakend, beaamt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. Er 
is geen direct bewijs dat corona linkt aan deze extra doden. Er is echter nóg een bron, die dat 
bezwaar elimineert. Het CBS publiceert, met enige vertraging, ook cijfers over de doodsoorzaak 
van Nederlanders. Die cijfers zijn gebaseerd op formulieren die een arts na een sterfgeval 
invult. Sinds maart is het mogelijk om ‘vastgestelde’ of ‘vermoedelijke’ covid-19 als 
doodsoorzaak in te vullen.  
 
‘Soms staan er meerdere oorzaken op het formulier,’ legt Traag uit. ‘Bijvoorbeeld covid-19 en 
obesitas. Als onduidelijk is wat de belangrijkste oorzaak was, proberen we dat altijd uit te 
zoeken. Als iemand bij de coronadoden staat, is corona ook echt de belangrijkste 
doodsoorzaak. Mensen die besmet zijn met corona maar doodgaan in het verkeer, komen niet 
in deze categorie terecht.’  
 

 
 
Op de intensive care van het VUmc. Foto Marc Driessen  
 
Hoeveel zijn het er? Voor de eerste golf kunnen we dat inmiddels redelijk bepalen. De 
oversterfte tussen 9 maart en 24 mei, de weken waarin de pandemie door Nederland raasde, 
lag tussen de 8.593 en 11.691 personen, stelt het CBS, met  10.164 als meest waarschijnlijke 
schatting. Dat komt redelijk overeen met de rapportage van de huisartsen. Op hun 
formulieren is tijdens het eerste half jaar 10.067 keer covid-19 als doodsoorzaak ingevuld. 
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Hoeveel doden de tweede golf tot nu eiste, is nog niet zeker. Het RIVM meldde sinds 1 juli 
ruim 1000 doden. Dit voorjaar bleek echter dat het werkelijk aantal slachtoffers anderhalf tot 
twee keer zo hoog als het dodental van het RIVM. Het CBS begon vanaf 21 september 
oversterfte door corona te zien. Inmiddels gaat het om ongeveer 1500 gevallen. Al met al lijkt 
het redelijk om te zeggen dat corona in Nederland tot nu toe ongeveer 12.000 doden heeft 
geëist. 
 
Hoe groot is de kans dat je sterft? Wetenschappers breken zich nog steeds het hoofd over deze 
vraag. Om antwoord te vinden op die vraag moet je niet alleen het aantal coronadoden kennen, 
maar ook het aantal personen dat besmet geweest is. 
 
Aangezien lang niet iedere besmette persoon getest is, kun je dat op basis van het aantal 
geregistreerde besmettingen niet uitrekenen. Onderzoekers proberen daarom te ontdekken 
hoeveel mensen antistoffen hebben. Als je dat weet, kun je met een grove rekensom inschatten 
hoe het aantal doden zich verhoudt tot het aantal besmettingen.    
 

 
 
Artsen draaien een Covid-patiënt op de intensive care. Foto Marc Driessen 
 
Onlangs verscheen een groot onderzoek van de Stanford Universiteit. Daarin wordt 
geconcludeerd dat maar 1 op de 434 gevallen tot de dood leidt. Bij mensen onder de 70 zou 
zelfs maar 1 op de 2000 besmettingen fataal aflopen. Collega-onderzoekers zijn 
echter kritisch. Het onderzoek zou zelfs ‘misleidend’ zijn, onder meer omdat het aantal 
mensen met antistoffen veel te hoog zou zijn ingeschat. 
 
Het RIVM heeft voor Nederland een eigen berekening gemaakt, op basis van de eerste golf. ‘We 
denken dat ongeveer 1 op de 100 besmettingen tot een overlijdensgeval leidt,’ vertelt Susan 
van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten. 
‘Dat is gebaseerd op de inschatting dat ongeveer 1 miljoen mensen dit voorjaar antistoffen 
hadden.’ 
 
De berekening komt aardig overeen met uitkomsten van onderzoek dat het Londense Imperial 
College donderdag presenteerde. Onderzoekers daar stellen dat in landen met een hoog 
inkomen, zoals Nederland, 1 op de 87 besmettingen een fatale afloop kent.  
 
Sterven vooral ouderen? Ja. Ook nu, in de tweede golf. Van de 198 doden die het RIVM 
afgelopen week in zijn weekrapport meldde, zijn er maar 8 jonger dan 65. Het roept 
herinneringen op aan de dor hout-discussie. Tanja Traag (CBS) maakt een nuance. ‘Als je 
kijkt naar het zware influenzaseizoen 2017/2018 zie je dat influenza echt een killer onder 
tachtigplussers is. Daaronder zie je nog een paar doden in de categorie 65-80, en daaronder 
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niets. Bij corona is dat echt anders. Daaraan sterven ook mensen onder de 50. Ik zou dat 
geen dor hout willen noemen.’ 
 
‘Stel nóu dat het er 1 op de 2000 zijn,’ vult Van den Hof (RIVM) aan. ‘Vertaal dat maar eens 
naar de gehele bevolking: dan zijn het er nog veel. En het zal je broer of moeder maar zijn.’ 
 
Beeld je een wereld in, zegt immunoloog Rijkers, waarin de jongeren die nu getroffen worden 
de énige slachtoffers zijn. ‘Dat er een onbekend en besmettelijk virus rondwaart, dat jongeren 
erg ziek kan maken, of zelfs kan doden. Dat er geen medicijn is, geen vaccin. We zouden groot 
alarm slaan over hun lot. Nu wordt soms gedaan alsof het effect op jongeren niks voorstelt, 
omdat ouderen nog veel harder getroffen worden. Maar dat klopt natuurlijk niet.’ 
 
Toch lopen ouderen relatief echt véél meer risico. Onderzoekers van het Imperial College 
becijferden dat de kans om aan covid te sterven verdubbelt met elke acht jaar die iemand 
ouder is. Iemand van 80 heeft dus twee keer zoveel kans om aan een besmetting te overlijden 
als iemand van 72, en acht keer zoveel als iemand van 56. 
 
En de griep? Aan griep sterven wereldwijd enkele honderdduizenden mensen per jaar, denken 
onderzoekers. Vierhonderdduizend lijkt een redelijke inschatting. Het dodental van corona is 
tot nu toe 1,17 miljoen, ongeveer drie keer zoveel. Vermoedelijk is dat een onderschatting. 
 
Helemaal eerlijk is de vergelijking niet, vertelt Van den Hof. ‘Ook al zouden beide virussen in 
aanleg even dodelijk zijn, dan zouden aan corona toch meer mensen sterven. Tegen influenza 
zijn veel mensen beschermd. Door vaccins, door gedeeltelijke kruisimmuniteit. Daardoor 
raken minder mensen besmet dan bij corona, waartegen niemand bescherming heeft.’ 
 
Bij de griep, vertelt Rijkers, leidt 1 op de duizend besmettingen tot een sterfgeval, een aantal 
dat ook de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci reëel acht. Daarmee is corona volgens de 
RIVM-schatting ongeveer tien keer zo dodelijk als de griep, volgens de schatting van het 
Imperial College 11,5 keer zo dodelijk en volgens de omstreden berekening van Stanford 
‘slechts’ twee keer zo dodelijk.  
 
 

 
 
IC-artsen bekijken een longfoto van een Covid-patiënt. Foto Marc Driessen 
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Hoe dodelijk is corona vergeleken met andere ziektes? ‘Sommige virussen kun je rekenen tot 
ugly micro-organisms,’ zegt Rijkers. ‘Zelfs met een goede afweer ben je kansloos. Ebola is daar 
een voorbeeld van, 30 procent van de besmettingen leidt tot de dood. Ook tetanus, waartegen 
wij gevaccineerd worden, is zo’n ziekte. Corona is dus geen griepje, maar ook niet zo akelig als 
sommige andere virussen.’ 
 
Als je kijkt naar de doodsoorzaken in het eerste half jaar van 2020, dan staat corona in 
Nederland op de vierde plaats. Aan kanker gingen ruim twee keer zoveel mensen dood, hart- 
en vaatziekten eisten ook fors meer slachtoffers.   
 
Daarbij moet wel aangetekend worden dat het coronadodental zonder lockdown vermoedelijk 
veel hoger was geweest. Maar toch. Waarom al die ontwrichtende maatregelen voor een 
aandoening die niet eens bovenaan de lijst met doodsoorzaken staat? ‘Tegen mensen die dat 
zeggen, zeg ik dat je sterfte niet als maatstaf voor de ernst van de epidemie moet nemen,’ zegt 
Traag (CBS). ‘De belangrijkste eigenschap van deze uitbraak is de druk op de zorg. Sterfte is 
daar een onderdeel van.’ 
 
Hoe doen andere landen het? Internationaal vergelijken is erg lastig. Neem België. Dat 
registreert sinds de eerste golf alle verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen als coronadoden, 
en eindigt mede daarom fier bovenaan sommige dodenlijstjes. Voor Nederland grijpen 
onderzoekers meestal terug op de sterftecijfers van het RIVM, die ons dodental juist 
onderschatten. Daardoor komt ons land er vaak genadig van af. Maar of in Nederland écht 
minder doden vallen dan in België, is de vraag. 
 
Wat je wél uit internationale onderzoeken kunt afleiden: in Europa en Noord- en Zuid-Amerika 
sterven veel meer mensen aan corona dan in Afrika en Azië. Extreem voorbeeld: Vietnam telt 
35 coronadoden. Waarom de verschillen tussen landen en continenten zo groot zijn, is 
onderwerp van heel veel onderzoek.   
 
 

 
 
Mensen (en dieren) in Vietnam vinden mondkapjes al langer heel gewoon. © EPA 

 
Voor Azië wordt geopperd dat de bevolking gemiddeld jonger is, dat er immuniteit is tegen 
eerdere coronavarianten, dat handhygiëne en mondkapjes daar al gebruikelijk waren. Europa 
had juist weinig ervaring met virussen. Verzorgingshuizen namen pas laat de juiste 
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voorzorgsmaatregelen. Ook klimatologische verschillen en luchtkwaliteit spelen mogelijk een 
rol. 
 
Is de tweede golf minder dodelijk? Deze zomer waren ic-artsen optimistisch. Met de 
behandelervaring uit de eerste golf, konden patiënten beter geholpen worden. Bekend is welke 
medicijnen werken, en welke niet. En inderdaad: naar verhouding komen nu relatief minder 
mensen op de intensive care terecht. De afgelopen maanden leek het aantal sterfgevallen ook 
wat achter te blijven bij de groei in het aantal besmettingen. In augustus meldde het RIVM 
nog geen drie sterfgevallen per dag, in september zes. Dit voorjaar waren dat er soms 150 of 
200. 
 
Toch begint sterfte langzaam maar zeker weer zijn rol op te eisen. De laatste week meldt het 
RIVM gemiddeld 47 sterfgevallen per dag, ruim zeven keer zoveel als in september. Het virus 
sloeg sinds de zomer langzaam maar zeker over van jongeren naar ouderen. Van de eerste golf 
is bekend dat de meeste doden niet in de ziekenhuizen vielen, maar thuis en in 
verpleeghuizen. Alle maatregelen ten spijt is afgelopen maand in 22 procent van de 
verpleeghuizen het coronavirus opgedoken. Dagelijks overlijden enkele tientallen bewoners. 
 
Om echt in te schatten hoe dodelijk de tweede golf is, moeten we nog even geduld hebben, 
zegt Van den Hof. ‘Het is nu nog te vroeg. Er zit tijd tussen een besmetting en overlijden, zeker 
bij mensen die op de intensive care liggen.’ 
 
En, zegt ze tot besluit: mocht de sterfte lager uitpakken, dan is dat geen reden tot vrolijkheid. 
‘We weten dat mensen die genezen veel last kunnen houden van het virus. Ze lopen nog 
maanden te hoesten, krijgen hun smaak en geur niet terug, blijven moe.’ 
 
Hoort de dood niet gewoon bij het leven? Toch nog even terug naar die dor hout-discussie. Er 
zijn mensen die zeggen dat het bij het leven hoort, doodgaan aan een virus dat te sterk voor 
je is. ‘We zijn een kleine, zeer kwetsbare groep nu aan het beschermen ten koste van al het 
andere,’ zei Jort Kelder bijvoorbeeld onlangs. ‘Dat vind ik een politiek lastige afweging.’ 
 
Alleen dit jaar al krimpt onze economie met meer dan 8 procent: het is een enorm bedrag dat 
we opofferen om sterfte te voorkomen. Maar wat voor situatie krijgen we als we het over een 
andere boeg gooien? Bij immunoloog Rijkers roept het herinneringen op aan zijn ervaringen 
in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. 
 
‘Daar heerste de cholera. Het ziekenhuis waar ik was, kreeg tijdens de piek tweeduizend 
nieuwe patiënten per dag. Artsen stonden bij de ingang en verdeelden de patiënten in drie 
groepen. De mensen uit groep één moesten meteen weer weg, omdat ze toch wel zouden 
genezen. Groep twee moest weg omdat ze toch wel zouden sterven. Groep drie werd behandeld. 
Is dat niet moeilijk, vroeg ik een arts? Ach, zegt hij. Na één dag weet je hoe het werkt, en gaat 
het vanzelf.’  
 
‘Maar stel je voor dat we dat in Nederland doen. Dat je patiënten aan de deur moet weigeren. 
Dat durft niemand hier aan. En ik weet één ding zeker: iedere dokter die een patiënt met een 
acute virusinfectie ziet, zal die ook helpen.’ Bron: Het Parool, 31 oktober 2020. 
 
 

Nog geen duidelijkheid over nieuwe corona-maatregelen 

 
Het is nog niet zeker of er extra maatregelen komen tegen de verspreiding van het coronavirus. 
In de ambtswoning van de premier, het Catshuis, heeft het kabinet tot het begin van de avond 
gesproken over de huidige aanpak en het mogelijke effect van de gedeeltelijke lockdown die 
nu geldt. ‘Er was enige opluchting over de dalende cijfers, maar het is nu nog te vroeg om te 
zeggen of er niets extra's nodig is’, zegt een Haagse bron tegen de NOS.  
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Dinsdag wil het kabinet wel duidelijkheid geven; dan staat er weer een persconferentie van 
premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid gepland, waarin ook iets wordt 
gezegd over reizen naar het buitenland.   
 
 

Speciaalbiertjes in plastic flessen; ondernemers zoeken 
oplossingen 
 
Speciaalbier, verpakt in plastic flessen waar normaal gesproken vers sinaasappelsap in 
verkocht wordt. Het is een manier voor horecaondernemer Thijs Postma uit Zwartsluis om 
van zijn fusten af te komen. ‘Toen ik hoorde dat de horeca nog langer op slot bleef, had ik 
geen zin om mijn dure voorraad speciaalbier door de gootsteen te spoelen’, vertelt hij tegen 
RTV Oost. 
 
Het bier is beperkt houdbaar en vanwege de verplichte sluiting van de horeca kan hij zijn bier 
dus niet tappen. Maar dit werkt ook: ‘Met behulp van een klein beetje stikstof kan ik ze met 
bier vullen. Door het koolzuurgas schuimt het bier niet alle kanten op als ik de plastic flessen 
vol tap.’ Het idee slaat aan bij klanten, de voorraad werd binnen een dag verkocht 
 
 

 
 

Speciaal bier in plastic flessen. Foto RTV Oost 

 
Kinderen bezorgd over het coronavirus  
 

Veel kinderen maken zich zorgen over het coronavirus, vooral omdat ze bang zijn dat hun 
ouders of opa of oma besmet raken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NOS 
Jeugdjournaal heeft laten uitvoeren onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar.  
 
Tweeëntachtig  procent van de kinderen zegt dat ze zich een beetje of heel erg zorgen maken. 
Verder is ruim twee derde bang dat de scholen weer dicht moeten, ze zouden het erg vinden 
als dat gebeurt. De coronacrisis heeft ook veel invloed op hoe ze zich voelen: kinderen vervelen 
zich vaker, een op de drie is vaker bang en een kwart is vaker verdrietig.  
 

Burgemeester wil hogere boetes voor illegale feesten 
 
‘Asociaal en onverantwoord’, vindt burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente 
Haarlemmermeer het houden van illegale feesten. Ze pleit voor hogere boetes voor 
organisatoren.  
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Ook in haar gemeente was afgelopen weekend een illegaal Halloweenfeest. Daar kregen 
zeventig aanwezigen een boete. Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 
euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes verlaagd van 395 euro 
naar 95 euro. 
 
Burgemeester Schuurmans op Twitter:  
 

 

 

Marianne Schuurmans  

@marianneschuurm  

 

Deze feestjes zijn a-sociaal en onverantwoord in een tijd waarin we allemaal ons best doen  

om zorg voor iedereen toegankelijk te houden en verdere schade aan economie te beperken.  

De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen  

krijgen. https://t.co/vraKSmGeIT  

 

Eerste grote wielerkoers van 2021 geschrapt 

 
De eerste WorldTour-wedstrijd op de wielerkalender is geschrapt. Het gaat om de Tour Down 
Under, een Australische zesdaagse rittenkoers die normaal gesproken wordt verreden in 
januari. 
 
De koers is geschrapt omdat het volgens de organisatie vanwege de coronamaatregelen te 
ingewikkeld en risicovol is om Europese teams naar Australië te laten vliegen. Vanwege het 
coronavirus gelden in Australië strenge maatregelen voor reizigers: mensen die het land 
binnenkomen moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Volgens de organisatie zouden 
er meer dan vierhonderd mensen (renners en staf) van buiten Australië op de Tour Down 
Under afkomen. 
 
 

Meer dan 350 boetes uitgedeeld op illegale feesten rond 
Halloween 
 
De politie heeft zaterdagmiddag en in de nacht van zaterdag op zondag meer dan 350 boetes 
uitgedeeld bij het beëindigen van illegale feesten. Verspreid over Nederland waren op de 
Halloweenavond meer dan tien feesten waar de politie bekeuringen uitdeelde. De feesten zijn 
in strijd met de coronamaatregelen en noodverordeningen.  
 
Persbureau ANP heeft alle politieberichten van zondag verzameld en hieruit blijkt dat de politie 
de handen vol had aan de feesten. De meeste boetes zijn uitgedeeld in een bos bij Geulle in 
de Limburgse gemeente Meerssen. Daar werden ongeveer honderd feestvierders bekeurd en 
beëindigde de ME het feest. 
 
Andere grote feesten waren in de omgeving van Amsterdam. Daar deelde de politie bijna vijftig 
boetes uit aan bezoekers van een feest in een bedrijfspand en beëindigden agenten een feest 
met zestig bezoekers in een woning op de Zuidas. Op een vakantiepark bij Halfweg bleken 
zestig mensen Halloween te vieren, en ook in Hoofddorp bekeurde de politie zaterdagavond 
vijftig feestgangers in een bedrijfspand.  
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Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de 
coronaregels overtreden, zijn de boetes verlaagd van 395 euro naar 95 euro.   
 
 

RIVM: 8740 nieuwe besmettingen, ruim duizend minder dan 
gisteren 
 

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8740 nieuwe bevestigde coronabesmettingen 
gemeld. Dat zijn er 1079 minder dan gisteren. Toen werden er 9839 gemeld.  
 
Er zijn 237 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 77 nieuwe 
opnames minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2493 mensen met corona in het 
ziekenhuis (gisteren: 2448), van wie 583 op de IC (gisteren: 584). Er zijn dus meer 
coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.  
 
Op de intensive care werden 58 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd 
vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 18 nieuwe opnames minder dan gisteren.  Bij het RIVM 
zijn 39 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 51 doden gemeld.  
 
 

Wat doen clubs nu dansen al maanden niet kan?  
 
Sommige clubs zijn al sinds maart dicht. Een aantal gebruikt hun ruimte nu totaal anders. 
Om toch nog iets te kunnen verdienen, maar vooral om bezig te zijn, zeggen deze 
clubeigenaren in Amsterdam en Groningen. 

 

Afhaal pizza's en virtual reality 

Er zijn 237 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 77 nieuwe 
opnames minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2493 mensen met corona in het 
ziekenhuis (gisteren: 2448), van wie 583 op de IC (gisteren: 584). Er zijn dus meer 
coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.  
 
 
Er zijn 237 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 77 nieuwe 
opnames minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2493 mensen met corona in het 
ziekenhuis (gisteren: 2448), van wie 583 op de IC (gisteren: 584). Er zijn dus meer 
coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.   
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Helft Slowaakse bevolking op één dag getest 
 

Bijna de helft van de bevolking van Slowakije heeft gisteren deelgenomen aan een landelijke 
coronatest. De regering wil in twee weekends de hele bevolking testen om de stijging van het 
aantal besmettingen te stoppen zonder een harde lockdown te hoeven afkondigen.  
 
Van de ruim 2,5 miljoen Slowaken die zich gisteren meldden, testte 1 procent positief. Zij 
moeten in isolatie.   
 
Het land heeft 5,5 miljoen inwoners. Alleen kinderen onder de tien worden niet getest. 
Deelname is overigens niet verplicht. Wie niet meedoet krijgt wel te maken met strenge 
beperkingen, inclusief een verbod op werken buitenshuis.  
 
Volgens Reuters wordt het massale testen in Slowakije met belangstelling gevolgd door landen 
van vergelijkbare grootte die manieren zoeken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.    
 
 
 

 

Slowaken in de rij voor een testcentrum in BratislavaAFP     

 

Arrestaties na demonstraties in Spanje 
 
De Spaanse politie heeft gisteravond 32 mensen aangehouden in het centrum van Madrid na 
een niet toegestane demonstratie tegen de lockdown in het land. Het protest volgde op 
demonstraties in andere steden in Spanje. Onder meer in Barcelona, Bilbao, Logroño, Málaga 
en Santander gingen mensen de straat op.  
 
In Madrid staken demonstranten containers in brand en werden er winkelpuien vernield. Ze 
riepen slogans als ‘Madrid zegt: genoeg’, ‘ Madrid gaat kapot’, en ook leuzen tegen de regering. 
In Spanje is een noodtoestand van kracht. Landelijk geldt een avondklok tussen 23.00 uur 
en 6.00 uur en moeten bijeenkomsten beperkt blijven tot zes personen. De noodtoestand geeft 
deelstaten ook de mogelijkheid om regio's af te grendelen. Dat betekent dat je er alleen in en 
uit mag met een goede reden, zoals ziekenhuisbezoek of werk.  
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Recordaantal nieuwe besmettingen in Rusland 
 
In Rusland zijn in 24 uur tijd 18.665 nieuwe besmettingen geteld. Dat is een nieuw record. 
Gisteren waren er 18.140 nieuwe gevallen. Er waren 245 nieuwe sterfgevallen als gevolg van 
het virus, tegen 334 een dag eerder. 
 
Het totaal aantal besmettingen in Rusland staat op meer dan een miljoen, maar daarin staat 
het land niet alleen. Ook in de VS, India, Brazilië, Frankrijk, Spanje, Argentinië en Colombia 
zijn er sinds het begin van de pandemie meer dan een miljoen gevallen geteld. 
 

Basisscholen Israël weer open 
 
Anderhalve maand na het begin van de tweede lockdown in Israël gaan basisscholen weer 
open. Leerlingen mogen vier dagen per week naar school, maar moeten daar wel voortdurend 
mondkapjes op. Het land heft ook andere beperkingen op. Kappers en schoonheidssalons 
mogen weer open. Winkels moeten nog dicht blijven tot volgende week zondag.  
 
De lockdown werd zes weken geleden ingesteld nadat het aantal besmettingen omhoog was 
geschoten. Er zijn in Israël 314.000 gevallen vastgesteld, 2.541 mensen zijn aan de gevolgen 
van de ziekte overleden. 

 
Ruim 14.000 nieuwe besmettingen in Duitsland 
 
In Duitsland zijn in 24 uur 14.177 nieuwe coronabesmettingen geteld, meldt het Robert Koch 
Instituut. Gisteren werden er nog 19.059 nieuwe gevallen gemeld, dat was een nieuw record. 
Dat het aantal nu weer lager is wil niet zoveel zeggen, waarschuwt Tegesschau.de. De ervaring 
leert dat het aantal gemelde gevallen op zondag en maandag lager is, onder meer doordat er 
in het weekend minder tests worden uitgevoerd. Bovendien geven niet alle 
gezondheidsautoriteiten in het weekend hun gegevens door aan het RKI. 
 
Door het toenemend aantal gevallen hebben de regering in Berlijn en de Duitse deelstaten 
vorige week besloten om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus opnieuw aan te 
scherpen. Morgen treedt de nieuwe regelgeving in werking. Horeca, bioscopen, theaters en 
sportscholen moeten dicht. Supermarkten en winkels mogen nog wel openblijven, maar 
moeten de hygiënevoorschriften volgen en zorgen voor voldoende afstand tussen de klanten. 
Ook mogen Duitsers nog maar met maximaal twee huishoudens samenkomen, zowel in 
publieke ruimtes als privé. 
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Voor het eerst in maanden geen lokale besmettingen in 
Australië 
 
Voor het eerst in vijf maanden zijn er in Australië geen nieuwe lokale besmettingen 
vastgesteld. Dat is vooral goed nieuws voor plaatsen waar de afgelopen maanden een strikte 
lockdown werd ingesteld, zoals Melbourne. Dit weekend zijn de restaurants en cafés daar voor 
het eerst weer open. De vice-premier van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad 
is, reageerde opgetogen op de nieuwe cijfers en noemde het ‘een mooie dag voor Victoria’. 
 
Hij riep ook op tot voorzichtigheid, vooral bij de paardenraces in Melbourne komende dinsdag. 
The Melbourne Cup staat bekend als the race that stops a nation. Australiërs kijken 

traditioneel samen naar de race bij vrienden, familie en in cafés. 
 
 

 
Australiërs in de rij voor een restaurant in Melbourne dat weer open mag. Foto EPA 
 
 

Politie beëindigt illegale feesten in Limburgse bossen en 
'Halloween-huis' 
 
De politie heeft vannacht weer meerdere illegale feesten beëindigd. In Zuid-Limburg waren 
100 tot 150 mensen bij elkaar in de bossen bij Geulle. De politie vond hen na een melding. 
Omdat het feest zo groot was, is de mobiele eenheid erbij gehaald. Ongeveer 100 feestvierders 
hebben een bekeuring gekregen. En er zijn 11 mensen aangehouden omdat ze zich niet 
konden legitimeren. In het dorp Halfweg bij Amsterdam vond de politie 70 mensen in een 
vakantiehuisje voor 8 personen. Ze hielden er een Halloweenfeest.  
Bron: NOS, 31 oktober 2020. 

Noodkreet zorg: ‘Nederlanders, kom ons alsjeblieft weer 
helpen!’ 

Zorgorganisaties smeken om steun uit de samenleving. Iedereen die komende weken zijn 
handen vrij heeft - zorgachtergrond of niet - wordt opgeroepen zich te melden bij Extra handen 
voor de zorg. ‘De situatie is niet veel langer houdbaar’, stelt ouderenzorgorganisatie ActiZ. 

In de ouderenzorg zijn de personeelstekorten op dit moment zo nijpend, dat zorgorganisaties 
alle extra handen nodig hebben die ze kunnen krijgen. Niet alleen gepensioneerde 
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zorgmedewerkers, ook mensen die om andere redenen het vak verlaten hebben en 

verpleegkundestudenten worden opgeroepen zich (weer) te melden. 

De oproep geldt ook voor burgers zonder zorgachtergrond. ‘In een spoedcursus van een week, 
de Nationale Zorgklas, kunnen we mensen snel klaarstomen om te helpen bij de verzorging’, 
zegt woordvoerder Eric Bosman van ActiZ. ‘Daarnaast roepen we iedereen op om te kijken of 

je iets voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken in je eigen omgeving kunt doen.’   

Afgelopen voorjaar waren oud-zorgmedewerkers, studenten en vrijwilligers massaal bereid om 
bij te springen. Bijna 20.000 Nederlanders meldden zich via Extrahandenvoordezorg.nl, een 
website die in allerijl in het leven werd geroepen. Nu is er veel minder animo. ‘Op dit moment 
zijn wij druk bezig om iedereen weer te benaderen met de vraag of zij beschikbaar zijn’, zegt 
woordvoerder Arjan Huijsmans van Extra handen voor de zorg, een samenwerkingsverband 
van werkgeversorganisaties, diverse branche- en beroepsverenigingen en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook in het voorjaar bleek in de praktijk lang niet iedereen 
inzetbaar. ‘Tussen maart en juni hebben we een kleine 8000 mensen voorgesteld aan een 
zorgorganisatie. Dit najaar hebben pas rond de 2500 mensen aangegeven dat ze beschikbaar 
zijn.’ 
 
Zorgorganisaties hebben hun hoop onder meer gevestigd op personeel uit andere sectoren die 

nu min of meer platliggen, zoals de horeca, catering en reiswereld. 

Behalve genoeg handen, missen zorginstellingen ook morele steun uit de samenleving. ‘Het 
collectieve gevoel van saamhorigheid heeft plaatsgemaakt voor discussie en polarisatie’, zegt 
bestuursvoorzitter Hans Huizer van de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens. ‘Tijdens 
de eerste golf waren de vazen niet aan te slepen. Onze verpleeghuizen werden overladen met 
fruitmanden, taarten en optredens. Nu is het stil. Terwijl onze medewerkers alle steun nodig 
hebben. Moegestreden staan zij elke dag weer aan het front om deze crisis voor ons allemaal 

te bestrijden. Juist nu is alle steun welkom.’ Bron: AD, 30 oktober 2020. 

 
Aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 10.000 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur onder de tienduizend gedoken. 
Omdat de druk op de ic’s groeit, breiden de ziekenhuizen de capaciteit uit.  

9839 mensen testten positief. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het RIVM 

meldde gisteren nog een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen - dat aantal is vandaag 
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bijgesteld naar 11.127 - maar dat kwam deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. 

Er was de afgelopen dagen een technisch probleem met het doorgeven van de positieve 

testen. Bijna 1800 van de gemelde gevallen, 16 procent, was ouder dan twee dagen. Ook 

worden de testen nu sneller verwerkt, waardoor besmettingen eerder in de statistieken 

komen.  

Volgens het RIVM past het aantal nieuwe besmettingen in de trend. Het aantal 
coronabesmettingen stijgt momenteel minder hard. Bovendien wordt er meer getest, doordat 

de GGD's de capaciteit hebben uitgebreid. Dinsdag volgt een nieuwe analyse van het RIVM.  

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 63 meer patiënten opgenomen, zo blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 2448 mensen in 
het ziekenhuis, waarvan 584 op de ic. Twee ic-patiënten zijn naar Duitsland overgeplaatst. 
Nog eens drie ic-patiënten moesten naar een ander ziekenhuis binnen Nederland uitwijken. 
Het aantal patiënten dat de zwaarste zorg nodig heeft, steeg met zeventien. Gisteren lagen nog 
567 mensen op de intensive care.  Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS, ziet daar groeiende 
druk. ‘In de afgelopen dagen is met name sprake van druk op de ic-capaciteit. Deze wordt 
daarom verder opgeschaald.’ 

Wat Bert Niesters, Hoogleraar Medische Microbiologie, betreft rekenen we ons niet te rijk. ‘In 
de ziekenhuizen is voorlopig een toename van coronapatiënten te verwachten.’ Bovendien 
denkt de Groningse viroloog dat de RIVM-cijfers niet compleet zijn, omdat meer mensen zich 
via een commerciële sneltest laten testen. ‘Hoeveel positief getesten uit die teststraten moeten 
we nog bij deze cijfers optellen? Ik werk in een fastlane voor docenten en zorgmedewerkers en 
daar zien we het rustiger worden. Dat komt niet doordat minder mensen zich laten testen, 
maar doordat ze zich elders laten testen.’ Niesters verbaast zich erover dat commerciële 
partijen zo makkelijk een teststraat kunnen opzetten. ‘Die zijn niet goed gereguleerd. Iedereen 
kan er eentje beginnen. Ik vind het zorgelijk dat er geen zicht op deze commerciële straten is. 
Er zou op zijn minst een meldplicht voor positieve testen moeten komen.’ Bron: AD, 31 oktober 

2020. 

 

 

Een medewerker van de coronaverpleegafdeling van het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag © 

ANP  
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Noodkreet zorg levert al meer dan 5000 extra 'handen’ op, 
maar steunactie gekaapt 

De aanmeldingen van vrijwilligers én mensen met een zorgdiploma stromen binnen na de 
smeekbede uit de zorg om meer hulp uit de samenleving. Ondertussen is een nieuwe 
steuncampagne voor de zorg al voor de aftrap, vandaag, door tegenstanders gekaapt. 

Sinds vrijdagochtend hebben zich al meer dan duizend mensen met een zorgdiploma 

aangemeld om bij te springen in een overbelast zieken- of verpleeghuis. Daarnaast hebben 

zich op Extrahandenvoordezorg.nl afgelopen dagen bijna 4700 mensen zonder 

zorgachtergrond gemeld.  

 

 
 

Een van de posters van de campagne #ditismijnzorg van Artsenfederatie KNMG, die vanaf 
vandaag in 2200 abri's hangt. © KNMG 

 

Fantastisch dat zoveel mensen bereid zijn bij te springen’, zegt woordvoerder Arjan Huijsmans 

van Extra handen voor de zorg, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, 

diverse branche- en beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. ‘Sinds vrijdagochtend zien we de aanmeldingen ineens weer binnenstromen.’  
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Zo gaat de horeca in Breda honderden medewerkers leveren aan zorginstellingen. 
Zorgorganisatie Surplus neemt de betaling van de salarissen tijdelijk over. Na een 
onlinecursus van een week, de Nationale Zorgklas, gaan de barkeepers, koks en serveerders 

bijvoorbeeld aan de slag als hostess in een woonzorgcentrum of in een thuiszorgteam.  

De horeca-ondernemers zien de samenwerking als een ‘enorme kans’ om hun personeel niet 
kwijt te raken nu hun cafés en restaurants gedwongen gesloten zijn. ‘We kunnen eigenlijk 
niet uitleggen wat dit voor ons betekent’, zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van 
Koninklijke Horeca Nederland. ‘We helpen onze mensen met tijdelijk werk, we helpen de 
zorgsector. En we weten dat onze mensen er straks gelijk weer voor ons zijn als we weer open 

mogen. Voor veel collega's betekent dit wellicht de overleving van deze crisis.’ 

Ouderenzorgorganisatie ActiZ ziet op meer plaatsen in het land vergelijkbare samenwerkingen 
ontstaan. ‘De zorg en bedrijven die zwaar getroffen worden door de lockdown slaan zo 
meerdere vliegen in één klap’, zegt Olfert Koning. ‘Daar zijn we heel blij mee.’ Hij benadrukt 
dat de personeelstekorten in de zorg voorlopig nog niet opgelost zijn. ‘Dat probleem is enorm. 
Alle extra handen blijven meer dan welkom.’ 

Directeur Hans Huizer van de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens deed vrijdag een 
emotionele oproep om morele steun voor het zorgpersoneel. ‘Waar is het applaus gebleven?’ 
vroeg hij zich op deze site af. ‘Tijdens de eerste golf waren de vazen niet aan te slepen. Onze 
verpleeghuizen werden overladen met fruitmanden, taarten en optredens. Nu is het stil.’ Met 
posters in 2200 bushokjes en online start artsenorganisatie KNMG vandaag een 

publiekscampagne om zorgmedewerkers te steunen.  

‘We roepen iedereen op te laten zien dat zij zich aan de maatregelen houden, zoals afstand 
houden, thuiswerken of een mondkapje dragen’, verklaart woordvoerder Michel van Baal. ‘Zo 
houden we corona beheersbaar en de reguliere zorg overeind.’  
 

 

Een mobiele Intensive Care Unit komt aan met een ic-patient die overgeplaatst wordt naar het 
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. © ANP  
 
Op een campagnewebsite kunnen Nederlanders sinds vanmiddag als steunbetuiging een 
gepersonaliseerde poster maken, die ze voor het raam kunnen hangen en verspreiden op 
sociale media. Al voordat de website live ging, was de hashtag #ditismijnzorg op Twitter echter 
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gekaapt door sceptici. ‘Waarom hebben Covid-patiënten voorrang?’ vragen zij zich bijvoorbeeld 

af. En: ‘Dit is mijn zorg: mijn hele onderneming naar de klote.’ 

‘Heel triest’, concludeert Van Baal. ‘Het tekent de maatschappij waarin we momenteel leven. 

Waar zorgmedewerkers in maart en april nog applaus kregen, hebben ze nu steeds vaker te 

maken met intimidatie en agressie. Gelukkig staan de meeste mensen nog altijd achter de 

zorg. Hopelijk willen ze die steun actief uitdragen, zodat de hashtag #ditismijnzorg een 

positieve connotatie krijgt.’  

 

Opnamestop in vijf ziekenhuizen: patiënten overnachten op 
spoedhulp 

Diverse ziekenhuizen in Zuid-Holland slagen er niet meer in alle coronapatiënten te 
verwerken. Vanavond hadden minstens vijf ziekenhuizen in de provincie een opnamestop. 
Sommige patiënten moesten bij gebrek aan een verpleegbed op de spoedeisende hulp 
overnachten. Ook in Brabant is de druk groot. Ziekenhuizen eisen strengere 
coronamaatregelen. 

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, de Rotterdamse ziekenhuizen Franciscus 
Gasthuis, Ikazia en Maasstad én het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel konden 
vanavond geen nieuwe coronapatiënten meer opnemen. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem 
was vanavond nog wel open voor coronapatiënten. ‘Maar het is de vraag hoe dat zich gaat 
ontwikkelen’, zegt een woordvoerder.  

‘Dit is een gevaarlijke situatie’, zegt Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het 
Maasstad Ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen worden mensen nog wel gezien en beoordeeld, 
maar kunnen ze vervolgens niet worden opgenomen. Ze moeten dan naar een ander 
ziekenhuis of, als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp overnachten. In 
de Rotterdamse ziekenhuizen is de spoedhulp helemaal gesloten voor coronapatiënten. Die 

worden sowieso naar elders verwezen. 

Maandag is ‘een beruchte avond’, zegt een bestuurder van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. 
Na het weekeinde zien veel huisartsen hun coronapatiënten weer. Wie erg achteruit is gegaan, 
wordt naar de spoedeisende hulp of huisartsenpost gestuurd. Een woordvoerder van de 

ambulancedienst stelt dat de situatie ‘ingewikkelder’ is geworden. 

De Nederlandse ziekenhuizen behandelden gisteren 2545 coronapatiënten. Dat zijn er 700 
meer dan twee weken geleden. In totaal lagen er gisteren 13.392 patiënten in het ziekenhuis. 

Dat zijn er bijna 2000 meer dan een maand geleden. 

De groei in het aantal patiënten is landelijk gezien minder groot dan in voorgaande weken. 
Mede door spreiding van patiënten over het land lukt het nog om acute zorg door te laten 
gaan, stelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, eerder 
vanmiddag. Maar, benadrukt hij: „Dat gaat ten koste van zo’n dertig procent van de reguliere 

klinische zorg.’ 

Kuipers stelt dat extra maatregelen sowieso een gunstig effect zouden hebben op de druk op 
de ziekenhuizen. Hoe minder streng het beleid, zegt hij, hoe langer het duurt voor de situatie 

in de zorg weer rustiger wordt. 

Verschillende ziekenhuizen stellen dat langer afwachten niet mogelijk is. Vanuit diverse 
hoeken klinkt de noodkreet aan het kabinet om zo snel mogelijk nieuwe, strengere 
maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Ook in het zuiden is de situatie 
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wederom nijpend. Bart Berden, woordvoerder namens de Brabantse ziekenhuizen, stelt dat 

het niet langer verantwoord is dat mensen elkaar nog opzoeken. 

De tijd dringt, stelt Berden, want de rek is er wel uit in de zorg. Medewerkers zijn moe, het 
ziekteverzuim is hoog. De ziekenhuizen willen bedden vrijhouden voor hart- en 

kankerpatiënten. ‘Maar het wordt steeds moeilijker.’ 

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 460 mensen met corona; 90 daarvan op de 
intensive care. ‘En dat is echt veel. Het is een zware belasting voor de ziekenhuizen. We zien 
iets van een afvlakking in het aantal besmettingen, maar we zitten nog steeds in de kritieke 
alarmfase. En we verwachten de komende tien dagen nog veel nieuwe patiënten.’ 

Hij pleit daarom voor fors strengere maatregelen. ‘Om verspreidingen écht tegen te gaan, 
moeten we stoppen met samenkomen.’ Dat er nog altijd groepen mensen samenkomen in 
slecht geventileerde ruimtes, is volgens Berden dé grote reden dat we met deze huidige 

besmettingsaantallen zitten. 

Het kabinet geeft morgen een persconferentie. Mogelijk worden dan strengere maatregelen 

aangekondigd. Bron: AD, 2 november 2020. 

 
 

Weer minder besmettingen: piek tweede golf lijkt voorlopig 
achter de rug 

De afgelopen 24 uur zijn er 8306 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit de 
nieuwste RIVM-cijfers, die zojuist bekend zijn gemaakt. Dat zijn er 430 minder dan gisteren 
en daarmee is het aantal geregistreerde besmettingen voor de derde dag op rij gedaald. In de 
ziekenhuizen is van een afvlakking echter nog geen sprake: opnieuw liggen daar tientallen 
extra coronapatiënten. 

De daling in het aantal positieve tests werd door het RIVM al min of meer voorspeld. Vrijdag, 
de dag waarop achteraf bezien de meeste besmettingen gemeld werden, noemde een 
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woordvoerder de ontwikkelingen al ‘hoopvol’. Inmiddels ligt het aantal besmettingen op 

dagbasis bijna 3000 stuks lager.  

De gemeente Rotterdam is met ruim 500 besmettingen koploper, gevolgd door AmOok op de 
iets langere termijn is een lichte kentering waarneembaar. Het zevendaags gemiddelde van 
het aantal besmettingen is voor de tweede dag op rij gedaald. Dat lag eergisteren boven de 
10.000, nu zijn het er 500 minder. Het is de eerste keer sinds de opkomst van de tweede golf 
dat het aantal gemelde besmettingen drie dagen achter elkaar daalt. Het RIVM meldt over het 
afgelopen etmaal 29 nieuwe coronasterfgevallen. Dat is waarschijnlijk een onderschatting van 

het werkelijke aantal.  

In de ziekenhuizen is de kentering nog niet zichtbaar. Het totaalaantal opgenomen Covid-
patiënten bedraagt 2545, dat zijn er 52 meer dan gisteren, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Die stijging vond vooral plaats op de 
verpleegafdelingen, waar inmiddels bijna 2000 mensen met corona liggen. Op de intensive 

care liggen 587 coronapatiënten, vier meer dan gisteren.  

Amsterdam (322), Den Haag (272), Utrecht (188), Tilburg (172) en Breda (163). 

Het kabinet heeft besloten met een negatief reisadvies te komen tijdens de kerstvakantie voor 
vakanties naar het buitenland. Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste 
adviseur van de regering gedurende de coronacrisis, adviseerde dit. Het kabinet volgt dit 

advies. 

Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Het OMT is bang dat mensen 

het virus meenemen uit bijvoorbeeld skigebieden. Begin dit jaar raakten mensen besmet 

tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in 

Nederland verspreidde. De tweede golf vond voor een deel zijn oorsprong in zomerse 

vakantieoorden in Spanje en Zuid-Frankrijk, stelde RIVM-baas Jaap van Dissel begin vorige 

maand. 

Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod vanwege 
corona 

Het totaal aantal opgenomen Nederlandse covidpatiënten is 2545, dat is 52 meer dan gisteren. 
Op de IC liggen 587 covidpatiënten, een toename van vier. De druk op de ziekenhuizen groeit 
wel steeds minder snel. Een paar weken geleden steeg het aantal opgenomen coronapatiënten 
met 30 tot 45 procent per week, de afgelopen week was dit ongeveer 13 procent. 
Burgemeesters willen een algeheel vuurwerkverbod. Ook vandaag houden we je live op de 
hoogte van het laatste coronanieuws.  

De omzet in de detailhandel is nog niet eerder zo snel gegroeid. De verkopen van winkeliers 
stegen in het derde kwartaal met ruim 9 procent. Dat is de snelste kwartaalgroei sinds 2005, 
toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze cijfers begon bij te houden. Onder 
meer doe-het-zelf-zaken, foodwinkels en meubelzaken profiteerden van extra verkopen 
doordat consumenten door de coronapandemie meer thuis waren. 

De doe-het-zelfzaken waren met bijna 19 procent goed voor de sterkste omzetgroei. Ook 
meubelzaken zagen de verkopen sterk toenemen, met ruim 17 procent. De omzetten van 
kleding- en schoenenwinkels krompen met een paar procent ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar, maar lang niet zo sterk als in het tweede kwartaal. 

De omzet van winkels die voedsel verkopen groeide met ruim 6 procent, ook al was de horeca 
weer geopend in het derde kwartaal. De verkopen van speciaalzaken zoals slagerijen, 
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groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook sterk. Bij de supermarkten nam de omzet 
met 6 procent toe. 

Het aantal mensen dat in psychische nood verkeert is nauwelijks gestegen door 
de coronacrisis. Dat zegt ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek in een interview met NRC. ‘Corona 
is een maatschappelijke crisis waar iedereen mee te maken heeft’, zegt Koekkoek, die ook 
lector onbegrepen gedrag en samenleving en crisisverpleegkundige is. ‘Maar dat betekent niet 
dat we nu allemaal psychische stoornissen krijgen.’ 

Voor het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) - dat de overheid, veiligheidsregio's en 
hulpdiensten in de coronacrisis ondersteunt - inventariseert Koekkoek sinds de eerste golf 
meldingen van mensen die in ernstige psychische nood zijn geraakt. ‘Op de crisisdienst 
vreesden we een enorme toestroom toen de lockdown werd afgekondigd. We hadden geen 
flauw idee. En natuurlijk gebeurden er ernstige dingen. Maar over het algemeen hadden we 
het rustig’, zegt Koekkoek. 
 
Oud-voetballer Diego Maradona is opgenomen in een ziekenhuis in de omgeving van Buenos 
Aires. Dat melden Argentijnse media. Wat er precies met de voormalige vedette aan de hand 
is moet nog blijken. Mogelijk gaat het om een voorzorgsmaatregel. 

Wel werd onlangs bekend dat Maradona voor de tweede keer in quarantaine ging, omdat hij 
in contact was geweest met iemand bij wie het coronavirus was vastgesteld. Bekend is ook 
dat de Argentijn de laatste jaren veel gezondheidsproblemen heeft. 

Maradona, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, is enkele dagen geleden 60 
jaar geworden. Hij is momenteel in La Plata trainer van Gimnasia y Esgrima.  

 

© AFP — Diego Armando Maradona 

Betalingsbedrijf PayPal heeft wederom een goed kwartaal achter de rug omdat mensen 
vanwege de coronapandemie veel meer online shopten. Dat leverde PayPal veel extra 
betalingen op. 

De omzet dikte met 25 procent aan tot 5,5 miljard dollar. Onder de streep bleef 1 miljard 
dollar over, waar een jaar eerder nog 462 miljoen dollar winst in de boeken ging. 



100 

 

 
André Onana, Dusan Tadic en Ryan Gravenberch zijn mogelijk toch inzetbaar voor Ajax in 
het uitduel met FC Midtjylland in de Champions League. Zij zijn volgens onbevestigde bronnen 
vanavond alsnog naar Denemarken gekomen om zich bij de selectie te voegen. 

Een woordvoerder van Ajax wil hun komst niet bevestigen. Hij meldt dat de club uit 
Amsterdam morgen rond kwart voor acht, zo'n vijf kwartier voor aanvang van het duel, de 
basisformatie en wisselspelers voor het derde duel in de poulefase van de Champions 
League vrijgeeft. 

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) kijkt met verbazing naar de roep van de 
burgemeesters om een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen en wijst erop dat het gebruik 
van onder meer knalvuurwerk, sierpijlen en vuurwerk in de zwaardere categorie begin dit jaar 
al is verboden. ‘Het siervuurwerk dat overblijft, is prima te beheersen. Als dat ook niet meer 
mag, bestaat de kans dat mensen vuurwerk in Duitsland of België halen want daar ligt het 
gewoon in de winkels. Daar wordt nu al veel gekocht. De kans is dan ook groter dat ze 
vuurwerk meenemen dat we hier al hebben afgeschaft.’ 

 

© Politie 

Tijdens het Veiligheidsberaad vanavond waarbij ook de ministers Hugo de Jonge en Ferd 
Grapperhaus aanschoven, stonden maandagavond nog de illegale feestjes op de agenda. ‘Wij 
hebben geconcludeerd dat, omdat de boetes zo laag zijn, dit de organisatoren van dit soort 
feesten en bezoekers niet afschrikt. Ook het in beslag nemen van de apparatuur werkt niet, 
omdat deze spullen vaak zijn gehuurd. Daarom zijn wij aan het kijken hoe wij met name 
de organisatoren, harder kunnen treffen’, waarschuwt de burgemeester van Nijmegen Bruls. 

De burgemeesters hopen dat Den Haag morgen met nieuwe landelijke en geen regionale regels 
komt. ‘Het draagvlak voor een landelijk pakket is verreweg het grootst. Dat is het duidelijkst 
en beste uit te leggen aan iedereen.’ 
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Burgemeesters willen een algeheel vuurwerkverbod. ’Het wordt een ongewisse jaarwisseling. 
Deze maatregel helpt om iets meer rust te brengen. Ook voor de ziekenhuizen en huisartsen, 
want hierdoor krijgen zij minder patiënten binnen’, stelt Bruls, de burgemeester van 
Nijmegen. 

Hij beseft dat veel mensen enorm uitkijken naar het moment dat zij mogen 'knallen'. ‘Wij 
moeten het virus op afstand houden. Dit is de meest ernstige crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Wij moeten allemaal dingen laten die we heel erg leuk vinden. Als het vuurwerk 
een van de dingen is die wij moeten inleveren, dan is dat zo.’ 

Op de agenda van veel burgemeesters stond al langer een wens om het afsteken te verbieden. 
Het liefst willen zij dat er dit jaar helemaal geen vuurwerk mag worden verkocht. Maar dat is 
niet aan hen, verduidelijkt Bruls. Zij kunnen dit niet verplichten, dat moet het kabinet doen.  

 

© ANP — Voorzitter Hubert Bruls 

Het Haga Ziekenhuis in Den Haag neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat de politie 
zondagavond moest ingrijpen toen een te grote groep mensen het ziekenhuis in wilde om 
afscheid te nemen van een overleden familielid. 

De hoofdingang op de locatie Leyweg is voortaan na 20.00 uur gesloten en de extra beveiligers 
die het Haga Ziekenhuis al had ingezet, blijven 's avonds langer aanwezig. Ook staan er tot 
20.00 uur screeningsmedewerkers bij de hoofdingang. Wie na die tijd het ziekenhuis in wil 
moet aanbellen, waarna de beveiliging opendoet. 

Het ziekenhuis laat weten dat een patiënt per dag maar maximaal één bezoeker mag 
ontvangen en iemand die gaat overlijden hooguit twee. ‘Helaas houdt niet iedereen zich aan 
deze regels. Soms proberen groepen bezoekers het ziekenhuis binnen te komen’, aldus het 
Haga Ziekenhuis. ‘We begrijpen dat het ziekbed of overlijden van een naaste heel verdrietig is. 
De bezoekregels zijn nodig om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk 
te maken.’ 
 
De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleiten samen voor 
een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Zij willen dat het afsteken en de verkoop 
van rotjes en pijlen dit jaar niet doorgaat. ‘Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een 
enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met 
zich mee’, aldus voorzitter Hubert Bruls namens de burgemeesters. 
De Tweede Kamer debatteert deze week over zo'n verbod. 
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Bij tests op het coronavirus zijn in de afgelopen week in de Premier League slechts vier 
voetballers of stafleden positief bevonden. Namen zijn niet bekend, ook niet of zich spelers 
onder de betreffende personen bevinden. De betrokkenen gaan tien dagen in quarantaine. 

Tussen 26 oktober en 1 november werden in de Premier League 1446 tests uitgevoerd. 
 
Vier van de vijf ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben vanavond 
de spoedeisende hulp gesloten voor coronapatienten. Twee zijn ook gesloten voor ‘gewone’ 
spoed. Alleen het Erasmus MC is nog helemaal open. ‘Dit is een gevaarlijke situatie’, zegt Peter 
Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.  
 

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt het kabinet als dat morgen een negatief 
reisadvies voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie afkondigt. Dat meldt Hart van 
Nederland op basis van een eigen peiling onder ruim 2500 mensen.  

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, 
zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Ook andere gelegenheden waar 
veel mensen bij elkaar komen, liggen op tafel, zoals pretparken en dierentuinen, zeggen 
ingewijden. Alles wat ertoe kan leiden om groepen mensen, onderlinge contacten en 
reisbewegingen te beperken, wordt volgens hun bekeken. 

Morgenmiddag neemt het kabinet een besluit en volgt een persconferentie om 19.00 uur. Met 
steviger maatregelen wil het kabinet volgens ingewijden het aantal nieuwe 
besmettingen sneller omlaag krijgen dan nu het geval is. De Jonge overlegde vanavond samen 
met justitieminister Ferd Grapperhaus met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's over de 
situatie. Dat gebeurt vrijwel elke week. 

Een mogelijk sluiting van sportscholen lijkt vooralsnog niet door te gaan, zeggen insiders. 
Duidelijk is wel dat er een negatief reisadvies komt voor de kerstvakantie, zoals het OMT het 
kabinet heeft geadviseerd. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. 
Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en 
Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde. 
 

Groot-Brittannië, met het hoogste dodental in Europa, kampt 
met 20.000 nieuwe coronabesmettingen per dag. Wetenschappers waarschuwen dat het 
zwartste scenario van in totaal 80.000 doden overschreden kan worden.  

 

© AP — Boris Johnson 
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Het reisadvies voor Duitsland wordt aangescherpt. Vanaf morgen rond het middaguur kleurt 
heel Duitsland oranje. Dat betekent dat dan het dringende advies geldt om alleen naar onze 
oosterburen te reizen als dat noodzakelijk is. ‘Bij terugkeer in Nederland gaat u voor 10 dagen 
in thuisquarantaine’, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

‘Verder gelden er vanaf 2 tot minstens 30 november binnen Duitsland nieuwe 
beperkende coronamaatregelen’, aldus het ministerie. ‘Horecagelegenheden, theater- en 
concertgebouwen en bioscopen zijn gesloten. Toeristische overnachtingen zijn niet meer 
toegestaan. Wat dit betekent voor het grensverkeer tussen Duitsland en Nederland is nog niet 
bekend.’ 

Eind vorige maand had Buitenlandse Zaken tien Duitse steden al op oranje gezet vanwege het 
oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. Het ging toen om Berlijn, Keulen, 
Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim. 
 

Het aantal besmettingen in Nederland is nog veel te hoog. Om die ernst kracht bij te zetten, 
schuift coronaminister Hugo de Jonge vanavond aan bij het Veiligheidsberaad. Samen met de 
25 burgemeesters van de veiligheidsregio's bespreken hij en minister Ferd 
Grapperhaus (Veiligheid) welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het coronavirus terug 
te dringen. 

Volgens De Jonge lijkt de hoeveelheid nieuwe besmettingen te dalen, maar het aantal 
ziekenhuisopnames blijft gelijk. ‘De druk op de zorg is fors’, aldus de minister. Tijdens de 
bijeenkomst bekijken de burgemeesters en de ministers of de cijfers echt dalen, of de afname 
snel genoeg gaat en welke maatregelen dit kunnen bespoedigen. ‘Wij kijken wat er nodig is in 
het land.’ 

Morgen maakt het kabinet bekend welke maatregelen het worden. De Jonge wil niet ingaan 
of hij behalve aan landelijke ook aan regionale maatregelen denkt. ‘Voor meerdere regio's zijn 
er wel redenen voor zorg.’ 
 

Frankrijk telt een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Het gaat om 52.518 meldingen 
de afgelopen 24 uur. Zelfs op het hoogtepunt van de eerste coronagolf eerder dit jaar kwamen 
dergelijke aantallen niet voor. 

Voor de eerste keer sinds maanden liggen er meer dan 25.000 mensen met corona in het 
ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met ruim 3700 weer zo hoog 
als ongeveer een half jaar geleden. 

De coronapandemie eiste in Frankrijk inmiddels 37.435 levens. Bron: AD, 2 november 2020. 
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Aantal positieve coronatesten verder gedaald: 7657 nieuwe 
besmettingen  
 

 
Foto © ANP/ Joris van Gennip 

 
Het aantal gemelde coronabesmettingen is vandaag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het 
RIVM. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen er 7657 meldingen binnen van 
positieve tests. Verder in dit liveblog: het Outbreak Management Team adviseerde middelbaar 
en hoger onderwijs twee weken te sluiten, maar het kabinet ging daarin niet mee.  

De hoofdpunten: 

� Het totaal aantal opgenomen Covid-19-patiënten bedraagt nu 2572, 81 minder dan 
gisteren.  

� Alle politiemedewerkers krijgen in december een bonus van 300 euro netto.  
� Reisorganisaties Corendon en TUI krijgen sinds gisteravond duidelijk meer boekingen 

binnen voor reizen naar Curaçao.  
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Onbegrip in Kamer: drukke winkels open, maar bieb dicht 

Het besluit van het kabinet om musea en bibliotheken twee weken te sluiten, valt niet goed 

in de Tweede Kamer. Meerdere partijen zijn verontwaardigd dat openbare plekken dicht 

moeten, terwijl mensen wel in groten getale naar de bouwmarkt, de Action of de Primark 

kunnen. Ze willen weten waarom deze keuze is gemaakt en welke bijdrage het levert aan de 

vermindering van het aantal coronabesmettingen. 

GroenLinks-leider Jesse Klaver wees erop dat het in winkels juist vaak druk is en het juist 

rustiger is in een museum of instelling waarvoor mensen een kaartje moeten kopen en waar 

looprichtingen zijn aangebracht. Ook zijn bibliotheken en buurthuizen juist plekken waar 

kwetsbare mensen volgens hem terecht kunnen. Ook coalitiepartij D66 vraagt hierover 

opheldering. SP'er Lilian Marijnissen hekelt dat je 'wel een boek mag kopen, maar niet mag 

lenen'. 

Kabinet: aantal thuiswerkers moet 'zichtbaar' toenemen 

Het kabinet eist 'zichtbare verbeteringen' op het gebied van thuiswerken, zegt premier Mark 
Rutte. Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaan 
hier vrijdag al over in gesprek met werkgevers en vakbonden. 
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Nog te veel mensen werken nog niet vanuit huis. Uit onderzoek van het kabinet naar het effect 
van een publiekscampagne blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de mensen volledig 
thuis werken als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Dat moet beter, vindt het kabinet al een 
tijd. In de tweede golf lijken toch meer mensen naar kantoor te komen. 

Het gesprek met de bonden en werkgeversorganisaties zou eigenlijk pas maandag 
plaatsvinden, maar is naar voren gehaald. Het is volgens Rutte belangrijk dat minder mensen 
naar hun werk reizen, omdat het anders ook te druk blijft in het openbaar vervoer.  

 

Foto: ANP/Robin Utrecht 

 

Bibliotheken blijven wel open voor afhaal 

Ook al moeten de bibliotheken twee weken sluiten, kinderen en volwassenen kunnen er nog 
wel terecht om boeken af te halen. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt tijdens het 
coronadebat in de Tweede Kamer. Gisteren werd een extra maatregelenpakket afgekondigd 
voor twee weken: locaties als theaters, musea, zwembaden en ook bibliotheken moeten daarbij 
de deuren sluiten. 

Voor deze vier regio's dreigen extra coronamaatregelen 

Landelijk gezien daalt het aantal gemelde positieve coronatests, maar regionaal zijn er veel 

verschillen. In vier veiligheidsregio's is het aantal besmettingen nog zó hoog, dat daar mogelijk 

extra maatregelen moeten worden genomen.  
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Denemarken wil alle nertsen afmaken uit vrees voor 
coronamutaties 

Denemarken wil alle nertsen op fokkerijen laten afmaken uit vrees voor mutaties van het 

coronavirus. Dat maakte de Deense omroep TV2 bekend. De Deense regering liet vorige maand 

al zo'n 1 miljoen nertsen op pelsdierfokkerijen ruimen om verdere verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. De overheid maakte zich zorgen over de overdracht van het virus 

van nertsen op mensen na twee van dergelijke gevallen in Nederland eerder dit jaar.  

 

Foto: ANP/Cees Elzenga 

Maandenlang niets proeven en ruiken door corona: 'Het zou 
blijvend kunnen zijn' 

Opeens niets meer ruiken of proeven, veel (ex-) coronapatiënten hebben er last van, zelfs al 

zijn ze amper ziek geweest. Het is deprimerend om weken of maanden smakeloos te eten en 

te drinken, maar het wordt ronduit spannend als proeven en ruiken je beroep is. Een kok en 

een barman hielden maandenlang hun hart vast. Gaat mijn neus het weer doen?  
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Kabinet zwakt reisadvies voor Bonaire af naar geel 

Het reisadvies voor Bonaire is vandaag teruggeschroefd van oranje (alleen noodzakelijke 

reizen) naar geel (veiligheidsrisico's). Reden is het afgenomen aantal besmettingen met het 

coronavirus op het Caribische eiland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Het kabinet vroeg mensen onlangs tot half januari niet naar het buitenland op vakantie te 

gaan, met uitzondering van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk waar geen 

code oranje geldt. Naast Bonaire, is ook op Curaçao code geel van kracht. Voor Sint Maarten, 

Aruba, Saba en Sint Eustatius staat het licht op oranje. 

Vooral kinderen van laagopgeleide ouders hebben 
leerachterstand door corona 

Kinderen uit gezinnen met laagopgeleide ouders lopen de meeste achterstand op in hun 

ontwikkeling op school. Dat komt door het thuisonderwijs, concluderen onderzoekers van de 

universiteit van Oxford. Orthopedagoog Mariëlle Beckers kijkt niet op van die conclusie. 

‘Laagopgeleide ouders kunnen hun kind vaak minder goed ondersteunen.’  
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Boa-bonden: boa's hebben recht op bonus net als politie 

Net als politieagenten hebben ook boa's recht op een bonus wegens de werkdruk, onder meer 

als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat vinden de Nederlandse BOA-bond 

en BOA ACP. Zij hebben vandaag bij minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 

aangegeven dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling. 

‘Boa's gaan, net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het 

coronavirus. Het is logisch dat dan ook de boa's een extra beloning krijgen voor het harde 

werk’, aldus Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Ook bij BOA ACP vinden 

ze dat boa's recht hebben op een extraatje in deze tijden. 

 

Foto: ANP/Robin Utrecht 

Minder drukte op snelweg door thuiswerken 

De drukte op de snelwegen is de afgelopen tijd weer afgenomen door de maatregelen van het 

kabinet tegen het coronavirus en vooral de dringende oproep om thuis te werken. Met name 

de ochtend- en avondspits is minder druk, aldus cijfers van het ministerie van Infrastructuur 

& Waterstaat. 

Normaal zijn oktober en november juist de drukste maanden op de weg met files, maar uit de 

cijfers komt naar voren dat het autoverkeer op snelwegen op werkdagen 16 procent lager ligt 

dan in 2019. Er zijn geen structurele files op het moment. Tijdens de eerste coronagolf was 

dit overigens zelfs een daling van 50 procent. 

De hoeveelheid autoverkeer in de grote steden ligt 21 procent lager dan voor het uitbreken 

van de coronacrisis. Daarnaast is het gebruik van openbaar vervoer met meer dan 60 procent 

gedaald ten opzichte van vorig jaar omdat mensen het ov mijden vanwege corona en veel meer 

thuiswerken. In de eerste golf was dit nog een krimp van 87 procent. 
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Tijdelijke opnamestop ziekenhuis Heerlen alweer voorbij 

De tijdelijke opnamestop die het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen vanochtend invoerde, 

is alweer voorbij. In de loop van de middag meldde het ziekenhuis dat patiënten weer in 

Heerlen terechtkunnen. 

Eerder vandaag waren alle 550 bedden volgens een woordvoerder vol. Maar door creatief 

handelen van de medewerkers en schuiven met patiënten is er weer ruimte, zei een 

woordvoerder vanmiddag. ‘Enkele coronapatiënten konden naar andere ziekenhuizen, en een 

aantal patiënten met andere aandoeningen kon het ziekenhuis eerder dan verwacht verlaten’, 

zei hij. 

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het ziekenhuis in Heerlen tijdelijk de deuren sloot 

voor nieuwe patiënten. Vorige week was er ook een opnamestop van één dag. 

Tweede Kamer gaat weer dicht voor publiek 

De Tweede Kamer sluit de deuren weer voor publiek. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen 

die het kabinet gisteravond aankondigde, is publiek vanaf vanavond 22.00 uur niet meer 

welkom. Reserveringen die al gemaakt zijn, komen te vervallen. Ook is het de komende tijd 

niet mogelijk nieuwe reserveringen te maken. Alle plenaire en commissiedebatten zijn online 

te volgen. 

 

Foto: ANP/Marcel Van Hoorn  

Sinds 1 september was bezoek in de Tweede Kamer weer beperkt toegestaan, nadat het 

gebouw bijna een half jaar gesloten was voor publiek. De beslissing tot sluiting viel het 

presidium zwaar, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib toen. 
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Reisadvies Rutte zorgt voor run op vakanties naar Curaçao 

Reisorganisaties Corendon en TUI krijgen sinds gisteravond duidelijk meer boekingen binnen 

voor reizen naar Curaçao. Toen gaf premier Mark Rutte op zijn persconferentie een 'dringend' 

negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland tot half januari, maar hij zei ook dat het 

Caraïbische gedeelte van het koninkrijk buiten dat advies valt. 

‘We zagen de boekingen naar Curaçao direct binnenstromen na de persconferentie’, aldus een 

woordvoerster van Corendon. TUI merkt een zelfde ontwikkeling. Een zegsvrouw geeft aan dat 

er 'meer belangstelling' is ten opzichte van de afgelopen tijd. Beide organisaties kunnen nog 

geen specifieke boekingscijfers geven. 

Curaçao is op dit moment de enige Caribische bestemming waar Nederlanders naartoe op 

vakantie kunnen. Alleen voor dat eiland geldt code geel. Bijvoorbeeld Bonaire is op de website 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog oranje gekleurd. 

Foto: Getty Images 

 

Aantal positieve coronatesten verder gedaald: 7657 nieuwe 
besmettingen 

Het aantal gemelde coronabesmettingen is vandaag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen dinsdagochtend en 

woensdagochtend kwamen er bij het instituut 7657 meldingen binnen van positieve tests. 

Gisteren waren dat er 7776. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er 

nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.  
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In 11 veiligheidsregio's is het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen ten opzichte van 

het weekgemiddelde van gisteren hoger. Twente telt 7 procent meer dan gisteren. Samen met 

Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid heeft Twente meer dan 

500 besmettingen per 100.000 inwoners per week. Dat is twee keer zoveel als de situatie die 

op de routekaart nu als zeer ernstig wordt omschreven. Groningen staat er op dit moment het 

gunstigst voor met 108 besmettingen per 100.000 inwoners. Een afname van 23 procent ten 

opzichte van gisteren. 

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 106 toe. 

Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie 

wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Gisteren werd bekend dat 113 

mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus. 

 

Foto: ANP/Joris van Gennip 

 

2572 Covid-19-patiënten opgenomen, 81 minder dan gisteren 

Het totaal aantal opgenomen Covid-19-patiënten bedraagt nu  2572, 81 minder dan gisteren. 

Van hen liggen er 1960 buiten de intensive care, 84 minder dan de dag ervoor. Op de ic's 

liggen 612 Covid-19-patiënten (van wie 2 in Duitsland), 3 meer dan de dag ervoor.  

Er liggen daarnaast 475 non-Covid-19-patiënten op de ic's, 26 meer dan gisteren. De totale 

ic-bezetting bedraagt daarmee 1087 (waarvan 2 in Duitsland), 29 meer dan gisteren. Het 

aantal nieuwe Covid-19-opnames bedraagt 236 in de klinieken en 50 op de ic's. 

In het afgelopen etmaal zijn er 42 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie 9 ic-

patiënten.  
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Een mobiele intensivecare-unit komt aan met een ic-patient die overgeplaatst wordt naar het 

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (Foto: ANP)  

 

Bonus van 300 euro netto voor alle politiemedewerkers 

Alle politiemedewerkers krijgen in december een bonus van 300 euro netto. Het douceurtje 

wordt geschonken als blijk van waardering van de 'solidariteit en betrokkenheid' die zij de 

afgelopen tijd hebben laten zien, schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in 

een brief aan de Tweede Kamer. 

Volgens de minister is de werkdruk en onderbezetting bij de politie een groot zorgpunt, maar 

leveren de politiemedewerkers een 'bovenmenselijke prestatie' in deze coronatijd. De 

'waarderingstoeslag' komt uit het personeelsbudget van de politie. Al het personeel tot schaal 

15 komt in aanmerking.  

 

De politie treedt op bij een demonstratie tegen coronamaatregelen (Foto: ANP) 
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Resultaten tests Oxford Covid-19-vaccin dit jaar nog verwacht 

De Universiteit van Oxford hoopt nog dit jaar de resultaten van de laatste tests in het 

onderzoek naar haar Covid-19-vaccin te presenteren. Maar hoofdonderzoeker Andrew Pollard 

zegt wel dat het nog enige tijd kan duren voordat het leven weer normaal zal worden. Tests met 

het zogeheten Oxford-vaccin werden in september stilgelegd nadat een proefpersoon in het 

Verenigd Koninkrijk ziek was geworden. Een week later mochten de proeven worden hervat. 

De Europese Commissie en Nederland hebben een deal met AstraZeneca gesloten voor het 

vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford ontwikkelt. Een vaccin dat 

werkt, wordt gezien als een 'game-changer' in de strijd tegen het coronavirus. ‘Ik ben 

optimistisch dat we dat punt voor het einde van dit jaar kunnen bereiken’, zegt Pollard. Mocht 

blijken dat het vaccin werkt, dan moeten de gegevens eerst nog zorgvuldig worden beoordeeld 

door toezichthouders. 

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin zal naar verwachting een van de eerste zijn van grote 

farmaceutische bedrijven die ter goedkeuring worden ingediend, samen met de kandidaat van 

Pfizer en BioNTech.  

 

Een medewerkster van de Argentijnse vestiging van AstraZeneca waar het coronavaccin wordt 

getest (Foto: AFP) 
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Opnamestop Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen: 'Er is geen bed 
meer vrij' 

‘Het lukt gewoon niet meer.’ Dat zegt een woordvoerder van het Zuyderland-ziekenhuis, locatie 

Heerlen, dat een tijdelijke opnamestop heeft ingevoerd omdat er veel nieuwe coronapatiënten 

zijn bijgekomen. Alle 550 bedden zijn volgens een woordvoerder vol: ‘Er is geen bed meer vrij, 

de toestroom is te groot.’ De maatregel geldt zeker tot en met vrijdag. 

‘In Heerlen liggen 68 positief geteste Covid-patiënten en nog eens 41 patiënten met verdenking 

van corona. Al deze 109 mensen moeten we behandelen als coronapatiënten.’ Het is voor de 

tweede keer in korte tijd dat het ziekenhuis in Heerlen geen nieuwe patiënten toelaat. Vorige 

week was er ook een opnamestop, zij het toen van één dag. 

Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, leidt patiënten nu onder meer door naar 

Sittard, maar overweegt ook verplaatsing naar andere ziekenhuizen, zoals naar Maastricht, 

Roermond of Venlo. Het ziekenhuis zegt sowieso geen patiënten meer over te kunnen nemen 

uit het westen van het land. Zes patiënten met corona uit Rotterdam die in Heerlen lagen, zijn 

inmiddels overgeplaatst naar de Hamboskliniek in Kerkrade.  

 

In maart voerde het Zuyderland in Heerlen een bezoekverbod in vanwege het coronavirus 

(Foto: ANP)  

Worden resultaten commerciële testlocaties ook meegenomen in de cijfers? Testen, testen, 
testen: het kan tegenwoordig bij de testlocaties van de GGD's én bij commerciële 
coronatestbedrijven. Het RIVM komt elke dag met cijfers van het aantal positieve coronatests, 
maar worden de resultaten van de commerciële locaties dan ook meegenomen?  
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Met de trouwstoet door de McDrive: 'Het begon als een grap'. 

Een Big Mac eten op je trouwdag, het is bij het plannen van je huwelijk waarschijnlijk niet 

het eerste wat in je opkomt. Maar door de coronacrisis moeten veel bruidsparen improviseren. 

Als de restaurants een paar dagen voor het huwelijk van Daan en Mariska Poppelaars uit het 

Brabantse Zegge dicht moeten, loopt Daans grap om dan maar door McDonald's te rijden wat 

uit de hand.  

 

 

Farid maakte van zijn café een kersttruienwinkel (Foto: EditieNL) 
 

Kersttruienwinkel of snelteststraat: deze ondernemers geven 
niet op 
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Help ondernemers de winter door, anders gaan bedrijven massaal over de kop. Het is een 

oproep van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Veel ondernemers 

krijgen het door de gedeeltelijke lockdown zwaar te verduren, maar ze gaan lang niet allemaal 

bij de pakken neerzitten..  

OMT adviseerde kabinet scholen twee weken te sluiten 

Het kabinet kwam gisteren met een set nieuwe maatregelen om het coronavirus terug te 

dringen, maar het sluiten van (middelbare) scholen zat daar niet bij. Dat was wel 

aangeraden door het Outbreak Management Team. ‘Wel geeft het OMT mee zich zorgen te 

maken over de overdracht onder adolescenten en jongeren, m.a.w. degenen in de bovenbouw 

van middelbare scholen tot hoger beroepsonderwijs en de universiteiten’, staat in het OMT-

advies.  

 

‘In deze groepen komen besmettingen voor die vooral gerelateerd lijken aan activiteiten direct 

rond de leerinstellingen’, gaat het advies verder. ‘Om dit te stoppen zouden deze instellingen 

voor de tijd van de aanscherping moeten overgaan op online onderwijsvormen; het OMT geeft 

ter overweging hier toch ook de bovenbouw van de middelbare scholen bij te betrekken, ook 

al gaat dit in tegen het eerder geuite voornemen de scholen geheel te ontzien. Individuele 

leerstages bij bedrijven of in laboratoria zouden niet betrokken hoeven te worden.’ 

  

 

(Archieffoto ANP) 

Ahold draait als een tierelier en verwacht meer winst dankzij 
corona 

Door het coronavirus gaat het bij Ahold Delhaize, de moeder van onder meer Albert Heijn, zo 

goed dat het bedrijf de winstverwachting voor heel 2020 verhoogt. Zowel in de supermarkten 

als online verkoopt Ahold meer.    
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Ahold verkocht meer in zowel de winkels als online (Foto: ANP) 

 

'Ook groep sporters blijft na corona lang klachten houden' 

Waar het aantal coronagevallen bij de meeste selecties in de eredivisie tot voor kort vrij beperkt 

bleef, gaat het de laatste weken hard. Na NAC Breda, AZ en PSV leek ook Ajax vrij zwaar 

getroffen te worden. Sommige voetballers keren na een aantal dagen alweer terug in de 

selectie, anderen staan twee weken of zelfs langer aan de kant. Bob van den Berg, longarts bij 

het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, doet er onderzoek naar..  

 

 

 

(Foto: ANP) 
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Met lockdown bedreigde regio's kijken cijfers nog even aan 

De drie veiligheidsregio's waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, 

hopen dat de besmettingscijfers de komende dagen gaan dalen. In Twente is de laatste dagen 

een 'stevig dalende lijn' te zien die zich hopelijk doorzet, zegt een woordvoerder van de 

veiligheidsregio. Ook Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hopen op zo'n daling. 

De regio's kijken de ontwikkelingen van de komende dagen nog even aan voor ze zich gaan 

beraden op extra strenge maatregelen die in hun gebied misschien nodig zijn. Als een regio 

toch extra strenge maatregelen moet nemen, dan gaat het waarschijnlijk om een avondklok, 

sluiting van alle winkels behalve supermarkten en mogelijk ook sluiting van scholen.  

De besmettingscijfers in Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waren de 

afgelopen dagen zeer hoog in vergelijking met de rest van het land. Maar ze lijken zich nu te 

stabiliseren, al waarschuwt Twente dat er daar nog niet gesproken kan worden van een echte 

dalende tendens. ‘Daarvoor moeten we over meer dagen duidelijk afnemende cijfers hebben.’  

 

Boa's houden toezicht in het centrum van Rotterdam (Foto: ANP)  

 

Italië stelt avondklok in, ook reizen aan banden gelegd 

In Italië geldt vanaf morgenavond weer een avondklok. Die wordt ingevoerd om de heropleving 

van het coronavirus te stoppen. Van 22.00 uur tot 05.00 uur mag er dan niemand buiten 

komen zonder geldige reden. Premier Conte maakt naar verwachting vandaag ook andere 

maatregelen bekend. Zo zullen winkelcentra nog gesloten blijven tot 3 december. Reizen 

tussen de zwaarst getroffen regio’s worden aan banden gelegd. In die gebieden moeten cafés, 

restaurants en de meeste winkels sluiten. 

Sportzalen, bioscopen en theaters in Italië zijn al dicht. Cafés en restaurants moeten om 18.00 

uur sluiten en het ontvangen van gasten thuis is beperkt tot zes mensen. Er geldt ook al een 

mondkapjesplicht. Italië werd zwaar getroffen door de eerste coronagolf en telt inmiddels bijna 
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40.000 sterfgevallen als gevolg van het virus. In Europa zijn dat er alleen meer in het Verenigd 

Koninkrijk.  

 

Om 18.00 uur moeten in Italië bars en restaurants dicht, zoals hier op het Piazza Navona in 

Rome (Foto: AFP) 

 

Coronapersconferentie Rutte door 6.5 miljoen mensen 
bekeken 

 

Premier Rutte tijdens de persconferentie gisteravond (Foto: ANP) 

Bijna 6,5 miljoen mensen zagen gisteravond de persconferentie van premier Mark Rutte en 

coronaminister Hugo de Jonge. Bijna 4,5 miljoen mensen bekeken de bijeenkomst, waar 

strengere maatregelen werden aangekondigd, op NPO1. Zo'n 1,65 miljoen mensen keken via 

RTL4 en 347.000 kijkers schakelden in op SBS6. Het was het best bekeken programma van 

de avond. 

Het waren aanzienlijk meer mensen dan het 'persmoment' van vorige week. Toen keken er 4,5 

miljoen mensen naar Rutte en de Jonge. De best bekeken persconferenties over corona waren 

tot nu toe op 22 april (7,8 miljoen kijkers) en 14 oktober (7,4 miljoen kijkers).  
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Curaçao dolblij met uitblijven negatief reisadvies 
  
Op Curaçao zijn ze blij dat er geen negatief reisadvies is afgegeven voor het eiland. De angst 

bestond dat Nederlandse toeristen rond kerst zouden wegblijven. Premier Rutte gaf gisteren 

het dringende reisadvies om niet op vakantie te gaan, maar hij gaf nadrukkelijk aan dat 

dat niet gold voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar slaakten ze een zucht van 

verlichting, aldus Hans Slier, voorzitter van de Curaçaose toerisme-organisatie CHATA.  

Curaçao is voor een groot deel afhankelijk van toerisme, vooral uit Nederland. Eerder zei Slier 

al te vrezen voor een sluiting van 50 tot 60 procent van de hotels en restaurants als Nederland 

een negatief reisadvies zou afgeven. Volgens hem lopen veel hotels en restaurants op hun 

laatste benen.  Ook Bonaire is blij met de beslissing van het Nederlandse kabinet, het eiland 

wordt namelijk weer een codegeelbestemming, zegt gezaghebber Edison Rijna.   

 

 

 

Het Rode Kruis verzorgt warme maaltijden voor mensen die getroffen zijn door de coronacrisis 

op Curaçao (Foto: ANP)  

Ajacied Klaassen gaat dokter eens vragen wat er aan de hand 
was 

Davy Klaassen lag gistermiddag op de bank met zijn PlayStation te spelen toen hij werd gebeld. 

Het was Erik ten Hag, zijn trainer bij Ajax, die zei dat hij alsnog naar het uitduel met 

Midtjylland in de Champions League mocht komen. ‘Ik heb mijn tas gepakt en ben snel in een 

vliegtuigje gestapt’, vertelt hij. De middenvelder moest aanvankelijk thuis blijven vanwege een 

positieve coronatest. 
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Foto: ANP 

 

Tijdens intelligente lockdown 'boekten basisschoolleerlingen 
nauwelijks vooruitgang' 

Basisschoolleerlingen in Nederland hebben tijdens de intelligente lockdown, eerder dit jaar, 

nauwelijks iets geleerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Oxford University, waar De 

Volkskrant over schrijft. 

Kinderen uit de groepen 4 tot en met 7 boekten vorig schooljaar gemiddeld 20 procent minder 

vooruitgang dan tijdens voorgaande jaren. Dat blijkt uit de toetsresultaten van leerlingen van 

15 procent van de Nederlandse basisscholen. 

Omdat de scholen ook zo'n 20 procent van het schooljaar (8 weken) gesloten waren tijdens de 

intelligente lockdown, stellen onderzoekers dat er in die periode 'weinig tot geen progressie' is 

geboekt. ‘Dat is heel zorgwekkend’, zegt socioloog Mark Verhagen van Oxford University in de 

krant. ‘Deze leerlingen boeken normaal gesproken relatief veel vooruitgang. Nederlandse 

scholen zijn goed in het wegwerken van achterstanden. Dat lag tijdelijk stil.’ 
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Ter illustratie. Foto ANP 

 

'Een op de vijf Nederlandse coronadoden te linken aan slechte 
luchtkwaliteit' 

Eén op de vijf coronadoden in Nederland kan 'gelinkt worden' aan slechte luchtkwaliteit. Dat 

blijkt uit een onderzoek van het Duitse Max Planck instituut, waar het AD over schrijft. 

‘Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische 

aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten’, legt Jos Lelieveld, 

een professor aan het instituut, uit aan de krant. ‘Dit zijn typisch aandoeningen die veel 

overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19’, vertelt hij. 

In Nederland zou dit neerkomen op zo'n 2200 coronadoden, die mede door een hoge 

concentratie fijnstof in de lucht zijn overleden. Toch zitten er nogal wat mitsen en maren aan 

het onderzoek. ‘ Je kunt niet één op één de personen aanwijzen die zijn overleden door het 

langdurig inademen van slechte lucht’, zegt Lelieveld. ‘Het zijn risico-inschattingen die we 

geven, en die zijn met onzekerheid omgeven.’ 

Eerder dit jaar zocht RTL Nieuws al uit of er een verband is tussen luchtvervuiling en het 

coronavirus.. De conclusie: er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden voordat dat 

duidelijk is. 
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Ter illustratie. Foto : ANP 

 

 

Zweden verscherpt maatregelen: maximaal met acht mensen 
aan één tafeltje 

In Zweden worden strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te 

stoppen. Zo mogen mensen in restaurants en cafés nog met maximaal acht anderen aan één 

tafeltje zitten. De Zweedse premier Stefan Löfven zei gisteren nog dat de situatie in het land 

momenteel 'zeer ernstig' is. 

Tijdens de eerste golf haalde Zweden overal ter wereld het nieuws, want terwijl veel Europese 

landen lockdowns afkondigden, stevende het Scandinavische land af op groepsimmuniteit. 

Inmiddels gaat ook Zweden volgens Löfven 'de verkeerde kant op'. 

De minister van Volksgezondheid, Johan Carlson, hoopt dat Zweden zich samen sterk 

maken om de verspreiding van het virus te stoppen. De maatregelen zijn niet verplicht, maar 

iedereen wordt opgeroepen zich eraan te houden. ‘Wij hebben een lange, moeilijke winter in 

het vooruitzicht’, waarschuwde Carlson het volk 

Meer dan 134.000 Zweden raakten besmet met het coronavirus. Zeker 5969 inwoners van het 

land overleden aan de gevolgen van het virus, sinds afgelopen weekend werden er 31 nieuwe 

doden gemeld. 
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De terrassen in Zweden bleven dit jaar gewoon open. Foto: ANP 

Standard Luik heeft inmiddels zes coronagevallen 

Bij Standard Luik hebben in aanloop naar het duel in de Europa League bij het Poolse Lech 

Poznan komende donderdag zes spelers positief getest op het coronavirus. Zij reizen morgen 

niet mee naar Polen, zo liet de club weten. 

Het gaat om Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako 

en Abdoul Fessal Tapsoba. De laatste vier testten eerder al positief op het longvirus. Voor 

verdedigers Fai en Laifis was het de eerste positieve test. Standard dreigt vooral achterin in 

de problemen te komen, want eerder zagen ze aanvoerder Zinho Vanheusden tegen KV 

Oostende uitvallen met een zware knieblessure. De international zal zo'n zes maanden aan de 

kant staan. 

Morgen spoedoverleg veiligheidsregio's over regionale 
lockdown 

 De Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Twente voeren woensdag 

ingelast overleg over een dreigende regionale lockdown. 

Het kabinet overweegt extra maatregelen voor de zwaarst getroffen regio's waar de 

besmettingscijfers maar niet omlaaggaan, zei premier Mark Rutte dinsdag. Hij noemde daarbij 

de regio's Rotterdam, Twente en Zuid Holland Zuid (rondom Dordrecht). 

Als de cijfers daar niet dalen, wordt een volledige lockdown van kracht en wordt onder meer 

een avondklok overwogen. 
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‘Wat moet, dat moet’, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb in het AD over de volledige 

lockdown die dreigt voor de Rotterdamse regio. In dat geval worden winkels en scholen 

gesloten. ‘Ik hoop dat het niet nodig is. Maar kijkend naar het middelbare onderwijs is er een 

reden om die mogelijk te sluiten. Veel besmettingen zijn gerelateerd aan scholen.’ 

 

Volgens Aboutaleb is zo'n lockdown ingrijpend voor de Rotterdamse regio. De burgemeester 

hoopt dat Rotterdammers hun gedrag ‘nog eens evalueren’ en zegt: ‘Een volledige lockdown is 

nog erger dan nu, met heel weinig pret. Ons collectieve gedrag heeft ons gebracht waar we nu 

zijn.’ 

De Veiligheidsregio Twente, eerder al gekenschetst als een brandhaard van corona, zegt vooral 

benieuwd te zijn naar de ontwikkeling van de besmettingscijfers, die de laatste dagen dalen. 

Aan het einde van de week moet dat een beter beeld geven. 

Zuid Holland Zuid laat in een reactie weten dat de mogelijke regionale lockdown ‘ook voor ons 

nieuws is’. ‘Dit stond niet op de routekaart die eerder werd aangekondigd. Het wordt wel 

spannend, want we zijn wel één van de regio’s met de hoogste besmettingen, dus die moeten 

wel echt omlaag.’ De woordvoerder zegt niet van concrete plannen te weten om met nieuwe 

regionale maatregelen te komen, ‘maar dat kan morgen na overleg weer anders zijn’. 

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei dinsdagavond in 

Jinek dat het ‘ontzettend verdedigbaar’ is om in regio's als Rotterdam-Rijnmond of Zuid 

Holland Zuid aanvullende maatregelen in te voeren, zoals een avondklok. ‘De besmettingen 

zijn daar zes keer zo hoog als in Groningen’, zei Kuipers 

Ajax hoopt de komende dagen duidelijkheid te krijgen over hoe het komt dat maandag zo veel 

spelers ten onrechte positief getest zijn op het coronavirus. ‘Ik ben geen dokter of viroloog’, zei 

algemeen directeur Edwin van de Sar vlak voor de aftrap van het duel met Midtjylland in de 

Champions League. ‘Maar dit is opmerkelijk.’  
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Attractieparken: 'Hopelijk met kerst weer open' 

In het kader van strengere coronamaatregelen moeten alle musea, dierenparken en 

attractieparken op last van het kabinet de komende twee weken dicht. De Club van Elf, de 

belangenvereniging met 23 dagattractieparken onder haar leden waaronder de Efteling, Artis, 

Madurodam en het Spoorwegmuseum, houdt hoop in de traditioneel drukke maand december 

weer open te zijn. 

‘Het is belangrijk dat we nu stappen zetten’, stelt directeur Kees Klesman van de Club van Elf. 

‘Dus nu een harde klap zodat we richting de kerstperiode weer open kunnen.’ 

 

Volgens Klesman komen de dagattractiebedrijven niet per se in financieel zwaar weer vanwege 

deze twee weken durende sluiting. ‘November is traditioneel een rustige maand. Bovendien 

zijn een aantal van onze leden zoals Walibi en de Apenheul al gesloten in dit seizoen. Toch 

blijft het vervelend, want er is al veel geld verloren dit jaar.’ 
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Hij wijst ook op de moeilijkere positie van musea en dierentuinen, met meer overdekte locaties. 

‘Zij zullen mogelijk grotere klappen krijgen dan bijvoorbeeld de grote attractieparken.’ 

Ons leven wordt komende twee weken nog wat ingewikkelder: 
de maatregelen op een rij 

Het is nodig om harder aan de rem te trekken en dat betekent dat het leven de komende twee 

weken nog wat ingewikkelder wordt, zei premier Rutte tijdens de persconferentie over 

aanscherping van de coronamaatregelen. We moeten zo veel mogelijk thuisblijven en tot half 

januari mogen we niet naar het buitenland, tenzij het echt nodig is. Ook wil het kabinet een 

regionale avondklok kunnen instellen in regio's die het slecht doen.  

 

Sportscholen zijn blij dat ze open mogen blijven, wel vragen over groepslessen 

Sportscholen zijn blij dat ze de komende twee weken open mogen blijven, maar hebben nog 

wel vragen over de regels rondom groepslessen. Dat zegt Ronald Wouters, voorzitter van 

branchevereniging NL Actief. 

‘We zijn positief met de erkenning van de overheid dat we een belangrijke rol spelen om 

mensen fit en vitaal te houden, zeker in coronatijd. Dat we mensen weerstand kunnen bieden 

tegen het virus’, zegt Wouters. ‘Wel vinden we het enigszins tegenvallen dat groepslessen in 

ieder geval twee weken niet mogelijk zijn.’ 

Tot nu toe mochten groepjes van maximaal vier mensen samen sporten in een ruimte met 

maximaal dertig mensen. Onderling moest er afstand worden gehouden, maar er konden wel 

meerdere groepjes van vier onder leiding van een trainer staan. ‘Dat gaat nu naar twee 

personen en geen groepslessen. Maar je kunt wel met dertig individuen met apparatuur in 

een ruimte trainen. Wat een groepsles is, moeten ze dus nog even duidelijk maken’, zegt 

Wouters. Morgen spreekt hij met het ministerie van Volksgezondheid over de details. 

Geen vuurwerk vanwege corona? Tweede Kamer staat ervoor open. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens deze oud en nieuw om zo 
de druk op de zorg te verminderen. Wel willen verschillende partijen eerst weten van 
staatssecretaris  Van Veldhoven of de maatregel effectief en uitvoerbaar is, voordat zij 
instemmen.  De staatssecretaris komt over twee weken met meer duidelijkheid.  
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Musea: begrip voor sluiting, maar blij dat het tijdelijk is 

Musea hebben begrip voor de keuze van een tweeweekse sluiting, die vanavond werd 

aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de 

Jonge. Zij kondigden daarin verscherpte coronamaatregelen aan waarbij na woensdag in heel 

Nederland publieke locaties, binnen en buiten, voor twee weken sluiten. 

‘Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, en dat is de belasting in de zorg terugdringen. 

Daarmee hebben we er begrip voor dat musea twee weken moeten sluiten’, zegt Mirjam Moll 

van de Museumvereniging. ‘Wel zijn we blij dat het een overzichtelijk periode is. Het is een 

goed vooruitzicht dat we daarna weer teruggaan naar de huidige maatregelen, waarbij we 

natuurlijk hopen snel nog verder af te kunnen schalen naar niveau 'waakzaam', waarin veel 

meer mogelijk is.’ 

Ondernemers: snappen maatregelen, maar hard gelag 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland snappen dat het verlichten van de druk 

op de zorg op dit moment het belangrijkste is voor het kabinet. De verlengde gedeeltelijke 

lockdown en door premier Rutte aangekondigde aanvullende maatregelen zijn volgens de 

belangenclubs desondanks ‘een hard gelag voor nog meer ondernemers’. 

Om die reden pleiten de werkgevers voor het aanpassen van de steunregelingen om nieuwe 

groepen ondernemers te steunen. Daarnaast moet de regering volgens VNO-NCW en MKB-

Nederland ‘vooruitkijken en weer perspectief bieden aan ondernemers en samenleving’. 

De organisaties pleiten onder meer voor slimme praktijkproeven om te kijken hoe de horeca 

na de lockdown weer gasten kan ontvangen. Dat kan helpen bij het opstellen van een ‘mee-

ademend maatregelenpakket’ dat onderdeel kan worden van de routekaart van het kabinet. 

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen ook op om zich de komende tijd aan de regels 

te houden, bijvoorbeeld door waar mogelijk thuis te werken. Ondernemers moeten zich blijven 
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houden aan de afgesproken brancheprotocollen. ‘We moeten er met elkaar voor zorgen dat 

zwaardere maatregelen straks niet nodig zullen zijn.’ 

Kamer: ook steun voor musea, theaters en sexclubs na uitbreiding lockdown. De Tweede 
Kamer wil dat het kabinet de lopende steunpakketten voor het bedrijfsleven snel aanpast aan 
de nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond zijn 

Pathé baalt maar begrijpt besluit over bioscopen 
 
Pathé baalt dat het voorlopig de deuren moet sluiten vanwege de verscherpte 
coronamaatregelen. Toch begrijpt de bioscoopexploitant, met 30 bioscopen en ruim 200 zalen 
de grootste van Nederland, dat het nodig is. 
‘De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat altijd voorop, en daarom volgen wij te 
allen tijde de richtlijnen van de overheid en het RIVM’, laat een woordvoerder weten. Bezoekers 
die al een kaartje hadden gekocht voor de komende twee weken krijgen hun geld terug. Voor 
abonnees wordt ook een passende oplossing gezocht. 
 
Pathé benadrukt dat alle bioscopen de afgelopen maanden ‘zo veilig en hygiënisch’ mogelijk 
zijn ingericht en dat er naar eigen zeggen geen enkele corona-uitbraak in een van de zalen is 
geconstateerd. 
 

Kamer: ook steun voor musea, theaters en sexclubs na 
uitbreiding lockdown 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de lopende steunpakketten voor het bedrijfsleven snel 

aanpast aan de nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond zijn aangekondigd.  

De aanvullende maatregelen treffen onder meer musea, theaters, sexclubs, casino's, 

bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken. Ook de reisbranche wacht 

opnieuw een zware klap nu het kabinet tot in januari niet noodzakelijke reizen naar het 

buitenland ontraadt. 

Het kabinet kwam vorige week met extra financiële steun voor onder meer de horeca en en 

evenementenbranche. De Kamer debatteerde daar vandaag over met de ministers Eric Wiebes 

(Economische Zaken, Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Een 

ruime meerderheid vindt dat zij, gezien de uitbreiding van de beperkte lockdown, met meer 

sectoren om de tafel moeten voor aanvullende steun. 

OV-bedrijven ontvangen deze maand aangevraagde 
coronasteun  

Openbaar vervoerbedrijven die eerder dit jaar coronasteun hebben aangevraagd, krijgen naar 

verwachting deze maand het eerste gedeelte gestort. De Europese Commissie, die daarmee 

akkoord moest gaan, heeft inmiddels goedkeuring gegeven. Het geld voor de NS wordt deze 

week al overgemaakt, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Voor dit jaar is 1,5 miljard euro steun uitgetrokken. Voor de eerste helft van 2021 is 740 

miljoen euro gereserveerd. Hiermee wordt meer dan 90 procent van de kosten gedekt. In totaal 

kunnen veertien bedrijven aanspraak maken op de vergoeding. 
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Omdat er vanwege de coronacrisis veel minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar 

vervoer, zitten bedrijven als NS in grote problemen. Toenmalig topman Roger van Boxtel luidde 

eind september de noodklok. Als de beloofde steun er niet in de eerste week van november is, 

krijgt het bedrijf betalingsproblemen. 

Frankrijk meldt 854 nieuwe sterfgevallen door Covid-19 

Frankrijk heeft dinsdag 854 overlijdens gemeld als gevolg van Covid-19, het hoogste aantal 

sinds half april. Maandag rapporteerden de gezondheidsautoriteiten nog 416 sterfgevallen. De 

nieuwe cijfers zijn inclusief een aantal eerdere overlijdens uit verpleeghuizen. Het totaal staat 

nu op bijna 37.500. 

Mogelijk lichtpuntje is een daling van het aantal nieuwe besmettingen. Het waren er de 

afgelopen 24 uur 36.330, fors minder dan het record van ruim 52.000 van maandag. Frankrijk 

gaat richting de 1,5 miljoen besmettingen, waarmee het vijfde staat op de wereldranglijst. 

De situatie in ziekenhuizen wordt steeds nijpender, zei minister Olivier Veran van 

Volksgezondheid op de radio. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam met ruim 1100 

toe tot 26.265. Op intensivecareafdelingen steeg het aantal met 148 tot 3878. Medio april 

waren dat er meer dan 10.000. 

Frankrijk ging vrijdag opnieuw in lockdown, in ieder geval tot december. Iedereen die de straat 

op gaat, moet kunnen aantonen waarom dat nodig is. 

 

Boa's en politie voorzien probleem bij handhaving 
groepsgrootte 

Handhaven op de nieuwe maximale groepsgrootte van twee personen buiten wordt erg lastig 

of zelfs onmogelijk, stellen vakbonden voor politie en boa's. ‘We zijn met maar een paar man 

op 17 miljoen Nederlanders’, zegt Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP. ‘In onze ogen is 

dit niet te handhaven.’ 

‘Het kabinet gaat er denk ik vanuit dat 95 procent van de mensen zich eraan houdt, maar of 

dat zo is moeten we gaan zien’, zegt Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. ‘Als 1 

procent zich er niet aan houdt, moet je ook mensen hebben om dat te kunnen waarnemen en 

boetes uit te delen.’  
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Er is volgens Van de Kamp sprake van onderbezetting. ‘Het probleem is niet alleen dat 

politiemensen ziek worden, maar het aantal dat in quarantaine moet is minstens even groot 

en misschien wel groter. De krapte neemt alleen maar toe’, legt Van de Kamp uit. ‘Het korps 

zit verlegen om snelle testen of collega's besmet zijn, want als je niet ziek bent kost het wel 

heel veel capaciteit.’ 

Daarbij stelt Van de Kamp dat handhaving op coronamaatregelen nog eens komt naast alle 

gewone taken. ‘De politie moet alle zeilen bijzetten om prio 1-meldingen rond te krijgen. We 

moeten ook naar geweldsdelicten en gewonden van ongelukken.’ 

TUI: reizen naar veilige gebieden gaan door 

Het dringende advies van het kabinet om tot half januari niet te reizen zorgt voor verwarring 

en onrust. Dat zegt reisorganisatie TUI. In een reactie op de persconferentie van premier Rutte 

en minister De Jonge schrijven ze dat 'gedrag de oorzaak is van besmettingen en niet het 

getest reizen naar gele gebieden met minder besmettingen dan hier'. 

TUI laat weten dat wat het bedrijf betreft er een groot verschil is tussen mensen die een 

georganiseerde reis boeken naar groene en gele gebieden en mensen die zelfstandig naar 

oranje gebied reizen. Dat laatste is volgens de reisorganisatie onverstandig. 

Tenslotte wijst TUI erop dat reizigers die via de reisorganisatie een vakantie geboekt hebben 

nu al getest worden. Daarnaast gaan alleen reizen naar veilige gebieden door, ook al is de 

keuze daardoor ‘enorm beperkt’.   
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Ons leven wordt komende twee weken nog wat ingewikkelder 

We moeten zo veel mogelijk thuisblijven en tot half januari mogen we niet naar het buitenland, 

tenzij het echt nodig is.   

Het is nodig om harder aan de rem te trekken en dat betekent dat het leven de komende twee 
weken nog wat ingewikkelder wordt, zei premier Rutte gisteravond tijdens de persconferentie 
over aanscherping van de coronamaatregelen. We moeten zo veel mogelijk thuisblijven en tot 
half januari mogen we niet naar het buitenland, tenzij het echt nodig is. Ook wil het kabinet 
een regionale avondklok kunnen instellen in regio's die het slecht doen. 

‘De besmettingscijfers gaan niet snel genoeg omlaag. Het gaat niet slecht, maar ook niet goed 
genoeg’, begon premier Rutte zijn betoog tijdens de persconferentie. De druk op de zorg neemt 
toe. ‘Het is op veel plekken pompen of verzuipen. Daarom is een nieuw pakket maatregelen 
nodig.’ 

Het devies wordt: blijf zo veel mogelijk thuis. ‘Vermijd niet-noodzakelijke reizen en ga niet voor 
de lol winkelen’, zei Rutte. De komende twee weken geldt een 'verzwaringspakket', boven op 
de gedeeltelijke lockdown die al geldt. Het pakket aanvullende maatregelen om het aantal 
bewegingen en contacten te verkleinen, geldt zeker de komende twee weken. De bestaande 
maatregelen blijven in stand tot medio december, kondigde premier Mark Rutte aan.  

De groepsgrootte wordt teruggebracht naar maximaal twee personen. Theaters, musea, 
dierenparken, zwembaden en pretparken moeten daarnaast de deuren sluiten. 

Het kabinet zet een pakket extra maatregelen klaar voor de zwaarstgetroffen regio's waar de 
besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. ‘Misschien is dat nodig in een enkele regio’, zei 
minister De Jonge. Als de cijfers niet dalen, wordt het pakket ingeschakeld.  

Daarbij wordt onder meer een avondklok overwogen, verdere sluiting van de winkels en 
sluiting van middelbare scholen. Op dit moment gaat het onder meer om de regio's Rotterdam 
en Dordrecht. 

‘Het leven wordt de komende twee weken nog wat ingewikkelder’, waarschuwt premier Mark 
Rutte. Hij roept daarom iedereen op juist de komende tijd extra op elkaar te letten. ‘Een beetje 
aandacht en interesse kan veel betekenen.’ 

Hoe onze kerstdagen eruit komen te zien? ‘Kerst is een feest dat we samen vieren, en dat zal 
ook dit jaar zo zijn’, zei minister De Jonge. ’Over twee à drie weken willen we met u delen hoe 
we dat voor ogen zien.’ Ook komt het kabinet over twee weken met duidelijkheid over een 
landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 

De maatregelen op een rij: 

Groepen 

� De maximale groepsgrootte gaat van 4 naar 2 personen 
� Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen. 
� Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen. 
� Uiterlijk 1 december wordt het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje 

te dragen.  
� Binnen geldt: per dag maximaal 2 gasten ontvangen. Huishoudens en kinderen t/m 

12 jaar uitgezonderd. 
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Het dagelijks leven: 

� Blijf zo veel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen. 
� Vermijd niet-noodzakelijke reizen. 
� Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 
� Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. 
� Theaters bioscopen, musea, monumenten, dierentuinen en pretparken gaan dicht 

voor twee weken. 
� Groepslessen in de sportscholen worden verboden, individueel sporten in sportscholen 

blijft mogelijk. 
� Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden 

afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later dan 20.00 uur open blijven. 

Reizen 

� Reizen is een risico deze winter. Daarom: reis tot half januari niet naar buitenland, 
tenzij het echt nodig is. 

� Ga je toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres. 
� Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. 
� Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt 

noodzakelijk. 

De maatregelen die het kabinet overweegt in regio's waar de komende week de 

besmettingscijfers niet omlaag gaan, zijn bijvoorbeeld het instellen van een avondklok, het 

deels aan banden leggen van de detailhandel en het sluiten van het voortgezet onderwijs. 

Op de vraag of er niet meer moet worden ingezet op regionale maatregelen, wilde Van Dissel 

vanmiddag geen antwoord geven. Dat is een zaak van het kabinet, vindt hij. Hij merkte wel 

op dat een regionale aanpak bij mensen 'verwarrend' kan overkomen. Bron: RTL, 4 november 

2020.  

 

Steeds meer mensen worden voor de tweede keer ziek door 
corona   

Herbesmettingen met het coronavirus en, erger, het opnieuw doormaken van covid-19 komen 
vaker voor dan aanvankelijk gedacht. Er zijn steeds meer mensen die voor de tweede keer ziek 
worden door SARS-CoV-2, het coronavirus dat covid-19 kan veroorzaken. 

Soms verlopen die hernieuwde infecties milder, maar in andere gevallen juist veel heftiger. 
Pieter (volledige naam bij redactie bekend), een kerngezonde dertiger, was in het voorjaar vijf 
weken flink ziek, maar kon daarna na een negatieve test zijn lichamelijk zware werk weer 
oppakken. Nu hij weer covid-19 heeft, beschrijft hij zichzelf als een ‘wrak’. Hij denkt niet dat 
hij zijn werk ooit nog kan doen. 
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Om met zekerheid te zeggen dat iemand voor de tweede keer covid-19 heeft, is er eigenlijk een 
genetisch profiel nodig van het virus waarmee de patiënt besmet is. Dat moet dan vergeleken 
worden met het profiel van het virus dat de eerste infectie veroorzaakte. 

Daar zit een probleem. In het voorjaar is niet vaak zulk genetisch onderzoek gedaan. En de 
monsters die in die periode bij mensen zijn afgenomen uit de neus of keel zijn lang niet altijd 
bewaard. Ook nu wordt maar bij weinig patiënten een genetisch profiel van het virus gemaakt. 

Toch zijn wetenschappers er intussen wel van overtuigd dat herinfecties geen uitzonderingen 
zijn. ‘We zijn echt de anekdotische gevallen wel voorbij’, zegt Marion Koopmans, hoofd virologie 
van het Erasmus MC. Wereldwijd zijn er intussen tientallen genetisch bewezen 
herbesmettingen beschreven. Ook in Nederland zijn er ongeveer tien bekend. 

Koopmans geeft een voorbeeld van een bloeddonor die voor de tweede keer geïnfecteerd raakte. 
‘Die had na de eerste infectie geen neutraliserende antistoffen opgebouwd.’ Dat leidde ertoe 
dat de persoon in kwestie vatbaar bleef voor het coronavirus. 

‘We zien dat ernstig zieke covid-19-patiënten een heel sterke afweer hebben tegen de 
seizoenscoronavirussen, de verkoudheidsvirussen die er elk jaar zijn’, vertelt Koopmans. ‘Die 
mensen lijken dan onvoldoende in staat om afweer op te bouwen tegen SARS-CoV-2. 
Misschien dat daar de verklaring zit.’ 

Van die genetisch niet bevestigde herinfecties lijken er aardig wat te zijn. In de Facebookgroep 
'Coronapatiënten met langdurige klachten' melden zich steeds vaker mensen bij wie alles erop 
wijst dat ze voor de tweede keer covid-19 hebben. 

Er zitten vele maanden tussen de eerste en de tweede keer dat patiënten getroffen worden 
door covid-19. Bovendien zijn ze tussendoor, soms zelfs meer dan eens, negatief getest op het 
coronavirus, voordat ze opnieuw positief bleken. ‘Dat soort gevallen klinken echt als 
herinfecties’, zegt Ann Vossen, viroloog in het LUMC in Leiden. 

‘Het is bekend dat er nog twee of drie maanden na de infectie genetisch materiaal van SARS-
CoV-2 bij mensen kan worden aangetoond, maar ik heb nooit gehoord of gelezen dat het ook 
na een half jaar of langer nog gevonden kan worden.’ 
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Niet slapend aanwezig. Vossen denkt ook niet dat het virus latent aanwezig is gebleven in de 

patiënten. ‘Het is heel zeldzaam dat luchtweginfecties weer opvlammen. Dat zie je eigenlijk 

alleen bij mensen met een gebrekkig functionerend afweersysteem.’ 

‘Dit beeld past echt bij een nieuwe infectie. Het virus dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt, 
kan bijvoorbeeld wel lang sluimerend aanwezig blijven. En na jaren opnieuw actief worden. 
Maar coronavirussen staan er niet bekend om dat ze gaan slapen en dan weer opleven.’ 

Tegenwerking door antistoffen? Bij sommige virusinfecties, bijvoorbeeld bij dengue 
(knokkelkoorts), verloopt een tweede infectie vaak heftiger dan de eerste. Dat komt door een 
fenomeen dat antibody mediated enhancement wordt genoemd. Juist de antistoffen tegen het 
virus zorgen er dan voor dat de infectie ernstiger verloopt.  

‘Het is een serieuze hypothese dat deze antibody mediated enhancement ook bij covid soms 

speelt, maar er is geen bewijs voor’, zegt Koopmans. ‘Het is zeker iets om grondig uit te zoeken.’ 

‘Je zou verwachten dat een herinfectie milder verloopt’, zegt Marjolein van Egmond, hoogleraar 
immunologie bij het Amsterdam UMC. ‘Bij het gros van de mensen gaat de immuunreactie 
zoals je hoopt. Misschien hebben mensen bij wie het nu heftiger verloopt de eerste keer maar 
licht corona gehad en daardoor weinig afweer opgebouwd. En zijn ze bij de herinfectie meer 
blootgesteld en hebben ze de volle laag gekregen.’ 

‘Het is onwaarschijnlijk dat je helemaal geen afweer opbouwt na de eerste infectie. Maar 
uitsluiten kun je het niet. Op basis van enkele voorbeelden kun je in elk geval niets met 
zekerheid zeggen’, aldus Van Egmond. Bron: NOS, 7 november 2020.   

 

Nieuwe vorm corona onder nertsen jaagt Denen de stuipen op het 
lijf. Terecht? 

Een coronavirus met veranderde stekels heeft de Deense autoriteiten zo de stuipen op het lijf 
gejaagd, dat men deze week plotseling besloot alle 17 miljoen nertsen van het land te ruimen 
en 280 duizend Denen in lockdown te brengen. Maar hoe terecht de paniek is, is lastig in te 
schatten.   

Vrijdag maakte de Deense premier Mette Frederiksen bekend dat zeven gemeenten in het 
‘nertsengebied’ in het noordoosten van het land op slot gaan om verspreiding van het virus 
tegen te gaan. ‘De ogen van de wereld zijn op ons gericht’, aldus de premier. Een dag eerder 
kondigde Frederiksen al aan de hele nertsensector van het land te ruimen.  
 
Directe aanleiding is de ontdekking van een virusvariant die ‘een serieus gevaar voor de 
volksgezondheid en voor de ontwikkeling van een vaccin’ zou vormen, aldus Frederiksen. 
Twaalf mensen zijn inmiddels met de variant besmet, van wie er drie direct door de nertsen. 
 
Rond de nertsenfarms gaan volgens Deense wetenschappers inmiddels vijf nieuwe clusters 
(families) van het coronavirus rond. Eén lid van cluster nummer vijf baart de meeste zorgen: 
een virusvariant met vier veranderingen aan de uitsteeksels die hij gebruikt om cellen te 
infecteren. Aanwijzingen dat de mutant mensen erger ziek zou maken zijn er niet, benadrukte 
gezondheidsminister Magnus Heunicke op een persconferentie. 
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Nertsen in Noord-Jutland, Denemarken. Foto EPA  
 
 
Maar het virus, met een paar chemische bouwblokjes minder en drie gewijzigde aminozuren 
aan zijn stekels, zou zich wel gemakkelijker kunnen ontworstelen aan een van de vaccins die 
momenteel worden getest, blijkt uit een technische toelichting van het Deense vaccininstituut 
het Statens Serum Institut (SSI). Bij laboratoriumexperimenten bleken menselijke antistoffen 
inderdaad minder greep op het gemuteerde virus te hebben. 
 
Vier andere gemuteerde nertsenvirussen worden momenteel nog onderzocht. Vast staat wel 
dat ook daarbij virussen zitten met subtiele veranderingen aan hun stekels. In totaal heeft 
het SSI zeven mutaties van het spike-eiwit waargenomen. ‘Het ergste scenario is dat we in 
Denemarken een nieuwe pandemie lanceren’, ziet infectieziektenspecialist Kãre Molbak al  
gebeuren. 
 
Maar in het buitenland slaan sommige kenners de Deense paniek met verbazing gade. 
Virussen zoals het coronavirus veranderen immers altijd, ook als ze rondgaan onder de mens. 
‘Idioot’, noemt hoogleraar genetica Francois Balloux (University College London) de verklaring 
van de Denen dat het nertsenvirus misschien ongevoelig is voor vaccins zelfs. En 
‘onverantwoord’. 
 
‘Er ontstaan voortdurend duizenden mutaties in Sars-Cov-2’, reageert hij, verwijzend naar de 
formele naam van het virus. ‘Het feit dat er een paar worden waargenomen bij nertsen, 
verandert nog niet de virussen die in omloop zijn bij de mens. Als het virus door deze mutaties 
beter zijn menselijke gastheer zou infecteren, zouden ze al in hoge frequentie rondgaan.’ 
 
Viroloog Wim van der Poel (Wageningen Universiteit) wijst erop dat het land al langer met 
besmettingen op zijn nertsenfarms worstelt. Zo bleek het virus al bij een van de eerste Deense 
nertsenboerderijen waar het werd aangetroffen een mutatie te hebben opgelopen aan zijn 
uitsteeksels. ‘Maar die mutatie heeft zich toen niet verspreid. Ik denk dat ze nu gewoon hebben 
gezegd: tot hier en niet verder, nu gaan we rigoureuze maatregelen nemen.’ 
 
Dat nertsen een belangrijke brandhaard zijn voor het nieuwe coronavirus, is na uitbraken in 
onder meer Nederland, Polen, Spanje en de VS wel duidelijk. Het virus is voor de dieren niet 
buitengewoon dodelijk, maar kan wel gemakkelijk van nerts naar nerts springen – en weer 
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van nerts naar mens. Een gevaarlijke cocktail, die ook Nederland er al toe bewoog de sector 
vervroegd op te doeken, in maart volgend jaar. 
 
Maar de stap van Denemarken gaat nog iets verder: het is voor zo ver bekend voor het eerst 
dat een land een hele landbouwsector vernietigt uit voorzorg tegen ziekte. Alleen Hongkong 
ging er in 1997 al eens toe over om alle 1,2 miljoen kippen in het territorium te doden, nadat 
er bij de dieren een voor de mens extreem dodelijke griepvariant opdook. 
 
Denemarken is de grootste producent van nertsenbont ter wereld: het land voorziet in meer 
dan een kwart van de wereldmarkt. In totaal zijn in het land 207 nertsenboerderijen besmet. 
Nertsenvarianten van het coronavirus maken inmiddels al de helft van alle besmettingen uit 
die men in Noord-Denemarken aantreft, aldus de autoriteiten. Bron: De Volkskrant, 6 
november 2020.  
 

Hoe kon corona in Twente zo'n groot probleem worden? 'Het 
schiet alle kanten op’   

Waarom staat Twente in de top 3 van meest zorgwekkende coronaregio’s? Het antwoord van 
de Veiligheidsregio Twente, die de baas is in crisistijd, en de GGD, die bron- en 
contactonderzoek: ‘We weten het niet.’ 

‘We weten niet waar het vandaan komt’, zegt Sander Schelberg als voorzitter van de 
Veiligheidsregio. Hij voelt zich als een bestuurder die besluiten moet nemen ‘in de mist met 

soms een gaatje erin’. 

Ook directeur Samantha Dinsbach van GGD Twente tast in het duister waarom het virus hier 
zo watervlug lijkt. Ze zegt: ‘Ik hoor dat Sophia de Rooij van het ziekenhuis MST een verband 

legt met het rijk sociale leven hier. Maar uiteindelijk komt het erop neer: we weten het niet.’ 

Operationeel leider van het Twentse crisisteam Stephan Wevers beschrijft de ontwikkelingen 
als een peloton, waarbij steeds weer een andere regio en binnen regio’s een andere gemeente, 

op kop gaat. Maar waarom? Geen idee. 

De veiligheidsregio heeft zich volgens Schelberg uiteraard deze ’1000 eurovraag’ gesteld: hoe 
heeft het zover kunnen komen dat premier Rutte Twente als zorgenkindje noemde en dreigt 
met ingrijpen over de hoofden van de regionale bestuurders heen?  
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Schelberg: ‘Als het zover komt kunnen we niet anders constateren dan dat ‘we het met z’n 
allen niet goed genoeg hebben gedaan. We weten niet waar het vandaan komt. Rijk en arm, 

jong en oud, stad en platteland: het schiet alle kanten op. Het is breed.’ 

‘We kennen nu allemaal mensen die het hebben gehad. In je eigen straat, familie en collega’s. 
Mensen weten ook niet waar ze het vandaan hebben. En dat zijn, tenminste in mijn omgeving, 

mensen die zich keurig aan de regels hebben gehouden.’ 

Eén ding is volgens hem evident, want de mobiliteitsgegevens laten dat zien: mensen zijn te 

weinig thuis. Maar dat lijkt in Twente niet anders dan elders in het land. 

Zoekend naar een verklaring vergelijkt hij Twente liever met IJsselland dan het westen. ‘Er 
zijn geen grote verschillen in volksaard of samenstelling en toch zie je andere besmettingen. 
We zitten in een grensgebied en dat zou van invloed kunnen zijn. Het zijn allemaal aannames. 

Naleefgedrag lijkt mij in IJsselland niet anders dan in Twente.’ 

Dinsbach zegt dat de GGD natuurlijk ook geprobeerd heeft ‘er de vinger op te leggen’. ‘Mensen 
laten zich hier niet minder testen. Bron- en contactonderzoek verloopt hetzelfde als in de rest 
van het land. Als je dit vraagt in Brabant of Rotterdam, dan weten zij het ook niet. Het zit 

dwars door onze samenleving heen.’ 

Dinsbach denkt ook niet dat de redenering van commerciële tester Almar Dassen hout snijdt. 
Dassen van CovidtestNederland, met teststraten in Hengelo, Enschede en het westen van het 
land, veronderstelt dat een verklaring kan zijn dat Twente zijn testcapaciteit beter voor elkaar 

heeft dan andere regio’s. 

‘Mogelijk kunnen daardoor per 100.000 inwoners meer testen worden gedaan dan elders. Als 
je dat combineert met het uitgangspunt dat er alleen getest wordt bij mensen met klachten, 

kun je een hoog percentage positieve besmettingen krijgen’, denkt hij. 

Commerciële teststraten hebben lagere percentages besmettingen. Bij CovidtestNederland ligt 
dat gemiddeld net iets onder de tien procent. Voor een groot deel wordt dat verklaard doordat 

er ook mensen zonder klachten komen. 

Zijn bevindingen hebben wel een keerzijde. Dassen vertelt dat van de positief getesten een 
kwart geen klachten heeft. Dat betekent dat er nog veel besmette mensen rondlopen die dat 
niet weten en anderen kunnen infecteren. Hij denkt dat daarom ook snel testen zonder 
klachten mogelijk moet worden. De GGD constateert een voorzichtig dalende lijn in het aantal 
besmettingen. Dat is deze week 19,3 procent tegenover 22,2 procent vorige week. Het is wel 
nog ‘fors boven’ het landelijke gemiddelde van 16,6 procent. De piek besmettingen van 
woensdag heeft geen betekenis. Dat zei directeur Samantha Dinsbach van GGD Twente 
gistermiddag. In de regio dreigt een complete lockdown als het niet beter gaat. Als de daling 
zich zo doorzet is er volgens haar geen regionale lockdown nodig. Maar het kabinet en niet de 

regio beslist daarover volgende week. 

Dinsbach roept Twentenaren op zich bij de minst of geringste klachten te laten testen. ‘Zoek 
ook niet de randjes op van wat nog wel kan.’ Voorzitter Sander Schelberg van de 
Veiligheidsregio Twente heeft gistermiddag werkgeversorganisaties gevraagd meer 

werknemers thuis te laten werken. Bron: Tubantia, 6 november 2020.  

Afgelopen week (28 oktober-3 november) is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 iets 
gedaald. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio 
oktober van kracht werden. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is licht toegenomen, terwijl 
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het aantal opnames op de IC iets daalde. Het risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 
1), ‘zorgelijk’ (niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), ‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 
20 regio’s ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 5 op ‘ernstig’, 0 op ‘zorgelijk’ en 0 op ‘waakzaam.‘  
Bron: coronadashboard Rijksoverheid 

 

Kortere lontjes door corona: ik werd bijna gewurgd 

Door corona lijkt het alsof mensen een nóg korter lontje hebben. Mensen die op straat, in het 
ziekenhuis, in het openbaar vervoer of in een winkel werken, krijgen er nu veelvuldig mee te 
maken. Vakbond FNV waarschuwt en roept mensen op respect te hebben. Want veel 
werknemers voelen zich steeds onveiliger. 

De meest recente cijfers komen van NU91, de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgden. 
60 procent van de 1.200 geënquêteerde zorgprofessionals geeft aan dat verbale agressie de 
afgelopen maanden is toegenomen. Een kwart van de respondenten zegt de afgelopen 
maanden ook fysiek geweld te hebben ervaren. 

Ook vóór corona was agressie al een groot probleem, en wat blijkt: in Nederland doen we het 
nog veel slechter dan in de landen om ons heen. In Nederland is er bijna twee keer zoveel 
geweld, volgens het EU-onderzoek European Working Conditions Survey in 2017. Hier krijgt 

20 procent van de werknemers met geweld te maken, in het buitenland liggen de cijfers rond 
12 procent. 

Conflictexpert Caroline Koetsenruijter kreeg als mediator te maken met agressie en 
dreigementen. Nu traint ze mensen om te gaan met dit soort situaties. Ze schreef een boek 
over agressie tegen hulpverleners. ‘Van oudsher staan we bekend om onze directheid. Daar is 
nog een doorgeschoten consumptiemaatschappij overheen gekomen. De klant is koning, zegt 
men dan.’ 

Maar een consument die zich altijd en overal assertief opstelt, heeft minder inlevingsvermogen 
voor de mensen aan de andere kant van de balie, zegt Koetsenruijter. ‘Voor de professionals 
dus, die zo goed mogelijk een product of dienst proberen te leveren. Daarnaast grijpen we 
eigenlijk niet in. Als je in Spanje vervelend doet tegen de guardia civil, dan beland je in de cel.’ 

Corona zorgt ervoor dat veel mensen spanning ervaren. ‘Een verpleger dan vertelt dat je niet 
bij je zieke familielid kan, kan de druppel zijn. Maar er is ook 'instrumentele agressie’, zegt de 
conflictexpert. ‘Dat is agressie inzetten om je eigen gelijk te halen. Die agressie zit gewoon in 
sommige mensen.’ 
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Verpleegkundige Kitty, tramchauffeur Moes en boa Anita ervaren bijna dagelijks agressie 
tijdens hun werk: ik ga je vermoorden, ik steek je neer. 

Veel mensen weten het niet, maar werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om hun 
personeel te beschermen tegen zaken als seksuele intimidatie, agressie en geweld, zegt 
Koetsenruijter. ‘Ook van derden, zoals klanten, burgers en reizigers. Dat valt allemaal onder 
psychosociale arbeidsbelasting. Organisaties horen een plan te hebben om die belasting te 
beperken.’ 

Dat beaamt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilig 
werkklimaat en we overleggen met hen over oplossingen. Maar nu zeggen we als grootste 
werknemersorganisatie van Nederland al: blijf van onze mensen af, zet ze niet onder druk door 
scheldpartijen, en volg hun instructies op.’ 

Belangrijk is om personeelsleden te vragen wat ze meemaken tijdens hun werk, denkt 
Koetsenruijter. ‘Want professionals pikken vaak veel meer dan zou moeten. De agressor komt 
er vaak mee weg.’ 

Wat niet helpt is dat de politie veel zaken seponeert, zegt de conflict-expert. ‘We hebben een 
hoge 'laat-maar-cultuur'. Werkgevers moeten werknemers meer belonen als ze hard optreden. 
En zodra iemand een grens overgaat, moeten we harder zijn en meer straffen.’ 

In Nederland zijn er 1,7 miljoen meldingen van agressie en geweldsincidenten. Een op de drie 
werkenden krijgt ermee te maken. Het gebeurt vaker bij mannen (36,7 procent) dan bij 
vrouwen (21,7 procent). Van die 1,7 miljoen meldingen is een groot deel intimidatie (1,4 
miljoen meldingen). Agressie door derden komt het vaakst voor in de gezondheidszorg (45 
procent), ook al vóór de coronacrisis. 

Koetsenruijter ziet drie soorten agressie: verbaal, fysiek en psychische agressie. ‘De laatste 
vorm is het grootste probleem. Het is lastig om mensen hiervoor te veroordelen, omdat 
bedreigingen heel cryptisch kunnen zijn.’ Werknemers zijn vaak niet getraind hoe ze moeten 
omgaan met agressie en intimidatie. Koetsenruijter: ‘Soms veren mensen mee met intimidatie, 
dan voelt die persoon zich alleen maar aangemoedigd om door te gaan. Je moet kalmeren bij 
frustratie en begrenzen bij intimidatie.’ Bron: NOS, 19 oktober 2020.  

 

Burgemeester Schuiling van Groningen doet klemmend beroep 
op supermarkten: 'Maak winkelkarretjes schoon en geef 
kwetsbare groepen de ruimte' 

Er komt strengere controle op de naleving van coronaregels in supermarkten, bouwmarkten 
en tuincentra in Groningen. Zaken waar het niet goed gaat, worden gewaarschuwd en in het 
ernstigste geval gesloten. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de 
Veiligheidsregio, woensdag gezegd. Hij lichtte tijdens een persbijeenkomst de nieuwe 
noodverordening toe, die nodig is omdat het aantal besmettingen blijft oplopen. Daarom 
moeten horecagelegenheden vanaf nu om 22.00 uur sluiten en mogen er niet meer dan dertig 
mensen in een ruimte aanwezig zijn. 
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Als de test een winnaar zou verdienen, dan is het de Poiesz aan De Savornin Lohmanlaan in 
Helpman. Medewerker Cas Werkman geeft hier een winkelkar aan. Foto: Jan Willem van Vliet 

Schuiling zegt zich zorgen te maken over de situatie in de detailhandel. ‘Ik doe nogmaals een 
dringende oproep aan bouwmarkten, supermarkten en tuincentra om zich echt aan de regels 
te gaan houden.’ Het blijft niet bij een oproep: winkels krijgen ook met strengere controle te 
maken. 

Ze moeten ervoor blijven zorgen dat er niet teveel mensen binnen zijn, zegt Schuiling, en zich 
inspannen om ook kwetsbare groepen voldoende plek te bieden. Dat kan bijvoorbeeld met 
speciale tijdsblokken voor ouderen. Ook moeten winkelkarren en -manden weer worden 
schoongemaakt. 

Schuiling vindt dat een aantal zaken zich nu al ‘voorbeeldig’ gedraagt en noemt bijvoorbeeld 
de Zweedse meubelgigant IKEA. ‘Net als bij de horeca zullen we eerst in gesprek gaan en een 
waarschuwing geven. Wie echt weigert zich aan de regels te houden, kan in een extreem geval 
gesloten worden.’ 

Dertien cultuurinstellingen in de provincie krijgen een ontheffing op de nieuwe regels. Zij 
mogen meer dan dertig mensen per zaal blijven ontvangen, onder voorwaarde dat er na 22.00 
uur geen eten en drinken meer wordt verkocht. 

Het gaat om Theater Geert Teis in Stadskanaal, vanBeresteyn in Veendam, de Klinker in 
Winschoten, Kielzog in Hoogezand, de Molenberg in Delfzijl, het Barontheater in Opende, en 
in de stad Groningen om het Forum, Vera, Simplon, Grand Theatre, Martiniplaza, de 
Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Alle geplande voorstellingen kunnen daar dus gewoon 
doorgaan. 

Schuiling sprak van ‘panden van grote waarde’, die bovendien goed in staat zijn gebleken om 
de logistiek in en om hun zalen in goede banen te leiden. Daarom kunnen deze dertien 
instellingen een ontheffing krijgen. Een algemene ontheffing voor alle cultuurpodia zag 
Schuiling niet zitten. ‘Wij hebben gekozen voor de theaters waar het goed mogelijk is om de 
toegangsstromen te reguleren.’ 

Voor bioscopen - waar ook de filmzalen in het Forum onder vallen - is volgens Schuiling nog 
geen eensluidend beleid. ‘We willen daar één lijn in formuleren, maar die is er nog niet. Dus 
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er geldt nu dat er per zaal dertig personen kunnen zitten, en ook daar sluit om 22.00 uur de 
bar.’ 

De burgemeester gaf aan dat horecagelegenheden zoals het Prinsenhof in de stad en Van der 
Valk in Hoogkerk weliswaar grote ruimtes tot hun beschikking hebben, maar dat per ruimte 
dertig mensen zijn toegestaan. Schuiling benadrukte dat bezoekers hoe dan ook anderhalve 
meter afstand moeten kunnen houden. ‘Café Hammingh beschikt bijvoorbeeld wel over drie 
zalen, maar die zijn te klein om dertig mensen per ruimte te ontvangen.’ 

De burgemeester maakte ook bekend dat in de stad het afgelopen weekend twee 
horecabedrijven zijn gesloten vanwege het overtreden van de coronaregels. Vanaf komend 
weekend gaat een horecabedrijf dat de regels overtreedt, twee weken lang dicht in plaats van 
één. 

Dat dient vooral om de steeds zwaardere druk op de handhaving te verlichten, verklaart 
Schuiling. ‘We zijn qua werk eigenlijk al over de top heen, meer kunnen we niet aan.’ Om 
dezelfde reden is er de komende weken geen ruimte voor extra ontheffingen. ‘Dit is het 
voorlopig even. Belast onze organisatie de komende weken niet met extra aanvragen, want wij 
hebben de handen vol.’ Bron: Dagblad van het Noorden, 30 september 2020.  

Zorgpersoneel: 'Corona maakte van ons een groep, Jerusalema 
nog meer' 

 

De Jerusalema-challenge NOS/YOUTUBE 

Het is je vast niet ontgaan de afgelopen weken, de vele filmpjes van zorgmedewerkers die 
dansen en meedoen aan de zogenoemde Jerusalema-challenge. 

Het lied, gebaseerd op het gospelnummer van de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG, 
en het bijbehorende dansje werden enorm populair in de coronapandemie. De relatie met 
zorgmedewerkers ontstond toen Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen ontspanning 
zochten en filmpjes van het dansje deelden. 

Al snel werd het dansje ook door medewerkers van Nederlandse zorginstellingen en 
ziekenhuizen overgenomen. Inmiddels hebben de afgelopen weken al vele grote ziekenhuizen 
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aan de challenge meegedaan. De ziekenhuizen wilden met de dans het groepsgevoel in het 
ziekenhuis laten zien en tegelijk een boost geven. 

En dat is gelukt, zeggen meerdere ziekenhuizen tegen de NOS. ‘We voelden ons als 
ziekenhuispersoneel de afgelopen maanden al een grote groep. Deze dans heeft dat versterkt 
en die positiviteit voelen we nog steeds’, zegt Sanne Brouns, verpleegkundige en 
initiatiefnemer van de challenge bij het Maastricht UMC. 

Verpleegkundigen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, het UMC in Maastricht en 
het Diakonessenziekenhuis in Utrecht en Zeist vertellen hoe enthousiast het initiatief werd 
ontvangen in hun ziekenhuizen. 

‘Ik word er helemaal blij van als ik het er weer over heb. Ik heb dagenlang met een grijns op 
mijn gezicht gelopen door alle positieve reacties’, vertelt Sanne van Doorne, verpleegkundige 
bij het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. 

Ilja Willemsen, teamleider bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, had de Jerusalema op 

sociale media voorbij zien komen. ‘Ik werd zo enthousiast van die filmpjes met dansende 
mensen. Ik dacht: dit moeten we doen. Ik besloot een uitnodiging op intranet te zetten en mijn 
mailbox overstroomde meteen met positieve reacties. Waar was ik aan begonnen’, lacht 
Willemsen. 

De challenge werd bij de drie ziekenhuizen buiten werkuren om gepland, met 1,5 meter 
afstand en een maximale groepsgrootte. 
 
‘Voor corona was het groepsgevoel in het ziekenhuis veel minder aanwezig. Je had de 
verschillende afdelingen en iedereen had zijn eigen team. Vanwege de eerste coronagolf 
leerden we elkaar beter kennen, omdat we allemaal samen moesten werken’, legt Maastricht 
UMC-verpleegkundige Brouns uit.  
 
‘Je werkte opeens samen en deelde verhalen met mensen die je vaak zag, maar nooit sprak. 
Dat creëerde saamhorigheid. We deden het samen. Door die dans konden we die 
saamhorigheid aan de buitenwereld laten zien en triggerden we het groepsgevoel opnieuw.’  
 
Teamleider Willemsen van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis merkt het effect van de 
groepsdans nog steeds. ‘We zijn nu een week verder en mensen bespreken de dans nog steeds 
elke ochtend’, zegt ze. ‘Iedereen is zo enthousiast en dat enthousiasme komt precies op het 
goede moment.’ 

Er is momenteel namelijk veel onzekerheid in het ziekenhuis, zegt ze. ‘We weten niet wat ons 
te wachten staat. Er komen langzaam meer coronapatiënten in het ziekenhuis en na de heftige 
eerste golf kunnen we alle positieve gevoelens gebruiken. De dans heeft het groepsgevoel hier 
opnieuw een boost gegeven. Met die positieve vibe kunnen we verder.’ 

Ook Brouns denkt dat het ziekenhuispersoneel wel wat positiviteit kan gebruiken. ‘Het 
ziekenhuis is zich aan het voorbereiden op de volgende golf. We krijgen veel te verduren. Soms 
willen we na een heftige werkdag even het verstand op nul zetten. Dat kon door deze 
challenge.’ 

Volgens verpleegkundige Sanne van Doorne zijn de verbondenheid en muziek inderdaad het 
succes achter de challenge. ‘Het idee dat je na werktijd even lekker alles van je af kunt dansen 
met collega's brengt gewoon blijdschap. De ontspanning schiet er de laatste periode vaak bij 
in.’ 
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De Jerusalema-challenge kan volgens Van Doorne de komende tijd daarom ook nog van 

waarde zijn. ‘Als het moeilijker wordt, heb je positiviteit nodig. Als je dit filmpje terugkijkt, 
krijg je weer vertrouwen in alles. Hier kunnen mensen op terugvallen.’ 

Niet alleen het ziekenhuispersoneel is positief over het filmpje, zegt Van Doorne. ‘Ik ben eens 
door de reacties op YouTube gelopen en ik zag allemaal reacties van oud-patiënten die 
vertelden hoe trots ze waren op hun ziekenhuis. Kun je je dat voorstellen? Op hún ziekenhuis, 
zeiden ze. Dat is toch fantastisch om te zien!’  Bron: NOS, 10 oktober 2021. 

Handgels getest: ‘Je hebt geen idee wat je op je handen smeert’ 

De handgel bij ingangen van openbare gelegenheden voldoet lang niet altijd als virusremmer. 
Bij een steekproef van deze krant bleek een kwart van de monsters onvoldoende alcohol te 
bevatten om te ontsmetten. Ook gebruiken veel mensen de gel verkeerd, stellen deskundigen. 

Volgens experts en het RIVM moet handgel 70 tot 85 procent alcohol bevatten om het 
coronavirus uit te schakelen én moet die dertig seconden worden ingewreven. 5 van de 21 

geteste gels kwamen bij lange na niet aan het vereiste percentage om desinfecterend te zijn. 

Zo bleek een handreiniger bij een tuincentrum in Brabant alleen water te bevatten, en zat in 
de handgel van een kinderopvang in Breda maar 2,9 procent alcohol. Alsof je je handen wast 
met Radler. Bij een gehoorapparatenwinkel, een opticien en een slijter werd de ondergrens 
van 70 procent alcohol evenmin gehaald. ‘Je hebt geen idee wat je op je handen smeert’, zegt 
directeur Willem Struijk van NedLab in Middelharnis, het laboratorium dat de handgels op 

verzoek van deze krant onderzocht.  Bron: AD, 24 juni 2020.  

 

Hoelang nog zijn we het land van en fietsende premier en Kamerleden op het Binnenhof die 
je in alle openheid kunt aanspreken? De eerste acht maanden van dit jaar zijn er 44 meldingen 
en 17 aangiftes gedaan door politici, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib in Nieuwsuur. Dat is 

exclusief de honderden bedreigingen aan het adres van PVV-leider Wilders. 

Arib maakt zich zorgen omdat de demonstranten die nu ‘dagelijks’ voor de deur staan het niet 
houden bij vreedzaam demonstreren. ‘Ze belagen Kamerleden, raken ze aan en jouwen 
journalisten en politici uit’, zegt ze. 

Het leidt ertoe dat medewerkers en ook bezoekers het Kamergebouw het liefst mijden. ‘Het is 
voorgekomen dat we aan het einde van de vergadering via een andere uitgang naar buiten 
gingen. Het is een heel grimmige sfeer.’ 
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Volgens Arib zitten er bij deze betogers verwarde mensen en is het nauwelijks mogelijk met 
hen in gesprek te gaan. ‘Politici hebben best wel een dikke huid en moeten luisteren naar het 
onbehagen dat er leeft, maar een gesprek voeren is bijna onmogelijk’, zegt ze. 

Gisteren uitte Arib al haar zorgen, omdat de bedreigingen grote impact hebben op 
medewerkers, journalisten en ambtenaren. In een brief die ze vorige week schreef aan de 
burgemeester van Den Haag vroeg Arib of de demonstraties verplaatst kunnen worden. ‘Hoe 
het georganiseerd wordt, dat is zijn verantwoordelijkheid, maar ik wil dat Kamerleden hun 
werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen.’  Bron: NOS, 8 november 2020. 

NOS haalt na aanhoudende bedreigingen logo van 
satellietwagens 

 

De satellietwagens waarmee de NOS door het land rijdt om op locatie te kunnen werken, zijn 
niet meer voorzien van het logo. De NOS ziet zich hiertoe genoodzaakt door een aanhoudende 
reeks van bedreigingen aan het adres van medewerkers. 

Vrijwel dagelijks worden journalisten en technici die voor verslaggeving onderweg zijn, 
geconfronteerd met opgestoken middelvingers of scheldpartijen. Ook wordt er afval naar hen 
gegooid, en worden de wagens op de weg afgesneden of geblokkeerd. Monteren en het leggen 
van radio- en televisieverbindingen met Hilversum wordt bij tijd en wijle onmogelijk gemaakt 
door op de auto te bonzen of er tegenaan te plassen. 

‘En het gaat niet alleen om wat er feitelijk gebeurt, maar ook om de angst dat je wat overkomt 
of wordt aangedaan’, zegt hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff. 

Het is ook al een tijdje beleid dat verslaggevers niet meer zonder bewaking naar 
publieksmanifestaties gaan. Gelauff: ‘Zo diep zijn we gezonken en het verbijsterende is: het is 
allemaal in korte tijd snel anders geworden.’ 

De hoofdredacteur spreekt van een ‘nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de 
journalistiek’. ‘De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen, die alleen hun 
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eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee 
de persvrijheid aantasten.’ 

Minister Slob voor Media reageerde vanmiddag in de Tweede Kamer op het verwijderen van 
de logo's. Op vragen van GroenLinks zei hij dat de vrije pers het hart van de democratie vormt. 
‘Handen af van onze pers. Laat journalisten veilig hun werk doen en laat ze dat op een 
onafhankelijke wijze doen.’ 

Slob zei verder al langer in overleg te zijn met organisaties van journalisten over de 
bedreigingen. ‘Ik neem dit heel serieus.’ Slob stelde dat zijn ministerie waar nodig ook 
journalisten steunt om hen veilig hun werk te laten doen. 

Journalistenvakbond NVJ spreekt van een triest nieuw dieptepunt. NVJ-secretaris Thomas 
Bruning wijst ook naar de politiek en zegt dat sommige partijen de NOS wegzetten als 
‘staatsomroep die niet te vertrouwen is’. ‘Dat voedt dit soort gedrag ten opzichte van 
journalisten.’ 

Juist vandaag signaleerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg in zijn nieuwe Dreigingsanalyse dat sinds de uitbraak van 
het coronavirus de maatschappelijke onrust zichtbaarder is geworden, zowel op straat als op 
sociale media. De NCTV spreekt van een activistische bovenlaag, die relatief breed en 
gemêleerd is. 

Daarnaast is er een ‘radicale onderstroom met extremistische gedragingen’. Deze mensen 
belagen politici en journalisten, intimideren politiemensen of publiceren online lijsten met 
privé-adressen van politieagenten en politici. Bron: NOS, 9 november 2020. 

Kabinet wil dit jaar totaalverbod vuurwerk 

Het kabinet wil dat er deze jaarwisseling een totaalverbod komt op het verkopen en afsteken 
van vuurwerk. Ook komt er een compensatieregeling voor de sector.  

 
Dat melden Haagse ingewijden na berichtgeving van de NOS. Er wordt momenteel nog gepraat 

over de hoogte van de tegemoetkoming en wat er exact onder het verbod valt.  
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Zo is nog niet duidelijk of ook het lichtste vuurwerk in de ban gaat. Dit wordt ook wel 
kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten 

en Bengaalse lucifers.   

Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wordt dinsdag de knoop doorgehakt. 
‘En we hebben goed geluisterd wat er uit alle geledingen uit de maatschappij is gekomen.’ 
Meer wilde hij niet over de kwestie kwijt. Naar verwachting zal het kabinet eind deze week of 

begin volgende week meer communiceren over de ban deze jaarwisseling. 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen de politiek vorige week op om in verband met 
de coronacrisis met een tijdelijk verbod te komen. Dat moet de druk verlichten op 

ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners. 

Ook de politie is voor een totaalverbod dit jaar. Het was bovendien nadrukkelijk de wens van 
burgemeesters, verwoordde Hubert Bruls vorige week al, als voorzitter van het 

Veiligheidsberaad. ‘Het zou helpen wat meer rust te geven.’ 

Niet iedereen is blij met het idee vuurwerk te verbieden. Marcel Teunissen, voorzitter van 
Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), stelt te vrezen voor een groot aantal 
ondernemingen dat het hoofd niet meer boven water zal kunnen houden. In de 

vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar.  

‘Voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel kan het vuurwerk net datgene zijn waarmee ze 
het hoofd boven water houden’, aldus Teunissen. ‘Dat is drie dagen in het jaar. Die omzet 

kunnen ze niet op een ander moment goedmaken.’  Bron: AD, 9 november 2020.   

Man doodgeschoten op camping in Drents dorp Hoogersmilde 

In het Drentse dorp Hoogersmilde is een nog onbekende man door een schietpartij om het 
leven gekomen. Rond 19.30 uur werd meerdere keren geschoten op de Jannes Brugginkweg. 

Het slachtoffer raakte zwaargewond en hulpverlening mocht niet meer baten, aldus de 
politie. Volgens de regionale omroep was de schietpartij op een camping. 
Boven het gebied vliegt een helikopter van de politie. Die laat weten dat nog niemand is 

aangehouden.  

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekendgemaakt. Specialisten van de 

forensische opsporing doen onderzoek. Bron: AD, 9 november 2020.  

Coronavirus doet stapje terug: aantal nieuwe besmettingen 
daalt, ook minder bedden bezet 

Het aantal nieuwe besmettingen in Nederland is gedaald met 578. Tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend werden 6689 nieuwe infecties geregistreerd, gisteren waren dat er nog 7267. 
Ook neemt het aantal bezette ziekenhuisbedden af, waarschijnlijk het gevolg van de semi-
lockdown van half oktober.  

Op het toppunt van de najaarsgolf turfde het RIVM dagenlang meer dan tienduizend nieuwe 

infecties, maar die piek ligt alweer een poosje achter ons.  

Er zijn 73 sterfgevallen gemeld, 45 minder dan gisteren. Dat wil niet zeggen dat alle mensen 
de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met vertraging doorgegeven.  
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In de gemeente Rotterdam kwamen er afgelopen etmaal 421 gevallen bij. Amsterdam 
registreerde er 377 en Den Haag 201. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn er 404.417 

positieve tests geweest en 7960 door het RIVM bevestigde sterfgevallen. 

Ook de druk op de ziekenhuizen neemt verder af: er zijn nu 2384 coronapatiënten opgenomen, 
wat 61 minder is dan gisteren. Hiervan liggen 1782 patiënten buiten de intensive care, 60 
minder dan de vorige dag. Op de intensive care liggen 602 mensen, dat is 1 patiënt minder 
dan gisteren.  

Ondanks de daling van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is de capaciteit van de 
intensive care geslonken. Dit komt doordat er een stijging is in het aantal patiënten die 
vanwege andere oorzaken op deze afdeling terecht zijn gekomen.  
 
In het afgelopen etmaal zijn er 21 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 4 patiënten 

op de intensive care. Bron: AD, 7 november 2020.  

Dreigtelefoontjes en intimidatie zorgpersoneel: verzet tegen 
coronaregels wordt grimmiger 

 
Ouders van leerlingen en sympathisanten van Viruswaarheid protesteren op een schoolplein 
in Amersfoort tegen de mondkapjesplicht. Foto ANP. 
 

De weerstand tegen de coronamaatregelen neemt onder een deel van de bevolking toe, zo blijkt 
uit verschillende incidenten afgelopen weken. Vaak blijft het bij mondelinge of online 
dreigementen, soms komt het tot fysieke dreiging. 

Zo kwam een verpleeghuis in Goirle in aanraking met aanhangers van een anti-corona-
protestgroep. Het woonzorgcentrum besloot de deuren tijdelijk te sluiten vanwege corona en 
werd vervolgens bestookt met dreigtelefoontjes. Voorman Willem Engel van de protestgroep 
Viruswaarheid had het telefoonnummer gedeeld via Facebook. Het personeel kreeg 
doodsbedreigingen, zoals: ‘Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood’, meldt Omroep 
Brabant.  
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Coronapatiënt Matthieu Onderdijk (37) belandde in het ziekenhuis met zware coronaklachten 
en berichtte hierover op sociale media. Naast beterschapswensen kreeg hij ook te horen dat 
hij ‘betaald zou worden door het RIVM om te doen alsof hij ziek is’. Tegen het Eindhovens 
Dagblad zegt hij verbaasd te zijn over hoeveel berichten hij kreeg van complotdenkers. ‘Ik zou 
betaald zijn door de overheid door dit te posten, en ik zou steekpenningen krijgen. Er zijn 
blijkbaar veel mensen die denken dat het allemaal nep is.’ 

Leden van een corona-protestgroep die zich 'Demonstratie van het Volk' noemt, maakten 
afgelopen week in Eindhoven foto’s van mensen in een teststraat van de GGD en riepen 
daarbij anti-coronaleuzen. Uit oproepen van deze activisten zou blijken dat ze er van overtuigd 
zijn dat het RIVM acteurs inhuurt om naar de teststraat te gaan. 

Volgens de GGD was dit de eerste keer dat er geprotesteerd werd bij een teststraat. De 
organisatie signaleert een groeiende agressie tegen haar personeel. Volgens de landelijke GGD 
verloopt 1 op de 5 telefonische gesprekken grimmig. Woordvoerder Sonja Kloppenburg: 
‘Iedereen heeft recht op zijn of haar mening en frustratie, maar de manier waarop, daarover 
valt te twisten.’ 

Ook ziekenhuispersoneel worstelt met gevallen van intimidatie. Uit een recente peiling van 
beroepsvereniging NU'91 blijkt dat ruim de helft van het zorgpersoneel de afgelopen maanden 
te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen, waarover De Telegraaf eerder berichtte. 
Personeel wordt geslagen, geschopt of bespuugd. Een kwart van het personeel zou in 
aanraking zijn gekomen met fysiek geweld. 

En dan zijn er nog parlementariërs die regelmatig in Den Haag worden belaagd, vult journalist 
Rudy Bouma aan. Voor Nieuwsuur maakte hij veel reportages over kritiek op 

coronamaatregelen en over aanhangers van Qanon, een uit de Verenigde Staten overgewaaide 
complottheorie. Zij demonstreerden vorige week vrijdag op het Museumplein in Amsterdam. 

‘We kennen de beelden van Pieter Omtzigt, maar ook Hugo de Jonge wordt uitgescholden en 
Mark Rutte werd onlangs ook staande gehouden.’ 

Volgens Bouma bereikt ‘het complothoekje op Facebook nu ook daadwerkelijk de straat’. Een 
ontwikkeling die ook gevolgd wordt door veiligheidsdiensten zoals de NCTV. Zij houden de 
verschillende groepen in de gaten, zoals ze dat doen met iedereen die dreigt met geweld. 

Het is lastig vast te stellen hoe groot de groep corona-activisten werkelijk is. Bouma: ‘Op 
sociale media zie je veel van dit soort groepen verwijderd worden. Hierdoor is het lastig om 
een inschatting te maken.’ 
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Wel is onderzocht hoeveel Nederlanders geloven in een of meerdere samenzweringstheorieën. 
Uit een peiling die onderzoeksbureau Ipsos heeft gedaan onder Nederlanders blijkt dat 15 
procent van de Nederlanders denkt dat het coronavirus een biowapen is. Hen werd gevraagd 
naar hun ideeën over deze en andere complottheorieën over het coronavirus, in opdracht 
van Nieuwsuur.  

 

Premier Rutte werd zojuist aangevallen door een demonstrante van #viruswaanzin. De 
premier reageerde boos op de vrouw en riep dat ze afstand moest houden. De vrouw in kwestie 
werd direct bij hem weggehaald. 

In het algemeen zijn laagopgeleide mensen sterker geneigd om complottheorieën te omarmen, 
zegt journalist Maarten Reijnders, auteur van het boek Complotdenkers. ’Maar je hebt ook 

hoogopgeleide mensen die erin geloven. Vaak zijn het mensen met een groot wantrouwen 
tegenover autoriteiten, omdat ze zelf negatieve ervaringen hebben met de overheid.’ 

Ideologisch zitten ze meestal aan de uiteinden van het politieke spectrum. ‘Als een groot deel 
van je landgenoten niet dezelfde overtuigingen heeft als jij, verklaar je dat al snel met een 
complottheorie.’ 

Corona is volgens Reijnders bovendien slechts een van de vele complottheorieën die elkaar 
opvolgen, en die worden ook met elkaar gecombineerd. ‘Er zijn al langer theorieën dat 5G 
schadelijk zou zijn, en daarvan wordt nu ook gezegd dat er een link is met corona. En de 
mensen die Omtzigt lastigvielen op straat, hadden het ook over satanisch misbruik door de 
elite. Dat is een complottheorie die al jarenlang rondgaat.’ 

De protesten worden nu waarschijnlijk grimmiger, zegt Reijnders, omdat er in heel Nederland 
meer discussie is over de corona-aanpak, ook in de politiek en de wetenschap. ‘In het voorjaar 
was er veel meer eensgezindheid onder Nederlanders, zelfs iemand als Willem Engel had er 
aanvankelijk begrip voor dat zijn dansschool moest sluiten. Bovendien ervaren steeds meer 
mensen nu de praktische consequenties van het corona-beleid: die worden ontslagen of 
moeten hun zaak sluiten.’ 

Tenslotte, zegt Reijnders, zijn de tegenstanders van het beleid steeds beter georganiseerd: ‘Er 
is een hele industrie op gang gekomen, met YouTube-filmpjes en Facebook-groepen.’ Bron: 
NOS. 
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Waar komt die corona-agressie toch vandaan? ‘Hoe meer 
regels, hoe meer ergernis’ 

Agressie in de Brabantse ziekenhuizen, het verpleeghuis, op de veerpont. ‘We’ hebben steeds 
meer moeite om ons te gedragen, de weerstand tegen de coronaregels groeit. Waar komt dat 
korte lontje vandaan? En is er iets tegen te doen? 

Een verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis ziet een gebalde vuist voor zich: ‘De 
volgende keer sla ik je een gebroken neus’, klinkt het. De man wordt in zijn ogen niet snel 

genoeg geholpen in het Bossche ziekenhuis. Bron: AD, 10 oktober 2020. 

Waarom houden Nederlanders zich zo slecht aan de 

coronaregels? 

 



153 

 

Op de Javastraat in Amsterdam houden weinig mensen zich aan het eenrichtingsverkeer op 
de stoep. Foto: Guus Dubbelman / de Volkskrant.  
 
Nu het aantal besmettingen toeneemt is het belangrijker dan ooit om ons strikt aan de 
coronaregels te houden. Waarom lukt dat toch niet? Op pad met een gedragswetenschapper. 
‘Dit is een prachtige weerspiegeling van Nederland in coronatijd.’   
 
Halverwege de Javastraat houdt Frenk van Harreveld stil. ‘Moet je kijken.’ De 
gedragswetenschapper gebaart naar de brede stoep die zich voor hem uitstrekt. Links staat 
het verkeersbord dat aan weerszijden van de Amsterdamse winkelstraat geregeld terugkomt. 
Het bord is groen aan de voorkant en rood aan de achterkant. ‘One way’, staat er op. 

Eenrichtingsverkeer voor alle voetgangers. 
 
Er lopen twee studenten langs, precies de verkeerde kant op. Achter hen: een oudere vrouw 
met een boodschappentrolley, ook de verkeerde kant op. Daarachter: een vrouw van 
middelbare leeftijd, ook de verkeerde kant op. ‘Dit’, zegt Van Harreveld, ‘is een prachtige 
weerspiegeling van Nederland ten tijde van corona.’ 
 
Waarmee de hoogleraar gedragsbeïnvloeding niet wil zeggen dat Nederlanders alle 
coronamaatregelen met voeten treden. ‘De meeste mensen doen echt hun best. En nu het 
aantal besmettingen hard stijgt, verwacht ik dat de regels serieuzer genomen worden.’ Maar 
duidelijk is wel, zegt Van Harreveld, dat het ons grote moeite kost ons gedrag aan te passen 
en de regels na te leven.  
 
Gedrag: het woord viel zestien keer tijdens de persconferentie eind september waar premier 
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe coronaregels aankondigden. ‘Uiteindelijk is er 
echt maar één ding dat telt’, zei De Jonge, ‘dat is gedrag’. Want als het gedrag van 
Nederlanders ‘altijd volmaakt zou zijn, hoef je helemaal geen maatregelen te treffen’, aldus de 
minister van Volksgezondheid.  
 
 
 

 
 
In het dagelijks leven handelen we vaak op de automatische piloot. We nemen, zonder erbij 
na te denken, de kortste route naar onze fiets. Foto:  Guus Dubbelman / de Volkskrant. 
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Als een bezoekje aan de Javastraat met een gedragsdeskundige één ding duidelijk maakt is 
het wel dat ons gedrag bijna twee weken na de persconferentie verre van volmaakt is. De 
straat in de Amsterdamse Indische buurt is een vrolijke mix van winkels en horeca, van knus 
ingerichte koffiezaakjes en hippe kledingwinkels, van Turkse supermarkten en Surinaamse 
afhaaltentjes, van studenten en yuppen, van grote families en alleenstaande ouderen. Maar 
ook een straat die sinds het uitbreken van de coronacrisis moeilijk te beteugelen blijkt. 
 
De gemeente voerde na klachten over drukte in mei eenrichtingsverkeer in op de trottoirs. 
Een maatregel die in eerste instantie kracht werd bijgezet met grote matrixborden aan de 
ingangen van de straat, pijlen op de grond en mensen in gele hesjes die het winkelende publiek 
de goede kant op stuurden. Een krap half jaar later lijkt niemand zich daar nog wat van aan 
te trekken.  
 
Frenk van Harreveld, hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Universiteit van Amsterdam en 
verbonden aan gezondheidsdienst RIVM, kijkt er niet vreemd van op. Als mensen de 
coronaregels niet volgen, komt dat vaak omdat ze te  complex zijn, zegt hij. In de supermarkt, 
in winkels, cafés en restaurants: overal gelden net weer andere varianten. ‘Het betekent dat 
je telkens opnieuw moet kijken: hoe moet het hier? Dat vinden mensen irritant, en het dringt 
ook niet altijd meer door.’ 
 
Het bewijs voor die laatste stelling komt voorbij gekuierd in een trainingsbroek met een grote 
Action-shopper in de hand, recht tegen de gewenste looprichting in. Als je hem vraagt waarom 
hij zich niet aan de hier geldende regel houdt, staart hij even glazig naar het bord dat 
eenrichtingsverkeer aangeeft, zegt hij: ‘Nu je het zegt, nooit gezien’, en vervolgt hij zijn tocht 
stoïcijns in de verkeerde richting . 
 
Een vaak geopperde verklaring voor de oplopende besmettingen is dat Nederlanders, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsers, lak hebben aan regels. Maar volgens Van Harreveld is 
ons gedrag vooral een reactie op het overheidsbeleid. ‘In Nederland wordt voortdurend een 
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Dat geeft veel vrijheid om de regels wel of 
niet te volgen.’ 
 
Bij de ingang van de Albert Heijn, op de hoek van de Javastraat, ziet de hoogleraar een 
voorbeeld van een andere reden waarom de regels niet altijd gevolgd worden. Een vrouw loopt 
de supermarkt uit aan de zijde die juist bedoeld is als ingang.  ‘Ik dacht er niet over na’, legt 
ze uit. ‘Aan deze kant staat mijn fiets.’ Van Harreveld: ‘In het dagelijks leven handelen we vaak 
op de automatische piloot. We nemen, zonder erbij na te denken, de kortste route naar onze 
fiets.’   
 
Binnen in de supermarkt doet de hoogleraar nog een, fundamentele, observatie: ‘Bijna 
niemand draagt een mondkapje. Die sociale norm ontbreekt hier. Als je er wel eentje op hebt, 
voel je je een beetje malle pietje.’ Het kan ook anders. ‘In de supermarkt waar ik vaak kom, is 
het juist andersom. Bijna iedereen draagt een mondkapje en als je dat niet doet, word je voor 
je gevoel met scheve ogen aangekeken.’  
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Met de coronaregels is het net als met roken, drinken en onveilige seks, aldus hoogleraar 
Frenk van Harreveld. Foto: Guus Dubbelman / de Volkskrant 
 
 
Het komt overeen met wat Van Harreveld in zijn eigen onderzoek naar het naleven van de 
coronaregels zag. Samen met collega’s hield hij voor de zomer enquêtes onder een vaste groep 
respondenten. ‘Bij wijze van experiment hadden we een keer boven aan een vragenlijst gezet 
dat veel mensen zich aan de regels houden, terwijl we dat toen helemaal nog niet wisten.’ Het 
resultaat: een significant grotere groep zei bij het invullen van de vragen zich aan de regels te 
houden. 
 
‘We zien het ook bij hotels. Als die in alle badkamers een bordje ophangen met de strekking 
dat veel gasten hun handdoeken hergebruiken omdat dat beter is voor het milieu, gaan andere 
gasten dat ook meer doen.’ Het punt is, volgens de gedragswetenschapper: ‘Mensen zeggen 
vaak dat ze zich in hun gedrag laten leiden door inhoudelijke argumenten, maar in de praktijk 
zie je dat we vooral doen wat anderen doen.’ 
 
Van Harreveld pleit daarom niet alleen voor duidelijke en uniforme regels, maar vooral voor 
een grootschalige overheidscampagne om ons gedrag te beïnvloeden. ‘We hebben de afgelopen 
decennia veel ervaring opgedaan met campagnes tegen bijvoorbeeld roken. We weten wat 
werkt en wat niet.  Waarom zouden we dat niet toepassen op de situatie nu?’  
 
Want met de coronaregels is het net als met roken, drinken en onveilige seks, zegt de 
hoogleraar. ‘De beloning van het ongewenste gedrag is onmiddellijk, terwijl de kosten ver weg 
voelen. Het abstracte risico van een mogelijke besmetting in de toekomst, weegt vaak niet op 
tegen gezelligheid met een groep vrienden nu.’  Bron: De Volkskrant, 11 oktober 2020.  
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Consumenten willen eerder meer corona-maatregelen dan minder. De communicatie daarover 

moet veel duidelijker. Mensen onderkennen dat ze ook zelf de maatregelen minder goed 
naleven. Daarnaast maken mensen met een onzekere werksituatie zich steeds meer zorgen 
over hun financiële situatie. Dat leidt enerzijds tot spaarzaamheid, maar ook tot 
impulsaankopen. Dit laatste is een bekend fenomeen in crisisperiodes.  

 
De overheidsmaatregelen moeten daarom duidelijker en consistenter onder de aandacht 

worden gebracht. Dat is belangrijk, niet alleen om de verspreiding van het virus een halt toe 

te roepen, maar ook om het vertrouwen in de overheid te behouden. Het vertrouwen in de 

aanpak van de overheid neemt de afgelopen maand namelijk relatief sterk af. Met name 

in de grote steden, waarin men al langer van mening is dat de maatregelen (veel) te beperkt 

zijn. Bron: Validators.nl. 

 

Meer dan 50.000 zorgmedewerkers besmet met corona  

Meer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het virus 

is sinds het begin van de uitbraak vastgesteld bij 53.844 zorgmedewerkers. Vorige week stond 

de teller op 47.755. Dat betekent dat het aantal besmettingen onder zorgmedewerkers met 

6089 is gestegen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om 

bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt. Een 

week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 6859, van 40.896 naar 

47.755. 

In de afgelopen acht maanden werden 637 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, 

een toename van 17 ten opzichte van vorige week. Van vijftien mensen die in de zorg werken, 

is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden. De jongste van hen was 40 jaar oud, de 

oudste 69. 

Aantal nieuwe coronagevallen blijft vrijwel gelijk  

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4695 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 

Dat is zo goed als gelijk aan maandag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) 4701 gevallen meldde. Het waren er aanvankelijk 4709, maar dat is dinsdag bijgesteld. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 

de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging 

doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 40 sterfgevallen gemeld. 
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Het kabinet overweegt momenteel niet om in bepaalde regio's strengere coronamaatregelen te 

treffen. Dat is gezien de dalende cijfers nu niet nodig, zei minister Hugo de Jonge dinsdag na 

overleg over de coronacrisis. 

'Wat we zien is dat er een forse daling is ingezet', aldus De Jonge. 'Dat is belangrijk. Een daling 

in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames. Een daling in alle regio's.’ De 

daling betekent volgens De Jonge ook dat ‘we heel voorzichtig naar december kijken, wat er 

vanaf welk moment mogelijk zou kunnen zijn. Daar nemen we volgende week een besluit over.' 

Over wat voor soort versoepelingen er dan wordt nagedacht voor december, daar wilde hij niet 

op vooruit lopen. 'Stap voor stap. We moeten eerst zien hoe die daling doorzet. We moeten 

waakzaam zijn, volhouden.' Want hoewel het aantal besmettingen flink is gedaald de afgelopen 

dagen 'is het aantal besmettingen nog steeds hoog', benadrukt De Jonge.  

 

Mondkapjes en handgel in pakketten Voedselbank 
Leidschendam-Voorburg 

De pakketten van de Voedselbank bevatten deze weken wasbare mondkapjes en 

desinfecterende handgel. Hiervoor werkt Voedselbank Leidschendam-Voorburg samen met 

een lokale ondernemer en de gemeente.  

Voor het initiatief benaderde Ali Goleli, eigenaar van GSM Walhalla uit Voorburg, de gemeente 

met zijn idee: 'Als je weinig geld hebt, dan zit je niet te wachten op de extra kosten voor 

mondkapjes. Maar ondertussen wordt wel verwacht dat je een mondkapje draagt. Daarom 

besloot ik als ondernemer mondkapjes beschikbaar te stellen.' 

Wethouder Nadine Stemerdink is blij met het initiatief. 'Een heel mooi gebaar en voorbeeld 

van maatschappelijke betrokkenheid. In de strijd tegen corona is het dragen van een 

mondkapje een dringend advies. Maar het is niet gemakkelijk om dat advies op te volgen als 

je ieder dubbeltje moet omdraaien.'   

 

Nederlanders blijven minder thuis dan tijdens eerste virusgolf 

Mensen gaan ondanks de aangescherpte coronamaatregelen vaker de deur uit dan tijdens de 

eerste virusgolf. Zo is het aantal personen dat de voorbije weken tóch is gaan winkelen drie 

keer zo groot als tijdens de 'intelligente lockdown' in het voorjaar. Ook op de snelwegen is het 

iets drukker tijdens de huidige, gedeeltelijke lockdown en ook gaan mensen vaker naar school 

of werk dan tijdens de eerste virusuitbraak. Dit meldt de Stentor op basis van cijfers van 

onderzoeksbureau DAT.Mobility.  

 

Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod 

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk 

komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo'n verbod er hoogstwaarschijnlijk 

komt - om zo de overbelaste zorg in deze coronatijd te ontlasten - maar vooral de compensatie 

van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog 

onderwerp van gesprek. 
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Robert Barker van de Partij voor de Dieren zou een vuurwerkverbod in deze tijd 'een heel goed 

signaal' vinden. Dat zei hij dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'De zorg is 

al overbelast, dit kun je er in de zorg niet bij hebben.' Maar hij is sowieso geen voorstander 

van particulier vuurwerk. 'Omdat daar vaak slachtoffers bij vallen. Het veroorzaakt schade bij 

mens en dier.'  

 

Kans om iemand met corona tegen te komen twintig keer zo 
groot als tijdens eerste golf 

 De kans om op straat iemand met corona tegen te komen is tien tot twintig keer zo groot als 
tijdens de eerste golf. Dat vertelt Frits Rosendaal, epidemioloog van het LUMC in Leiden. 'In 
maart lagen onze ziekenhuizen vol met mensen van onder de rivieren, nu komen ze allemaal 
uit de regio.'  

 
Door de verspreiding van het virus is de kans dat je iemand op straat tegenkomt met het 
coronavirus veel groter, legt Rosendaal uit. 'In maart en april was het vooral een ziekte van 
onder de rivieren. De ziekenhuizen liepen vol omdat we elkaar hielpen en er veel mensen uit 
andere regio's in de ziekenhuizen lagen. Maar het aantal mensen met corona was in Leiden 
bijvoorbeeld heel laag. In Den Haag waren het er wel meer, maar nog altijd minder dan nu.'  
 

 
 
Den Haag, winkelstraat 
 
In de afgelopen maanden heeft het coronavirus zich over het hele land verspreid. 'Nu zijn wij 
net zo'n donkerrood gebied als Brabant tijdens de eerste golf. Dat blijkt ook uit metingen in 
het bloed door Sanquin. Zij kunnen de antistoffen zien en op basis daarvan een schatting 
maken van de verspreiding van het virus. Precieze aantallen zijn niet te geven, maar de kans 
om een willekeurig persoon met corona tegen te komen is nu tien tot twintig keer zo groot als 
in april. En dan denk ik eerder twintig.' 
 
Rosendaal roept daarom iedereen op om afstand te blijven houden. 'Je ziet de getallen stijgen, 
maar je hebt het gevoel dat het niet meer indaalt bij de mensen. In ziekenhuizen is het nu 
echt code rood, en we willen niet dat er een totale lockdown komt. Dan is het superirritant 
dat mensen geen afstand houden. Ik denk dat iedereen het op straat ziet. Mensen zitten of 
staan dicht op elkaar en het is drukker op straat. De noodzaak is gewoon niet aangekomen.' 
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De epidemioloog heeft geen verklaring hoe het kan dat de boodschap niet aan lijkt te komen. 
'Ik ben geen psycholoog of socioloog, maar het lijkt er wel op dat het went. In maart zagen we 
de beelden uit Italië waar in Bergamo de doodskisten opgestapeld stonden en kregen we iedere 
avond beelden van de ic omdat we bang waren dat die zou overstromen. Dat is nu nog niet 
aan de hand. Het groeit nu, terwijl het in maart echt een knal was.' 
 
Rosendaal is niet bang dat we de grip op het virus kwijt zijn geraakt. 'Onbeheersbaar wordt 
het nooit. We kunnen altijd nog in lockdown gaan. Als we mensen isoleren en afstand gaan 
houden zal het virus altijd weer dalen.' Of er een totale lockdown moet komen, zoals andere 
deskundigen bepleiten weet Rosendaal niet. 'Dat is een beslissing die voor de politiek is. Je 
kunt voor een paar harde lockdowns zijn, omdat die dan minder schade zouden veroorzaken 
dan steeds een beetje, maar dat weet ik niet.' 
 
Het is volgens Rosendaal vooral belangrijk dat er niet te heftig gereageerd wordt op de cijfers. 
'De situatie van nu is niet anders dan vorige week. We weten dat het ongeveer twee weken 
duurt voor we de effecten van een maatregel zien. Dus we wisten vorige week ook al dat het 
aantal besmettingen deze week verder zou stijgen, en volgende week waarschijnlijk ook. Als 
je in de storm vaart moet je soms ook het roer vast durven houden. Over een week weten we 
pas wat de invloed van deze lichte lockdown is.' Bron: Omroep West, 10 november 2020. 

Afgelopen week (4 november-10 november) is in alle regio’s het aantal nieuwe meldingen van 
COVID-19 gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames 
daalt. De afname is in lijn met de berekeningen die het RIVM voorafgaand aan maatregelen 
van 14 oktober heeft gemaakt. Het risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ 
(niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), ‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 20 regio’s 
ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 5 op ‘ernstig’, 0 op ‘zorgelijk’ en 0 op ‘waakzaam.‘ Bron: 
coronadashboard rijksoverheid, 10 november 2020.  
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Kwart minder corona-gevallen in Twente deze week  

Sinds premier Mark Rutte dreigde met een lockdown voor Twente is het aantal 
coronabesmettingen in de regio flink afgenomen. De afgelopen zeven dagen waren er bijna 
800 positieve tests minder dan de week ervoor. Maar uit de zorgen is Twente nog niet. 

Dat de situatie op dit moment beter is dan een week geleden, liet minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) dinsdagmiddag al weten. Onder meer omdat het aantal besmette 
Nederlanders daalt, en het reproductiegetal voor het eerst sinds juni vrijwel zeker onder de 1 

ligt. 

Daarom komt er in Twente voorlopig geen avondklok. Hetzelfde geldt voor andere vergaande 
maatregelen waar Rutte een week geleden mee dreigde. De cijfers van het RIVM onderbouwen 

dat verhaal. 
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De afgelopen zeven dagen werden er in Twente 2280 positieve coronatests gemeld (waarvan 
339 in de afgelopen 24 uur). Dat aantal ligt ruim een kwart lager dan een week geleden, toen 
de teller op ruim 3000 coronabesmettingen bleef staan. Nog een week eerder werden er 3450 

Twentenaren positief getest. 

Desondanks blijft Twente ten opzichte van de landelijke trend achter: in heel Nederland 
werden de afgelopen zeven dagen bijna 32 procent positieve tests minder geregistreerd dan de 

week ervoor. 

Het aantal afgenomen tests in Twente daalde de afgelopen week opnieuw, tot ruim 9600. Dat 
blijkt uit cijfers van GGD Twente. Het is voor het eerst in vier weken dat het totaalaantal tests 

in de regio onder de 10.000 komt. 

Die duizenden tests laten zien dat ook een tweede belangrijke trend - die van het percentage 
positieve uitslagen op het totaalaantal tests - de goede kant op gaat. Bleek vorige week nog 
zo’n 19 procent van alle geteste Twentenaren besmet met het coronavirus, de afgelopen week 

daalde dit tot ruim 16 procent.  

Maar ook hier blijft Twente iets achter bij het landelijke beeld: de afgelopen zeven dagen bleek 
14,5 procent van alle geteste Nederlanders (243.000 in totaal) daadwerkelijk corona te 

hebben. 

Ondanks dat het aantal besmette Twentenaren afneemt, valt de regio nog steeds ruimschoots 
binnen de criteria voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’, het hoogste dat het kabinet hanteert. 
Daarvan is sprake als er in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners 250 besmettingen 
werden vastgesteld, en in Twente komt dit getal voor de afgelopen week zelfs nog boven de 

350 uit. 

In dit opzicht scoort alleen de regio Zuid-Holland Zuid slechter, terwijl andere regio’s waarvoor 
volgens Rutte de lockdown dreigde -(zoals Rotterdam-Rijnmond - het relatief iets beter doen. 
Toch is volgens minister De Jonge de situatie nergens zo zorgelijk dat een lockdown nu nodig 
is. 

Terwijl het aantal positieve coronatests afnam, steeg het aantal gemelde sterfgevallen in 
Twente de afgelopen zeven dagen wel. De afgelopen week overleden 30 mensen, nadat ze 
recent positief waren getest op corona, terwijl dat er in de weken ervoor respectievelijk 19 en 

12 waren. 

Dit is in lijn met landelijke trends, die laten zien dat sterftecijfers meestal een paar weken 
later dalen dan het aantal besmettingen. Het is dan ook de verwachting dat het aantal 
sterfgevallen in de komende weken zal dalen. Was Tubbergen de afgelopen weken het 
zorgenkindje van de regio, die titel geldt inmiddels voor de gemeente Wierden. Daar zijn de 
afgelopen week 130 inwoners positief getest, waardoor Wierden landelijk op de derde plaats 
staat als het gaat om het relatieve aantal nieuwe besmettingen. Almelo staat in dat lijstje op 
de zesde plaats. In de oostelijke Achterhoek werden de afgelopen zeven dagen in totaal 365 
positieve coronatests gemeld, flink minder dan de 608 in de week ervoor. Bron: Tubantia, 10 

november 2020. 

Coronabesmettingen in de afgelopen week, per gemeente 

Almelo - 345 
Borne - 56 
Dinkelland - 72 
Enschede - 567 
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Haaksbergen - 73 
Hellendoorn - 107 
Hengelo - 230 
Hof van Twente - 119 
Losser - 66 
Oldenzaal - 97 
Rijssen-Holten - 159 
Tubbergen - 86 
Twenterand - 155 
Wierden - 130 

Aalten - 72 
Berkelland - 133 
Oost Gelre - 87 
Winterswijk - 73 
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Aantal zorgmedewerkers met corona stijgt naar boven de 
50.000  

 
Het aantal zorgmedewerkers in ons land dat corona heeft gehad is opgelopen tot meer dan 

50.000. Verder in dit liveblog: het is op dit moment niet nodig om extra maatregelen, zoals 

een regionale avondklok, in te voeren voor de risicoregio's en de coronacijfers in ons land 

blijven dalen. 

 
Intensive care Westeinde ziekenhuis   

Meer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het virus 

is sinds het begin van de uitbraak vastgesteld bij 53.844 zorgmedewerkers. Vorige week stond 

de teller op 47.755. Dat betekent dat het aantal besmettingen onder zorgmedewerkers met 

6089 is gestegen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om 

bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt. 

 

Een week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 6859, van 40.896 naar 

47.755. In de afgelopen acht maanden werden 637 zorgmedewerkers in een ziekenhuis 

opgenomen, een toename van 17 ten opzichte van vorige week. Van vijftien mensen die in de 

zorg werken, is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden. De jongste van hen was 40 

jaar oud, de oudste 69. Bron: RTL, 10 november 2020. 

De mitsen en maren van het nieuwe vaccin tegen corona 

Volgens de voorlopige resultaten biedt het vaccin van Pfizer en BioNTech negentig procent 

bescherming tegen het coronavirus. Hoe goed is dit nieuws?  

Maandenlang was het een voorbehoud dat bij elk bericht over de ontwikkeling van 

coronavaccins werd gemaakt: het is nog maar de vraag of het gaat lukken. Het record voor 

een nieuw vaccin stond op vijf jaar, veel concepten hadden zich nog niet in de praktijk bewezen 

en een vaccin tegen luchtweginfecties was al helemaal geen sinecure. De geneeskunde 

beschikte tot nu toe alleen over de matig werkende griepprik. 

Dat is dan ook de hoofdboodschap uit de berichten over het vaccin van Pfizer en BioNTech. 

Het kan dus wel. Ondanks allerlei mitsen en maren hebben deze farmaceuten een vaccin 

ontwikkeld dat mensen beschermt tegen het coronavirus. Volgens de voorlopige data 

voorkomt het vaccin bij negen op de tien mensen een infectie. Dat is een score die alleen 

weggelegd leek voor het mazelenvaccin. De griepprik haalt in het gunstigste geval niet meer 

dan zestig procent. 
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De berichten bevatten meer ingrediënten die een mens vrolijk stemmen. De gebruikte techniek 

was tot nu toe nog slechts gebaseerd op een slim, maar onbewezen idee. Je spuit wat genetisch 

materiaal (RNA) van het virus in, lichaamscellen nemen dit op en zetten de code om in eiwitten 

van het virus. Dat moet het immuunsysteem leren hoe het zich kan wapenen tegen de 

toekomstige indringer. Dat concept werkt dus, en dat is ook goed nieuws voor vele andere 

vaccinontwikkelaars die hetzelfde idee gebruiken, zoals het Amerikaanse Moderna. 

Het Pfizer-vaccin richt zich op het zogeheten spike-eiwit, waarmee het virus zich toegang tot 

de cellen in de luchtwegen verschaft. Dat blijkt dus een goed doelwit. Iedereen dacht dat al, 

heel veel vaccins zijn geënt op dat eiwit, maar het is toch prettig om te vernemen dat het een 

werkbaar doel is. 

Maar dan de mitsen en maren. Ten eerste: het is een tussenstand, een officiële publicatie met 

alle data is er nog niet. Pfizer wilde aanvankelijk al bij 32 besmettingen een eerste blik op de 

resultaten werpen. Men besloot toen dat pas bij 62 hits te doen, maar toen het bedrijf daarvoor 

alles in gereedheid had, stond de teller al op 94 (een wrang voordeel van een pandemie die 

weer oplaait). We weten dat de effectiviteit groter was dan 90 procent. Vermoedelijk telde de 

vaccingroep dus negen besmettingen en de placebogroep 85. Het experiment was zo opgezet 

dat pas bij 164 besmettingen het bewijs statistisch gezien hard genoeg was. Pfizer heeft dus 

nog even te gaan, en de effectiviteit kan nog dalen. 

De leeftijdsopbouw van deze groep besmette proefpersonen is niet bekend. Er doen 65-

plussers aan het onderzoek mee, maar Pfizer heeft niet verteld hoeveel ouderen – toch een 

belangrijke doelgroep – er in die groep van 94 zaten. Twee weken geleden meldde het bedrijf 

dat het de zichzelf gestelde deadline van eind oktober niet zou halen omdat er te weinig 

besmettingen onder ouderen waren. 

Ook is niet bekend of het vaccin alleen beschermt tegen milde infecties of ook tegen de 

zwaardere gevallen. Evenmin weten we of ingeënte (en beschermde) personen het virus niet 

toch bij zich kunnen dragen en anderen kunnen aansteken. Ook kunnen we niet anders dan 

Pfizer op zijn blauwe ogen geloven dat de effectiviteit van het vaccin minstens een jaar 

standhoudt. Cijfers ontbreken. Ten slotte moeten we het doen met de mededeling van Pfizer 

dat er geen serieuze bijwerkingen zijn geconstateerd. Daar is het, vier weken nadat de eerste 

prikken zijn toegediend, ook wat vroeg voor. 

Over een maand worden de definitieve rapporten van Pfizer, en wellicht ook andere 

vaccinontwikkelaars verwacht. Dan moeten de autoriteiten het vaccin goedkeuren en kan met 

de distributie worden begonnen. Als het zo ver komt, zijn er ook dan nog obstakels te 

overwinnen. Welke landen krijgen het eerst? Welke doelgroepen? Hoe organiseer je het 

vaccinatieprogramma? Het vaccin moet bijvoorbeeld bij een temperatuur van min zeventig 

graden worden bewaard. 

Maar dat zijn problemen voor later. Nu nog mag de blijdschap overheersen dat een vaccin 

tegen corona mogelijk is. Er lijkt licht aan het eind van de tunnel. Bron: Trouw, 10 november 

2020. 

Miljoenen mensen vaccineren tegen corona, hoe werkt dat?  

Als we het coronavirus écht willen verslaan, moet zeker 70 procent van de bevolking ingeënt 
worden. Alleen dan kan het virus niet genoeg mensen meer vinden om te blijven bestaan. Dat 
zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen. 

Farmaceut Pfizer is momenteel bezig met de ontwikkeling van een veelbelovend 
coronavaccin. Huckriede gaat ervanuit dat het vaccin bij 90 procent van de geïnfecteerden 
werkt, zoals bij Pfizer sprake is. Dan zou 70 procent van de bevolking genoeg zijn om het virus 
te verslaan. 
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Het coronavaccin: het moet een einde gaan maken aan de coronacrisis waarin we met z’n allen 
zitten. We kunnen het - als alles goed gaat - verwachten in de eerste maanden van het nieuwe 
jaar. Miljoenen Nederlanders zullen moeten worden gevaccineerd. Maar hoe gaat dat in z’n 
werk? 

Onder andere Kelvin, Marsha en Esther stellen daar vragen over. Miljoenen mensen inenten 
klinkt als een militaire operatie. Hoe snel kan dat? Die vraag is op dit moment nog niet precies 
te beantwoorden. Alles hangt volgens deskundigen samen met het aantal doses dat 
beschikbaar komt voor Nederland.  

Tot nu toe heeft de Europese Commissie met zes vaccinproducenten afspraken gemaakt voor 
de aankoop van vaccins. In dit overzicht zie je wanneer verwacht wordt dat ze beschikbaar 
komen en hoeveel doses Nederland sowieso zou moeten krijgen. 

Het Duitse BioNtech en het Amerikaanse Pfizer hebben naar buiten gebracht dat hun vaccin 
volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een 
besmetting. 

Het vaccin is getest op proefpersonen en er zijn geen noemenswaardige veiligheidsproblemen, 
zegt Pfizer. Het bedrijf zal het vaccin eind november gaan aanbieden aan de Amerikaanse 
autoriteiten om het versneld beschikbaar te krijgen. 

Het is de bedoeling om voor het eind van het jaar voldoende doses te produceren om 10 tot 
20 miljoen mensen in te enten. In 2021 verwacht Pfizer verwacht volgend jaar 1,3 miljard 
vaccins te produceren. Nederland heeft 7,8 miljoen doses aangeschaft. Daarnaast heeft 
Nederland er 3,9 miljoen onder optie. Wanneer die beschikbaar zullen komen is nog niet 
bekend.  

Bij het vaccin dat Pfizer aan het ontwikkelingen is, zijn er twee prikken nodig. Dat is overigens 
bij de meeste vaccins tegen corona het geval. Alleen farmaceut Janssen in Leiden werkt aan 
een middel waarbij mogelijk maar één prik nodig is. 

Tussen de twee prikken met het vaccin van Pfizer moeten drie weken zitten. ‘Dat luistert echt 
heel nauw, je moet niet denken dat het met twee of vier weken ook wel kan’, aldus Huckriede. 
Wie denkt dat ze na de tweede prik meteen beschermd zijn, komt van een koude kermis thuis. 
Het vaccin moet na de prikken namelijk nog verder inwerken op het lichaam. ‘De antilichamen 
moeten immers de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Vier weken na de eerste immunisatie ben 
je vermoedelijk pas echt beschermd.’ 
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Op basis van de huidige resultaten verwacht de hoogleraar niet dat het middel van Pfizer veel 
bijwerkingen op lange termijn zal hebben. Maar het is nog wel veel te vroeg om daar al 
definitief iets over te zeggen. Volgens de hoogleraar wordt er echter biologisch materiaal 
gebruikt, dat het lichaam wel aankan. 

We weten pas echt zeker wat de bijwerkingen zullen zijn nadat fase 4 van het onderzoek klaar 
is. Daarbij is het middel al op markt en wordt nog een jaar gekeken hoe het uitpakt. Er zijn 
dan inmiddels zulke grote groepen ingeënt zijn, dat er meer duidelijk wordt over zeldzame 
reacties. Wel wordt het op langere duur moeilijker om te concluderen of verschijnselen nog 
wel met zo’n vaccinatie te maken hebben. 

Een vaccin wordt pas beschikbaar voor het brede publiek als het veilig en effectief is bevonden: 
dat wil zeggen als het de uitgebreide fase 3 klinische studies doorlopen heeft. Volgens de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) is het belangrijk dat meerdere 
vaccins de eindstreep halen, omdat 'de gehele wereld er toegang tot wil krijgen'. Hoewel er 
projecten zijn opgestart om de productie te versnellen, 'is het niet te verwachten dat de 
vaccinontwikkelaars direct aan deze vraag kunnen voldoen'. 

Het ziet er dus naar uit dat de vaccinatieperiode langere tijd gaat duren. Hoe lang precies, is 
niet te zeggen. Minister Hugo de Jonge (VWS) benadrukte eind september in een 
Kamerbrief dat het niet mogelijk is om de hele samenleving in één keer te vaccineren. ‘Dit zal 
gefaseerd worden georganiseerd en afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van vaccins en 
adviezen van experts.’ 

Als het vaccin dus mondjesmaat op de markt komt, is de vraag: wie krijgt als eerste een vaccin 
toegediend? Het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid (VWS) moet daar een besluit 
over nemen. Ze krijgen advies van de Gezondheidsraad hierover. ‘Binnen nu en enkele weken 
komt dat advies’, zegt een woordvoerder. ‘Het ministerie besluit ook hoe het praktisch verder 
gaat. Dat kan via gemeenten dan wel GGD’s gaan.’ 

Voor de kerst zullen de eerste vaccins er nog niet zijn, verwacht hoogleraar vaccinologie Ben 
van der Zeijst, in het verleden verantwoordelijk voor vaccinprogramma's bij het RIVM. Het ligt 
volgens hem voor de hand wie het eerst aan de beurt zijn. ’Je moet denken aan zorgverleners, 
die vanuit hun beroep in contact met het virus kunnen komen. En daarnaast kies je eerst de 
kwetsbare groepen.’ 

Dat gaat bij elkaar al om vijf miljoen Nederlanders. ‘En voor de effectiviteit zijn er twee doses 
nodig. Dus dan zit je al aan tien miljoen vaccins voor die groepen.’ 

Als er in de loop van 2021 wel miljoenen doses beschikbaar zijn, dan is Nederland in staat 
om de bevolking snel in te enten, zegt Van der Zeijst. ‘We kunnen vaccinatiestraten inrichten, 
dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. En ook de huisarts kan gaan vaccineren. Dit 
jaar hebben zij ruim 3 miljoen doses ingespoten, zelfs met de coronamaatregelen was dat 
mogelijk. Dus het is logistiek te doen.’ 

Na de aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001 was er de angst dat terroristen de 
pokken zouden inzetten als biowapen. Toen is er in Nederland een plan gemaakt om binnen 
een week de hele samenleving te vaccineren. Uiteindelijk liep het met een sisser af en ging die 
massale vaccinatie niet door. 

De GGD kan nu nog geen antwoord geven op de vraag hoe massavaccinaties er in 2021 uit 
gaan zien. Daarvoor is het nog te vroeg, zegt een woordvoerder. ‘Bij mijn weten zijn er nu nog 
geen plannen om bijvoorbeeld een hele stad in één keer te vaccineren. Dat moet allemaal nog 
duidelijk worden.’ 

Vermoedelijk gaan huisartsen in ieder geval ook een rol spelen bij het vaccineren. ‘We zijn 
daar over in gesprek met het ministerie’, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen 
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Vereniging (LHV). ‘Maar er zijn erg veel vragen nog over wat ieders rol kan zijn en hoe dat er 
in de praktijk uit moet gaan zien.’ 

Veel hangt af van wie er voorrang gaat krijgen. ‘En welk vaccin het gaat worden. Toen de 
huisartsen mensen moesten gaan inenten tegen pneumokokken, bleek bijvoorbeeld dat het 
vaccin groter verpakt was. In veel huisartsenpraktijken was er te weinig koelruimte. Een 
andere vraag is of we straks één of twee keer coronavaccinaties moeten toedienen. Dat 
betekent heel wat voor de logistiek.’ 

En van het vaccin van Pfizer is bekend dat het -70 graden Celsius bewaard dient te worden. 
Dat vraagt om specifieke vriezers. Het moet allemaal wel uitvoerbaar zijn, benadrukt de 
woordvoerder. ‘En moet niet ten koste gaan van de reguliere zorg.’ 

Als een vaccin er eenmaal is, hoe lang duurt het dan totdat dit werkt? Dat verschilt per 
persoon, en hangt onder meer af van de werking van je immuunsysteem.  Hoogleraar 
vaccinologie Ben van der Zeijst houdt  een periode van een maand aan voordat het vaccin na 
toediening volledige bescherming biedt.  

Wie wordt gevaccineerd, is niet direct beschermd. ‘Het duurt twee weken totdat je volledig 
bent beschermd’, zegt immunoloog Ger Rijks, verbonden aan het Elisabeth TweeSteden-
ziekenhuis. De werking ervan verschilt per persoon. ‘Het hangt onder meer af van de werking 
van je immuunsysteem.’  

Hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst houdt liever een periode van een maand aan 
voordat het vaccin na toediening volledige bescherming biedt.  

In het meest gunstige scenario voor het afschalen van de maatregelen, zou iedereen in 
Nederland zich moeten laten vaccineren. ‘Als iedereen gevaccineerd is, dan ben je in een veilige 
haven en kun je de maatregelen dus na de werking van het vaccin, zeg twee weken, loslaten’, 
zegt Rijkers. 

‘Tegen de 70 procent van de Nederlanders moet zich laten vaccineren’, meent Van der Zeijst. 
‘Dan zijn de kwetsbaren voldoende afgeschermd door de mensen die wel gevaccineerd zijn om 
het virus niet op te lopen.’ 

Komt de vaccinatiegraad lager te liggen, dan kan het virus niet optimaal bestreden worden. 
‘Als 50 procent van de samenleving zich laat vaccineren, loop je het risico dat je toch nog 
uitbraken krijgt.’ 

Immunoloog Rijkers vindt 70 procent ook een belangrijke ondergrens. ‘Ik zou liever wat hoger 
uitkomen.’ 

Uit een peiling van RTL Nieuws en Jinek eerder deze week blijkt dat 66 procent zich wil laten 
inenten als er een vaccin is. Daarbij is het verschil tussen de leeftijdsgroepen wel groot. 

Onder de jongste groep ondervraagden beantwoordt 53 procent deze vraag met ja, dat loopt 
op naar 62 procent van de 35- tot 49-jarigen, 71 procent van de 50- tot 65-jarigen en 79 
procent van de 65-plussers.  

lles hangt volgens deskundigen samen met het aantal doses dat beschikbaar komt voor 
Nederland. ‘Maar het kan snel’, zegt Van der Zeijst, in het verleden verantwoordelijk voor 
vaccinprogramma's bij het RIVM. 

‘Na de aanslagen op de Twin Towers in 2001 was er de angst dat terroristen de pokken zouden 
inzetten als biowapen. Toen hebben wij een plan gemaakt om binnen een week de hele 
samenleving te vaccineren. Een week is natuurlijk wel kort, maar er zijn in het verleden ook 
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wel massavaccinaties geweest.’ De massale vaccinatie tegen het pokkenvirus heeft overigens 
nooit plaatsgevonden.  

Als er voldoende vaccins zijn voor iedereen in Nederland, kan vaccinatie dus best snel. Rijkers: 
‘Als het moet, dan kan het. In het verleden werd Ahoy in Rotterdam ingezet om de jeugd te 
vaccineren tegen meningokokken. In India zijn eens vijf miljoen mensen in één dag 
gevaccineerd. Dus het kan wel.’ 

Maar, als het aantal doses beperkt is en specifieke groepen voorrang krijgen (zoals ouderen 
en zorgmedewerkers) dan gaat de vaccinatieperiode uiteraard langer duren.  

Kunnen we de maatregelen loslaten als er een vaccin is? Deze vraag is niet met een simpel 
ja of nee te beantwoorden. ‘Als iedereen die ervoor in aanmerking komt, is gevaccineerd, dan 
kun je twee weken later de maatregelen laten vervallen’, denkt Rijkers. Van der Zeijst is het 
met hem eens, maar de voorwaarde is dan wel dat zeventig procent van de bevolking zich heeft 
laten vaccineren. 

En daar zit hem de crux. Sommigen zullen er bewust voor kiezen om zich niet te laten 
vaccineren. Anderen wachten de eerste vaccinatieronde nog even af. Rijkers: ‘Wanneer die 
groep groot is, dan kan de periode dat het toch nog heikel is, langer duren. De mensen die 
twijfelen kunnen het inderdaad nog lastig maken.’ 

Als maar veertig procent van de samenleving zich wil laten vaccineren, kun je de maatregelen 
niet meteen loslaten. ‘Dan kan het inderdaad wel eens lang gaan duren’, zegt Van der Zeijst. 
‘Je kunt op een bepaald moment zeggen: vrijheid, blijheid. Je hebt de mogelijkheid om je te 
vaccineren, als je het niet doet, ook goed. Maar we gaan nu wel een aantal dingen vrijgeven.’ 

Volgens Van der Zeijst worden er op dit moment onderzoeken uitgevoerd om de bereidheid tot 
vaccinatie in kaart te brengen. ‘Ik begrijp dat er een angst is dat men zich niet laat 
vaccineren.’   

Los van de vraag of zich voldoende mensen laten vaccineren, speelt ook mee dat het niet 

duidelijk is in hoeverre eenmalige vaccinatie volstaat. ‘Het kan zijn dat je twee vaccinaties 

nodig hebt’, zegt Van der Zeijst. Een andere mogelijkheid is dat het vaccin herhaaldelijk moet 

worden toegediend, net als met de griepprik.  

Hoewel sommige vaccins veelbelovend zijn, kunnen ze bij de eindstreep alsnog stranden 
omdat ze onvoldoende bescherming bieden of leiden tot bijwerkingen. ‘Dat het kabinet dan 
werkt aan een langetermijnstrategie lijkt mij heel goed. De regering wil geen overdreven 
verwachtingen wekken’, zegt Van der Zeijst.  

Hij denkt dat we snel meer zicht krijgen op een realistische termijn. ‘Over een maand weten 
we meer over de vaccins, maar ik denk niet dat je de huid van de beer moet verkopen voordat 
hij geschoten is.’ Bron: RTL, 9 november 2020.  

 

Britse supermarkt blokkeert gangpaden naar ‘niet-essentiële’ 
producten 

De Britse supermarktketen Tesco heeft besloten om alle niet-essentiële producten te 
blokkeren. Het winkelend publiek is verbaasd. ‘Ik kan wel drank kopen, maar geen waterkoker 
of ondergoed.’  
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Het Verenigd Koninkrijk zit sinds vorige week opnieuw op slot. Premier Boris Johnson hoopt 
hiermee de Britse bevolking een vrolijke kerst te bezorgen. Zo zijn niet alleen pubs en 
restaurants dicht, maar ook alle niet-essentiële winkels, zoals drogisterijen en kledingketens. 
En dat betekent ook dat de Tesco (een grote supermarktketen met onder meer kleding en 
speelgoed) hele schappen heeft afgesloten.  

 

Onder meer producten met kleding, speelgoed, rookmelders en kerstartikelen zijn nu buiten 
bereik. De artikelen worden door de winkelketen als ‘niet-belangrijk’ gezien en zijn dus 
afgeschermd. Bron: Metro nieuws, 10 november 2020.  
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Overig vee niet bevattelijk voor corona 

Alleen nertsen kunnen door corona worden besmet. Andere landbouwhuisdieren zijn hier niet 
bevattelijk voor, blijkt uit studies van het Duitse Friedrich Loeffler Instituut. Daarmee vormen 
ze geen bedreiging voor de mens. Ook katten en honden kunnen de mens niet infecteren. 

Het instituut heeft studies uitgevoerd naar de gevoeligheid van dieren voor het coronavirus, 
in opdracht van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner. Hieruit bleek dat de belangrijkste 
boerderijdieren, zoals varkens en kippen, niet kunnen worden besmet. 

Bij een enkel dier werd maar een minimale hoeveelheid van het coronavirus aangetroffen, die 
ook niet werd doorgegeven aan andere dieren. Daarmee leken deze dieren niet te zijn 
geïnfecteerd en geen gevaar te vormen voor de volksgezondheid. 

Weliswaar zijn er in het veld coronavirussen gevonden bij honden en katten. Maar het 
Friedrich Loeffler Instituut heeft geen bewijs gevonden dat mensen zijn geïnfecteerd door 
besmette honden en katten. In Duitsland geldt een meldingsplicht voor huisdieren met 
corona, waarop deze dieren worden gevolgd. 

In Duitsland worden overigens sinds maart 2019 geen nertsen gehouden. In dat land zijn de 
huisvestingseisen dusdanig streng, dat het voor ondernemers niet interessant is om een 
pelsdierhouderij te runnen. Toch volgt het instituut ook de ontwikkelingen in deze tak op de 
voet. Bron: Nieuwe Oogst, 10 november 2020. 

Nieuwe corona-uitbraak in Witte Huis 
 

Opnieuw is het coronavirus vastgesteld bij een medewerkers van de Amerikaanse president 
Donald Trump. Het zijn niet de eerste besmettingen onder medewerkers van het Witte Huis 
sinds de verkiezingen van vorige week.  

Een van de besmette medewerkers is politiek directeur Brian Jack. Hij werd afgelopen 
weekend gediagnosticeerd, nadat hij op verkiezingsavond met enkele honderden gasten een 
feestelijke bijeenkomst in het Witte Huis bij had gewoond. Volgens The New York Times heeft 
nog een adviseur van Trump positief getest. Wie dat is en of die persoon ook aanwezig was op 
het feest, is niet bekend. 
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Brian Jack (links) op archieffoto met onder meer de inmiddels vertrokken Kellyanne Conway. Ⓒ AP 
De nieuwe besmettingen zijn aan het licht gekomen nadat al duidelijk was geworden dat 
Trumps stafchef Mark Meadows het uiterst besmettelijke longvirus had opgelopen. Deze week 
werd ook bekend dat huisvestingsminister Ben Carson en adviseur David Bossie, die de 
leiding heeft over Trumps juridische offensief tegen de verkiezingsuitslag, positief hadden 
getest. 

Trump zelf bleek in oktober het virus te hebben opgelopen. Nadat hij enkele dagen in een 
militair hospitaal verbleef, waar hij meerdere experimentele behandelingen kreeg, hervatte 
Trump snel weer zijn campagneactiviteiten. Ook first lady Melania Trump en zoon Barron zijn 
eerder besmet geraakt met het coronavirus. Bron: De Telegraaf, 12 november 2020.    
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Meer dan miljoen coronagevallen in Italië 

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Italië tot boven een miljoen gestegen. Er 
werden over de afgelopen 24 uur bijna 33.000 nieuwe gevallen gemeld en het totaal kwam 
daarmee op ruim een miljoen, aldus het ministerie van volksgezondheid. 

 

Milaan is de rode zone in het land. 

 Italië was het eerste land in West-Europa dat begin dit jaar met het oorspronkelijk in China 
opgedoken virus te maken kreeg. Vooral de regio rond de stad Bergamo werd ongekend hard 
getroffen. 

Net als veel andere landen heeft Italië te maken met een tweede golf. Het afgelopen etmaal 
groeide het aantal sterfgevallen door de infectie met 623, het hoogste aantal in een half jaar. 
Het totaal aantal mensen dat de besmetting niet overleefde is gestegen tot bijna 43.000. Bron: 
De Telegraaf, 11 november 2020.  
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Bolsonaro: Brazilië moet niet met corona omgaan ’als 
flikkers’ 
 
De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt onder vuur nadat hij Brazilianen heeft gezegd 
dat zij niet met de corona-epidemie moeten omgaan als ‘een land van flikkers.’ Het is de 
recentste omstreden uitbarsting van de rechts-radicale president, die in juli besmet raakte 
met het Chinese longvirus na het maandenlang te hebben gebagatelliseerd. 

 
Bolsonaro, die aan het hoofd staat van het land met het een na hoogste coronadodental ter 

wereld, deed de uitspraak tijdens een lange toespraak vanuit het presidentieel paleis. In de 

ongemeen felle speech leek hij tevens een dreigement in de richting van de aankomende 

Amerikaanse president Joe Biden te uiten. 

‘Iedereen praat dezer dagen alleen maar over de pandemie. Daar moeten we mee stoppen’, zei 
Bolsonaro, toen hij het ogenschijnlijk over toerisme had. ‘Ik betreur de sterfgevallen. Echt 
waar. Maar we gaan allemaal ooit eens dood. Het heeft geen zin om te vluchten van de 
werkelijkheid. We moeten stoppen een land van flikkers te zijn. We moeten het hoofd oprichten 
en vechten. Ik haat dit flikkergedoe.’ 

Bolsonaro’s uitspraken zijn slechts de laatste in een reeks van controversiële uitlatingen over 
de pandemie. Eerder veroordeelde hij de ‘hysterie’ rond Covid-19, dat volgens hem niet meer 
voorstelde dan een „klein griepje.’ Ook stelde Bolsonaro dat het immuunsysteem van 
Brazilianen zo sterk is dat ze door rioolwater zouden kunnen zwemmen ‘zonder ook maar iets 
op te lopen.’ 

Ook deelde Bolsonaro een nauwelijks verholen sneer uit richting Joe Biden, die Bolsonaro fel 
heeft bekritiseerd omdat die nagenoeg niets doet om de vernietiging van het Amazone-
regenwoud tegen te houden. Van Bolsonaro is bekend dat hij een bondgenoot is van de 
zittende Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro is een van de weinige wereldleiders 
die Biden nog niet heeft gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning op Trump. 

‘Recentelijk zei een grote jongen van een presidentskandidaat dat hij handelssancties tegen 
Brazilië zou instellen als ik de bosbranden in de Amazone niet doof’, zei Bolsonaro. ‘Hoe ga je 
daarmee om? Diplomatie alleen werkt niet. Je moet buskruit hebben. Je hoeft het niet te 
gebruiken, maar zij moeten weten dat je het hebt.’ 

Op Bolsonaro’s toespraak volgde onmiddellijk kritiek. ‘Behalve ’buskruit’ en ’flikkers’, hebben 
we meer dan 160.000 sterfgevallen in dit land’, schreef Rodrigo Maia, de liberale voorzitter 
van het Lagerhuis van het Braziliaanse parlement op Twitter. ‘Onze solidariteit aan alle 
vrienden en familie van coronaslachtoffers.’ Bron: De Telegraaf, 11 n0vember 2020. 
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Sinds de uitbraak in China heeft covid-19 zich over de hele wereld verspreid. Onderstaande 

grafiek laat het aantal gedetecteerde besmettingen zien per week. Het werkelijke aantal 

besmettingen zal hoger liggen omdat lang niet iedereen wordt getest. De cijfers geven wel een 

indicatie van de wereldwijde trend. 
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Meer besmettingen: Curaçao voert strengere maatregelen in  
 
Op Curacao loopt het aantal coronabesmettingen op en dus gelden er vanaf morgen strengere 
maatregelen. In ons eigen land zijn in de afgelopen 24 uur 5457 nieuwe positieve gevallen 
gemeld bij het RIVM, ruim 400 minder dan gisteren. Verder in dit liveblog: Ryan Babel testte 
drie keer negatief, maar bleek na een sneltest toch positief. En de Britse premier Boris 
Johnson moet in zelfisolatie.  

 
De regering op Curaçao heeft vandaag strengere coronamaatregelen aangekondigd. Vandaag 
is het aantal actieve coronabesmettingen gestegen tot 410. Onder hen zijn zijn veel 
werknemers in het ziekenhuis CMC. Dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg, zo gaan alle 
niet-dringende operaties momenteel niet door. 

 
Toeristen op Curaçao, eerder dit jaar. Foto © ANP 
 

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath zijn het aantal besmettingen en de situatie 
in het ziekenhuis twee belangrijke indicatoren om nieuwe maatregelen te nemen. 
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Rhuggenaath zei zondag in een speciaal ingelaste boodschap aan de bevolking dat de situatie 
op het eiland uit de hand is gelopen. 

Daarom gelden vanaf morgen nieuwe, strengere maatregelen, zoals een avondklok van 21.00 
tot 04.30 uur. De avondklok geldt momenteel vanaf 23.00 uur. Als gevolg daarvan moeten 
alle winkels en restaurants om 20.00 uur dicht. Verder stelt de regering het dragen van een 
mondkapje verplicht voor iedereen boven 18 jaar oud in winkels, bij begrafenissen en in het 
openbaar vervoer. 

Verder zal er meer aandacht worden besteed aan veiligheid op de werkvloer, niet alleen in 
contact met klanten. Maar ook tussen collega’s onderling. 

Vanaf morgen zijn samenkomsten van meer dan vier personen verboden, ook op het strand. 
Daarnaast deed Rhuggenaath de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘Als 
er geen reden is om naar buiten te gaan. Blijf thuis.’ Aan werkgevers wordt gevraagd 
werknemers thuis te laten werken als dat mogelijk is. Ook wordt iedereen opgeroepen om 
ouderen te beschermen. ‘Doe er alles aan om te zorgen dat ze niet besmet raken’, aldus 
Rhuggenaath. 

Curaçao blijft voorlopig open voor toeristen. Mensen uit lagere risicogebieden (zoals 
Nederland) moeten een negatieve PCR-test overleggen, mensen uit hogere risicolanden moeten 
veertien dagen in quarantaine. 

Ga tot half januari niet op vakantie. Dat dringende advies gaf premier Rutte. Maar er geldt 
een uitzondering op de regel: het Caribische gedeelte van het Koninkrijk valt erbuiten. 
EditieNL nam eerder deze maand een kijkje op het eiland.  Bron: RTL, 16 november 2020.   

 

Illegale feesten door politie beëindigd 

De politie heeft opnieuw een einde gemaakt aan meerdere illegale feesten. Afgelopen nacht was 
een groot feest aan de gang  in een tent in Nieuw-Vennep.. Daar waren meer dan tachtig 
mensen aanwezig, allemaal 40-plussers. De sfeer werd grimmig, meldt de politie 
Haarlemmermeer. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse. 

In een loods in Koningsbosch (gemeente Echt) werden 25 feestende mensen betrapt. De politie 
in de Limburgse plaats beëindigde dat feest rond middernacht. Zaterdagavond zijn 65 mensen 
beboet die op een illegaal feest waren op een parkeerplaats in de Beemsterstraat in 
Amsterdam-Noord, meldt AT5. 
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Ook eerder dit weekend moest de politie al meerdere feesten opbreken. In onder meer 
Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht waren tientallen mensen bij elkaar. In Eindhoven 
raakte vrijdagavond een agent gewond die met collega's een feest in een bedrijfspand aan de 
Kruburg wilde beëindigen. De agent doet aangifte van zware mishandeling. Vier mannen 
werden aangehouden, onder wie een 45-jarige man uit Eindhoven en zijn zoon van 16 die de 
politie beledigde. 

Een illegaal feest in het Amsterdamse Bos kon in de nacht van vrijdag op zaterdag door de 
politie worden voorkomen. Daar mag vanwege de coronamaatregelen na 00.00 uur niemand 
meer zijn. Rond 00.30 uur kreeg de politie een tip. Bij de onderdoorgang van de A9 bleek een 
groep van 100 feestgangers te staan.  

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de 
coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro. Bron: 
RTL, 16 november 2020.  

 

Duitse overheidsspotjes over corona met humor maken de 
tongen los 

Vooral in het buitenland zijn ze er verbaasd over: campagnespotjes van de Duitse overheid 
die corona met humor (en ook een serieuze boodschap) te lijf gaan. De spotjes worden veel 
gedeeld; alleen al op het Twitteraccount van de woordvoerder van bondskanselier Merkel is 
het eerste filmpje 1,1 miljoen keer bekeken. De reacties zijn veelal positief, maar er is ook 
kritiek. 

Het eerste campagnefilmpje begint met een oude man in een leunstoel die met sonore stem 
herinneringen ophaalt uit een ver verleden. Met aanzwellende dramatische muziek heeft het 
alles van een zwaarmoedige oorlogsdocumentaire, maar er volgt geen oorlogsverhaal. De man 
vertelt over de zware strijd tegen corona in 2020. Toen er offers werden gevraagd van zijn 
generatie. ‘Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar we in geloofden’, zegt de bejaarde 
man. ‘Het lot van dit land lag plotseling in onze handen.’ 
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Dus, vervolgt hij, hadden ze gedaan wat van hen verwacht werd: ‘Absoluut helemaal niets. We 
waren zo lui als varkens. Dag en nacht zaten we op onze reet en streden we tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Onze bank was het front, ons geduld het wapen.’ 

Beide spotjes worden gedeeld met de hashtag #BijzondereHelden en eindigen met de oproep: 
‘Word ook een held en blijf thuis’. 

Het beperken van contacten is volgens de Duitse Rijksvoorlichtingsdienst het belangrijkste 
middel om de pandemie in te dammen. Die boodschap moet zo veel mogelijk jongeren 
bereiken, zegt een woordvoerder.  

Maar er klinkt ook kritiek. Zo schrijft de krant Die Welt op basis van reacties op sociale media 
dat thema's als eenzaamheid, huiselijk geweld en existentiële angst, waar sommigen door 
langdurige isolatie mee kampen, geen rol spelen in de spotjes. 

Ook zijn er mensen die benadrukken dat de werkelijke helden niet de jongeren, maar de 
zorgmedewerkers zijn. ‘Een beetje onverschillig naar al die mensen die geen keus hebben en 
zich voor ons op scholen, in ziekenhuizen, verpleeghuizen in de weer zijn’, reageert iemand op 
Twitter. De bekende Duitse schrijver en blogger Sascha Lobo zegt dat veel mensen alleen maar 
op deze manier te bereiken zijn. 

Intussen kan de humoristische campagne in het buitenland vooral op verraste reacties 
rekenen. Henry Mance, journalist bij de Financial Times, merkt zuur op dat hij het wel kan 
hebben dat het Duitse antwoord op het coronavirus beter werkt dan het Britse, ‘maar ik denk 
niet dat ik kan verdragen dat het grappiger is.’ Richard Chambers van de Ierse radiozender 
Virgin noemt de campagne slim en ‘I dare say’, grappig. 

Een woordvoerder van de regering zegt dat men blij is met de positieve reacties en vooral met 
alle aandacht, ‘die zo op deze belangrijke boodschap gevestigd wordt’. Bron: NOS, 16 
november 2020.   

 

Kwart Nederlanders wil geen coronavaccin, wat zijn de 
gevolgen?  
 
Een kwart van de Nederlanders zegt zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus als er 
straks een vaccin is. Dat blijkt uit een enquête van DVJ Insights in opdracht van EditieNL. 
Maar wat zijn de gevolgen als je je niet laat vaccineren? 
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‘Als er veel volwassenen zijn die zich niet willen latten vaccineren, dan heeft dat gevolgen 
voor de opbouw van groepsimmuniteit’, zegt epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning 
tegen EditieNL. En dat maakt het volgens haar moeilijker om het virus in te dammen. Het 
virus kan zich dan namelijk nog steeds verspreiden onder de mensen die niet gevaccineerd 
zijn, omdat zij niet immuun zijn. 

‘Het is niet alleen voor jezelf een risico omdat je ziek kan worden, maar het is ook een risico 
voor de samenleving. Je helpt niet om verspreiding te voorkomen en zo bijvoorbeeld de zorg 
te ontlasten. Als veel mensen zich niet laten vaccineren kan het betekenen dat we langer 
vastzitten aan de coronamaatregelen.’ 

Als het aan sommige ondernemers ligt, worden de mensen die zich niet in laten enten daarom 
ook niet toegelaten op sommige plekken. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals 
(VNPF) pleit bijvoorbeeld voor een toegangsbewijs op basis van een vaccinatie. ’Je wil niet 
discrimineren, maar ik heb ook het belangen van onze leden te behartigen’, zegt Berend 
Schans van de VNPF. Het is volgens Schans de enige manier voor de sector om te overleven. 

 

‘Ik kan me voorstellen dat er een coronapaspoort komt waarin je kunt aantonen dat je 

gevaccineerd bent. Maar misschien is er ook iets anders te bedenken, in de vorm van 

sneltesten bij de poort van een festival bijvoorbeeld. We staan overal voor open. We moeten 

kijken naar wat er mogelijk is, in plaats van wat er niet mogelijk is’, vervolgt Schans. 

Vierenveertig procent van de ondervraagden vindt dat mensen geweigerd mogen worden 
zonder vaccinatie. Vooral 18-34-jarigen vinden dat, met vijfenvijftig procent. Minister Hugo de 
Jonge zei eerder deze week tegen verslaggevers van het AD dat bepaalde regels voor mensen 
zonder vaccinatie misschien langer gelden. Later kwam hij daarop terug en zei hij dat er 
absoluut geen vorm van plicht of drang komt om je te laten vaccineren. Dat weigeren mag ook 
niet zomaar, dat is namelijk in strijd met de wet. 

Epidemioloog Bruijning zegt dat het vooral helpt om mensen te stimuleren door goede 
voorlichting. ‘We moeten kijken naar een vrijwillig vaccinatieprogramma: dat je mensen 
aanspreekt erover, zonder dwang. Je kan wel urgentie uitstralen, dat het belangrijk is om te 
doen. Maar er is een groot verschil tussen stimuleren en afdwingen.’ 

Zesenvijftig procent van de ondervraagden vindt dat er geen vaccinatieplicht moet komen. Dat 
kan ook niet zomaar, vertelt advocaat gezondheidsrecht Eveline Hoogeterp. ‘Op dit moment is 
dat niet mogelijk. Om zo'n plicht op te leggen, moet de wet worden aangepast. Een 
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vaccinatieplicht is een zeer zwaar instrument, dat pas kan worden ingezet als andere, minder 
ingrijpende middelen eerst zijn toegepast’, zegt Hoogeterp. 

De Gezondheidsraad zou in de toekomst kunnen adviseren tot de invoering van een 
vaccinatieplicht, maar een wetsvoorstel moet vervolgens worden goedgekeurd door de Tweede 
én Eerste Kamer. Hoogeterp: ‘Los van het feit dat een juridische grondslag dus ontbreekt, kan 
een vaccinatieplicht alleen worden ingevoerd als dit steunt op gedegen medisch 
wetenschappelijk onderzoek.’ Bron: RTL, 14 november 2020. 

 
Corona in cijfers in Amsterdam-Amstelland 

De GGD Amsterdam deelt wekelijks cijfers over het aantal afgenomen coronatesten en 
vastgestelde coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland. Vanaf vorige 
week laten we ook in grafieken zien hoe het aantal positieve testen in onze regio  zich verhoudt 
tot de risiconiveaus van de landelijke overheid. 

Laatste update: 11 november 2020, bron: GGD. 

Aantal positief geteste personen - week 45 

Vanaf vorige week communiceren we het aantal positieve testen per 100.000 inwoners (in 
plaats van per 10.000 inwoners). Hiermee sluiten we aan bij de signaalwaarden en 
risiconiveaus van de Rijksoverheid. 
In week 45 (2 november t/m 8 november) is het absolute aantal positief geteste mensen in 
Amsterdam met 32% gedaald ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten daalt 
het aantal positieve uitslagen. De grootste relatieve daling in de regiogemeenten was te zien 
in Aalsmeer. 

In alle stadsdelen is het aantal positief geteste personen in week 45 gedaald. De grootste 
relatieve daling was in stadsdeel Nieuw-West. 

Het aantal testen met positieve uitslag in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in week 
44 en 45, in absolute aantallen en per 100.000 inwoners:  
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Risiconiveau Positieve testen per 100.000 inwoners 

Waakzaam < 50 

Zorgelijk 50 – 150 

Ernstig 150 – 250 

Zeer ernstig > 250 

 
Nieuw-West in Amsterdam grote brandhaard: er is er veel 
schaamte 

De wijken West en Nieuw-West in Amsterdam hebben een van de hoogste besmettingsgraden 
in het land. Preventieteams zijn op straat, de moskee is op vrijdag dicht, maar de markt blijft 
onmiskenbaar een risicogebied. 
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De wijken West en Nieuw-West hebben een van de hoogste besmettingsgraden in het land. 
Preventieteams zijn op straat, de moskee is op vrijdag dicht, maar de markt blijft 
onmiskenbaar een risicogebied. 

Fatma Eronemi loopt met een spatmasker van plexiglas naar de markt op Plein ’40-’45. 
Daaronder draagt ze ook nog een mondkapje. Ze kent de hoge besmettingscijfers in haar wijk. 
‘Daarom draag ik deze combinatie. Anders ben ik straks aan de beurt. Er is niet genoeg ruimte 
op de markt. Iedereen staat dicht op elkaar. Weinigen dragen een mondkapje of het hangt 
onder hun kin.’ Bron: AD, 12 oktober 2020. 

Tweede Nederlandse tiener overleden aan corona 

In ons land is het tweede sterfgeval van een jongere aan de tweede Covid-19 golf te betreuren. 
Dat staat in het epidemiologisch rapport van het RIVM dat dinsdag is gepubliceerd over de 
afgelopen week. Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat gaat om een jongere tussen de 
15 en 19 jaar. 

 

‘Het betreft een jongere met onderliggend lijden. Voor het overige maken we niets bekend in 
verband met de privacy.’ Het is voor de tweede keer dat in ons land dat iemand zo jong 
overlijdt. In april overleed iemand rond de 18-19 jaar, ook met onderliggend lijden. De jongste 
personen die daarna deze week overleden aan het virus waren twee personen tussen de 40 en 
49 jaar. ‘De meeste personen die overlijden zijn nog steeds ouderen of mensen met ziektes,’ 
zegt de woordvoerder. 

Deze week zijn in de ziekenhuizen 276 mensen overleden aan corona, waarvan 175 mensen 
tussen de 75 en 85 jaar. 

In de eerste coronagolf overleed ook een tiener. Naast Covid-19 was er wederom ook sprake 
van ’onderliggend lijden’. 

Minister Hugo de Jonge bevestigde tijdens de persconferentie het overlijden van de tiener 
deze week. Volgens hem bevestigt het hoe venijnig het virus is. Bron: De Telegraaf, 17 
november 2020. 

Mark Rutte: Maatregelen werken, maar tandje erbij 
 
De cijfers laten zien dat de maatregelen werken, zegt premier Mark Rutte. Tegelijkertijd 
moeten we een tandje bijzetten. Verder in dit liveblog: het totaal aantal opgenomen Covid-19-
patiënten bedraagt 2146, 16 meer dan gisteren. 
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De hoofdpunten: 

� Begin december moet er meer duidelijkheid komen over hoe we de feestdagen kunnen 
vieren. Dat zei minister Hugo de Jonge vanavond. 

� Vanaf morgennacht zijn de extra maatregelen niet meer van kracht en gaan we terug 
naar de gedeeltelijke lockdown van voor 13 oktober. 

� Nederlanders die een waarschuwing krijgen van de app Coronamelder kunnen zich 
vanaf 1 december ook laten testen als ze geen klachten hebben. 

� Bij het RIVM zijn gisteren 4320 coronagevallen gemeld, 547 minder dan gisteren.   

De cijfers laten zien dat de maatregelen werken, zegt premier Mark Rutte. ‘En dat die 

beroemde R, dat reproductiegetal, nu duidelijk onder de 1 zit. Al met al houdt het overgrote 

deel van Nederland zich aan de regels, hoe moeilijk dat ook is. Ik vind dat een compliment 

aan ons allen. We kunnen dit dus samen nog een keer voor elkaar boksen.’  

 

Tegelijkertijd hoopt Rutte dat die cijfers voor extra motivatie zorgen om vol te houden, vertelde 

hij. Sterker nog: om een extra tandje bij te zetten. ‘Want eerlijk is eerlijk, er is ook ruimte voor 

verbetering. Bijvoorbeeld in supermarkten, andere winkels en op het gebied van 

thuiswerken.’  

 

Rutte toonde ook begrip. ‘Want wat is het lastig om achter de voordeur maar een paar vrienden 

te mogen ontvangen en wat is het lastig om bij klachten thuis te blijven. En toch moet 

dat, willen we het virus eronder krijgen.’ 
 

Begin december zal er meer duidelijkheid komen over kerst. Dat zei minister De Jonge zojuist 

op de persconferentie over het coronavirus. Als de komende weken het aantal besmettingen 

blijft dalen, worden de maatregelen vanaf half december mogelijk versoepeld. 

De extra maatregelen die de afgelopen twee weken golden, worden niet verlengd. Dat maakte 

premier Rutte zojuist bekend tijdens de persconferentie. 

We kunnen dit jaar Sinterklaas vieren, maar dat moeten we wel doen binnen de geldende 

regels. Dat zei premier Rutte zojuist tijdens de persconferentie. 

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in onder andere supermarkten. Dat zei premier 

Mark Rutte vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.  

 

Daarnaast vertelde hij dat morgennacht de extra maatregelen van de afgelopen twee weken 

aflopen. Zo mogen mensen weer 3 gasten thuis ontvangen in plaats van 2 en is het toegestaan 

met 4 personen buiten samen te komen in plaats van met 2.  

 

Musea, bibliotheken en pretparken kunnen weer open met alle geldende restricties zoals het 

houden van afstand en verplicht reserveren.  

 

‘We gaan terug naar de gedeeltelijke lockdown, met de beperkingen die we sinds 13 oktober 

kennen’, zei Rutte. ‘Voor extra maatregelen is er geen aanleiding.’ Bron: RTL, 17 november 

2020. Bron: RTL, 17 november 2020. 
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Deze week opnieuw minder besmettingen, maar daling gaat 
minder hard 

Het aantal bij het RIVM gemelde coronabesmettingen is de afgelopen week opnieuw gedaald. 
Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Afgelopen week werden 37.706 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd door het RIVM. Vorige week waren dat nog 43.621. 

Het totaal aantal opgenomen Covid-19-patiënten bedraagt 2146, 16 meer dan gisteren. Van 

hen liggen er 1570 buiten de intensive cares, 13 meer dan de dag ervoor. Op de ic's liggen 576 

Covid-19-patiënten, 3 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 473 non-Covid-19-

patiënten op de ic's, 10 meer dan gisteren.  

De totale ic-bezetting komt daarmee op 1094, 13 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe 

Covid-19-opnames bedraagt 256 in de klinieken en 38 op de ic's. 

Het afgelopen etmaal zijn er 19 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie 4 ic-patiënten. 

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 4320 meldingen van nieuwe coronabesmettingen 
binnengekregen. Dat zijn er 547 minder dan gisteren. 

Zondag meldde het RIVM dat 5449 mensen een positief testresultaat hadden gekregen, 
zaterdag 5935. Bron: RTL, 17 november 2020. 

Mogelijk strengere maatregelen rond carbidschieten 

Acht veiligheidsregio's gaan deze week overleggen of er strengere maatregelen moeten komen 

rondom carbidschieten. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. De regio's 

willen maatregelen omdat zij constateren dat er 'een run op melkbussen en carbid'  is 

ontstaan. Carbidschieten is komende jaarwisseling wel toegestaan. De vrees bestaat dat het 

een alternatief wordt voor vuurwerk.  

 

‘Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand 

van hebben, carbid te gaan afsteken. Een vuurpijl is echt veel minder gevaarlijk’, waarschuwt 

Bruls.  

 

Wat die extra maatregelen inhouden, is nog niet bekend. ’Het kan dat er strakkere bepalingen 

komen of extra onderzoek.’ bron: RTL, 17 november 2020.  

Vaccin waarschijnlijk eerst naar zorgmedewerkers en 
kwetsbare groepen  

Het kabinet zet erop in om zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste te vaccineren 

tegen het coronavirus. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van 

NRC. Met kwetsbaren worden 70-plussers bedoeld die niet zelfredzaam zijn, volwassenen met 

risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met 

ernstig overgewicht. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt.  

Een woordvoerder van het ministerie wil het bericht niet bevestigen. Hij laat weten dat het 

kabinet wacht op het advies van de Gezondheidsraad voordat een besluit wordt genomen. Dat 

advies verschijnt donderdag en gaat over de vraag wie als eerste gevaccineerd mag worden.  
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Het kabinet wil enkele dagen later de eigen vaccinatiestrategie bekend maken, waar naast het 

voorrang geven aan bepaalde groepen ook meer bekend zal worden over de logistiek en wie de 

inentingen zullen geven.  RTL, 16 november 2020.  

Zo'n acht miljoen extra om tekorten voedselbanken te 
voorkomen 

Om te voorkomen dat voedselbanken zonder voedsel komen te zitten, trekt het kabinet naar 

verwachting zo'n 8 miljoen euro uit. Door de coronacrisis zullen veel meer mensen voor hun 

eten moeten aankloppen bij de voedselbank. Het kabinet stak daarom eerder al geld in de 

voedselbanken. Voor de nieuwe impuls doet het kabinet een beroep op een Europees potje 

tegen armoede. 

Het eerdere bedrag van 4 miljoen euro dat het kabinet aan voedselbanken gaf, hoeft niet meer 

alleen als vangnet gebruikt te worden. Eerst mocht het geld alleen ingezet worden als het 

eigen 'calamiteitenfonds' van de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland leeg is. Over hoe 

het totale bedrag moet worden uitgegeven, gaan staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale 

Zaken) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) in gesprek met de organisatie. Bron: RTL, 16 

november 2020. 

 

Supermarkten willen in december af van ouderenuurtjes en 
alcoholklok 

Supermarkten willen in de drukke dagen voor kerst af van de verplichte ouderenuurtjes en 
het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken na 20.00 uur. Volgens het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zorgen de coronamaatregelen ervoor dat het op andere 
uren op de dag een stuk drukker is in de winkels. Dat kan de branche naar eigen zeggen in 
de drukste periode van het jaar niet gebruiken. 

Supermarkten hebben in december altijd hoge bezoekersaantallen door de feestdagen. Ze 

willen daarom dat bezoekers zoveel mogelijk verspreid over de dag komen. Het CBL doet ook 

de dringende oproep om de opening van supermarkten op zondag in december toe te staan. 
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Daarnaast worden alle gemeenten verzocht de zogeheten venstertijden voor laden en lossen 

van supermarkten te verruimen. Dan kunnen de supermarkten ook ’s nachts bevoorraad 

worden. Dat zou ervoor moeten zorgen dat klanten niet voor lege schappen komen te staan 

en dat vulploegmedewerkers en klanten elkaar zo min mogelijk treffen. Bron: RTL, 16 

november 2020. 

 

Deze week bijna 1500 coronaboetes uitgedeeld, 1614 
waarschuwingen 

Afgelopen week zijn 1454 mensen bekeurd omdat ze zich niet hielden aan de 

coronamaatregelen. Dat meldt de politie via Twitter. 1614 mensen werden gewaarschuwd. 

 

Dat zijn er meer dan in de eerste week van de tweede gedeeltelijke lockdown. Toen werden 

ruim 500 boetes uitgeschreven. Eerder vandaag zei politiechef Willem Woelders op radio 1 dat 

het aantal bekeuringen tot nu toe elke week toeneemt. In totaal werden zo'n 5000 boetes 

uitgedeeld sinds half oktober.  Bron: RTL, 16 november 2020. 
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Nederland kan drie miljoen doses krijgen van coronavaccin 
Moderna 

De Europese Unie heeft met farmaceut Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses 

van diens coronavaccin. Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten worden na definitieve 

goedkeuring volgens een vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in 

dit geval rekenen op ruim drie miljoen stuks. 

Het Amerikaanse farmaceutische concern Moderna meldde eerder vandaag dat het vaccin dat 

zij hebben ontwikkeld tegen het coronavirus 94,5 procent effectief is. Bron: RTL, 16 november 

2020.  

 

Dit zijn de regio's met de hoogste/laagste besmettingen 
 
De veiligheidsregio’s met het hoogste aandeel nieuwe besmettingen zijn nog altijd Rotterdam, 
Zuid-Holland-Zuid en Twente. Met 320 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners over de 
afgelopen week is Twente de hardst getroffen regio. Maar: op Fryslan na is het aandeel nieuwe 
besmettingen overal lager dan een week eerder. Dat is ook goed te zien in de kaarten van de 
afgelopen drie weken. Bron: RTL, 16 november 2020.   
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Hele afdeling van ziekenhuis SKB Winterswijk in quarantaine 
om corona 

Alle personeel en patiënten van verpleegafdeling C1 van het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix in Winterswijk moeten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Dat deel van het 
ziekenhuis is voorlopig dicht en er geldt een opnamestop.  

 
Op de verpleegafdeling zijn de afgelopen dagen meerdere patiënten en medewerkers positief 
getest op coronavirus. Omdat niet alle gevallen herleidbaar waren is er uit voorzorg een 

opnamestop. In elk geval tot 26 november worden geen nieuwe patiënten opgenomen.  

Op de afdeling liggen patiënten van cardiologie en longgeneeskunde. De patiënten die al op 
de afdeling waren blijven daar in quarantaine. Zij mogen - behalve de terminale patiënten - 

geen bezoek ontvangen.  

Alle patiënten die in de periode tussen 5 en 15 november 2020 langer dan 24 uur op de 
verpleegafdeling verbleven, maar inmiddels zijn ontslagen, worden zo snel mogelijk 
geïnformeerd. Zij zouden ook tien dagen in thuisquarantaine moeten gaan. De medewerkers 
van het ziekenhuis die positief zijn getest, zijn ook thuis in quarantaine. 

Het SKB laat weten dat patiënten en bezoekers voor andere afdelingen veilig naar het 
ziekenhuis kunnen komen. ‘De afdeling ziet extra toe op de naleving van de maatregelen, zoals 

het correct dragen van het chirurgisch mond-neusmasker en handhygiëne.’ 

Overigens wil het ziekenhuis op dit moment niet zeggen hoeveel patiënten en hoeveel 
medewerkers door de corona-uitbraak getroffen zijn en daardoor in quarantaine moeten. In 

het SKB Winterswijk zijn in totaal 214 bedden  bron: De Gelderlander, 16 november 2020. 
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Blijf thuis-advies genegeerd, grote drukte in winkels: Servetten 
en kersthuisjes, niet echt noodzakelijk  

Blijf thuis en ga niet onnodig shoppen, drukte premier Mark Rutte alle Nederlanders afgelopen 
dinsdag op het hart.  In het weekend van flink aangescherpte samenkomstregels, wemelde 
het in veel winkels - op de woonboulevard langs de A12 van Duiven, maar ook in Arnhem en 
Nijmegen- toch van mensen die er vrolijk op los shopten.  

Terwijl theaters, musea, dierentuinen en bibliotheken sinds woensdag gesloten zijn om 

verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en samenkomsten van meer dan twee 

personen uit verschillende huishoudens niet zijn toegestaan, lijkt Ruttes boodschap en ook 

die van Hubert Bruis om niet nodeloos naar winkels te gaan aan dovemansoren gericht. 

De parkeerplaats van de Intratuin en een aantal andere winkels langs de A12 is 

zaterdagmiddag bommetjevol. Auto's wachten om een plek te vinden. Echt filelopen in de 

winkel zelf is het aan het begin van de middag overigens niet, maar door de Intratuin trekt 

een continue stroom van stellen en families met kinderen- allemaal met kar en bijna allemaal 

met mondkapje - die vooral voor één ding komen: de befaamde kerstshow.  

Het moet gezegd, het personeel probeer de bezoekersstroom zo goed mogelijk in toom te 
houden: karretjes worden schoongemaakt, bij de Ikea worden mondkapjes uitgedeeld voor wie 
er niet een bij zich heeft en bij de meeste deuren van de groothandels staan medewerkers met 
een tellertje in de hand. ‘Als het te druk wordt laten we mensen echt wachten.’ Maar in de 
winkels zelf is het toch soms lastig afstand houden. Helemaal rond attracties zoals het 

complete kerstdorp dat midden in de Intratuin is verrezen.   
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Arnhem, binnenstad 

Rutte zei nog zo: ga alleen naar de winkel als je echt noodzakelijke boodschappen moet doen. 
Een blik werpend op de winkelkarren die naar buiten komen, lijken er toch ook behoorlijk wat 
funshoppers rond te lopen. Zoals Ans Dirksen en haar dochter Fleur uit Arnhem en Utrecht, 
die net naar buiten komen. Hun oogst: een paar kersthuisjes, een pak servetten en lampjes. 
‘Echt noodzakelijk? Uh, nee, dat is dit natuurlijk niet’, zeggen moeder en dochter tegelijk, 
terwijl ze hun mondkapje afdoen en het karretje aan een volgende klant overhandigen. ‘Wij 

houden ons aan alle regels. Mondkapjes, afstand houden.’  

‘Of we nu bij Albert Heijn met een kar lopen of hier, ik zie het verschil niet. Het gaat ook al zo 
slecht met veel winkels. Rutte heeft niet opgeroepen om alleen maar binnen te blijven.’ Fleur 
vond het wel steeds drukker worden bij de kerstshow. ‘Daar zijn we weg gegaan. Maar ik 
voelde me nergens onveilig. Het was echt niet te druk. We doen vandaag alleen dit, verder 
niks. We hadden dit al weken geleden afgesproken. Het is niet verboden om er even op uit te 

gaan, hè.’ Bron: De Gelderlander, 7 november 2020.  

Carbidschieten valt niet onder vuurwerkverbod, tot opluchting 
van liefhebbers 

Grote opluchting bij carbidschieters. Het landelijk verbod op vuurwerk komende oud en 

nieuw, geldt niet voor hen. Verkopers zien de vraag naar carbid exploderen. De vakbond voor 

BOA's waarschuwt voor de risico's en pleit voor een verbod.   
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Wie komende oud en nieuw rotjes, sierpotten of pijlen afsteekt, kan rekenen op een boete van 

zeker honderd euro en een strafbladaantekening. Het kabinet kondigde vorige week een 

verbod af op vuurwerk voor komende jaarwisseling. Wie dit jaar op 31 december toch wil 

knallen, kan carbidschieten. Die traditie valt niet onder het algemene vuurwerkverbod, maar 

onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Kortom, iedere gemeente bepaalt zelf of het 

is toegestaan en onder welke voorwaarden.  

‘Bij carbidschieten wordt een stevige fles of melkbus gevuld met carbid en water, waardoor 
een knalgas ontstaat. Als je daar vuur bij houdt, krijg je een explosie en vliegt de deksel van 
de bus met een harde knal. Het kan ook met een voetbal of met plastic, dan heb je ook een 

knal en is het wat veiliger,’ legt Geert van Boxmeer van Carbidwinkel.nl uit Zijtaart uit. 

Van Boxtel merkt dat de vraag naar carbid flink is toegenomen, nu de verkoop van vuurwerk 
door het verbod stilligt. ‘Er is nu al meer carbid verkocht dan normaal. Mensen bestellen het 
ook eerder, omdat ze bang zijn achter het net te vissen. Ik heb laatst nog extra bijbesteld, dus 
we hebben gelukkig nog voldoende om te verkopen. Nu het populairder wordt, verkopen we 
voor het eerst ook startpakketjes met naast een fles en carbid ook een lijstje met regels en 
tips.’ 

Die regels en tips zijn volgens de verkoper nodig om het schieten veilig te laten verlopen. De 
traditie, die sinds 2014 op de nationale erfgoedlijst staat, mag alleen onder bepaalde 
voorwaarden worden uitgevoerd. ‘De precieze regels verschillen per gemeente, maar het 
veiligst is om het buiten de bebouwde kom te doen en niet midden in een wijk’, legt Bart van 
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Schaijk van de Berghemse Carbid Club D'n Losse Deksel uit. ‘Veel mensen onderschatten de 
enorme knal en de kracht van de explosie. Er staan genoeg filmpjes op Youtube van huizen 
of ruiten die kapot zijn geschoten. Wij doen het op een weiland, zetten het veld af en schieten 

met ballen.’ 

In Berghem is het carbidschieten met oud en nieuw altijd een groot evenement. ‘We 
organiseren het nu een jaar of acht en er komen steeds meer mensen op af. Normaal beginnen 
we rond een uur of twee 's middags. Drankje erbij, vuurkorf aan, hartstikke gezellig. Het is 
nog maar de vraag of het dit jaar weer zo groots kan vanwege corona, maar dat beslissen we 
pas in december. Als dat niet kan, gaan we alleen met de schietclub carbidschieten.’ Wat er 
dan zo ontzettend leuk aan is? ‘Vorig jaar hadden we een auto aan een hijskraan gehangen. 

Daar konden we dan op mikken. Het schieten, de enorme knal: dat geeft gewoon een kick.’ 

Niet iedereen is te spreken over het carbidschieten. De Nederlandse BOA Bond stelt dat naast 
het afsteken van vuurwerk, ook carbid hoogst ongewenst is. ‘De veiligheidsregio’s moeten dat 
niet toestaan’, vindt bondsbestuurder Eric Lakenman,  ‘omdat het niet ongevaarlijk is en 
omdat er traditiegetrouw altijd groepen toeschouwers op het knalfeest afkomen. Dat maakt 
van carbidschieten rond de jaarwisseling een onder de huidige coronaregels verboden 

evenement.’  

Carbidschieten maakt sinds 2014 deel uit van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland. De traditie, die vooral in het noorden en oosten van het land in ere 
wordt gehouden, groeit sinds de Tweede Wereldoorlog in populariteit maar stamt 
waarschijnlijk al af van de Germanen. Carbidschieten geeft een enorme knal, maar is veel 
goedkoper dan vuurwerk. 

Carbid is een verbinding van koolstof en calcium. De stof wordt wel gebruikt om mollen te 
verjagen, maar verkopers pieken kort voor de jaarwisseling. Carbidschieters stoppen een brok 
carbid in een melkbus, maken de stof een beetje nat en sluiten de bus dan af. Er vormt zich 
een gas, dat via een klein gaatje in de bus wordt aangestoken. Dat veroorzaakt een flinke 
explosie, waardoor de afsluiting van de bus tientallen meters weg kan schieten. 

Vroeger werden deksels van melkbussen als afsluiter gebruikt, maar omdat daar nogal eens 
ongelukken mee gebeurden worden tegenwoordig ballen gebruikt. De kunst van het 
carbidschieten is het veroorzaken van een zo hard mogelijke knal en het zo ver mogelijk laten 
wegschieten van de afsluiter. 

De gemeente Oss geeft aan dat het de aangevraagde vergunning voor carbidschieten door D'n 
Losse Deksel voorlopig terzijde heeft gelegd, omdat er momenteel door corona helemaal geen 
evenementen mogen plaatsvinden. Als de regels worden versoepeld wordt er opnieuw naar 

gekeken.  

In Boekel is de lol van carbidschieten er na ongeluk wel vanaf. Als er één gemeente in deze 
regio is waar het carbidschieten al jaren traditie is, dan is het Boekel wel. Het schieten op 
oudjaarsdag groeide in de loop der jaren uit tot een groot evenement. Maar in 2014 was de lol 
er kennelijk toch een heel eind vanaf. De organiserende vereniging Doele Willem III gooide de 
handdoek in de ring. Jonge vriendengroepen pakten de draad daarna weer op. Vorig jaar 
verstrekte de gemeente twee vergunningen voor carbidschieten.  

Burgemeester Pierre Bos geeft aan dat het enthousiasme om opnieuw mee te werken aan zo'n 
activiteit nu flink geslonken is. Dat heeft alles te maken met een ongeval vorig jaar. Een 24-
jarige inwoner raakte bij het carbidschieten zwaargewond toen hij een afgevuurde deksel van 
een melkbus tegen zijn hoofd kreeg. De jonge Boekelaar belandde in een coma en moest 
worden geopereerd. Wethouder Henri Willems weet te melden dat het slachtoffer nog steeds 

niet helemaal hersteld is van het ongeluk.  Bron: BD.nl, 17 november 2020. 
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Geachte heer/mevrouw J.H. Koers, 
 
Hierbij bevestigen wij uw afspraak voor een coronatest bij de GGD op: 
 
26-09-2020 om 15:15 uur 
 
 
Waar moet ik naartoe? 
 
Wij verwachten u op de GGD-testlocatie: OV D Goor - Kooimaten 2 
Het adres van deze locatie is: 
 
Kooimaten 2 
7472 DL Goor 
 
 
Reis niet met het openbaar vervoer naar de testlocatie. 
 
De routebeschrijving kunt u vinden via google maps. 
Eventuele bijzonderheden over de route en de locatie vindt u onderaan dit bericht. 
 
 
Let op: I.v.m. de privacy van mensen is het niet toegestaan om op de testlocatie foto’s of 
filmopnames te maken. 
 
Wat neem ik mee? 

• Neem uw eigen identiteitsbewijs mee. 

• Neem deze afspraakbevestiging mee. Geprint of op uw telefoon. 

• U hoeft niet te betalen voor de test. 

Zorg ervoor dat u op tijd bent voor uw testafspraak, maar kom niet te vroeg. Hierdoor 
voorkomt u dat u lang moet wachten. We raden aan om bij warm weer voldoende water mee 
te nemen. 

Wat moet ik doen? 
 
Thuis of op uw (vakantie)adres: 

• U blijft thuis of op uw vakantieadres en gaat alleen naar buiten om u te laten testen. 

• U ontvangt geen bezoek, behalve de huisarts als dat nodig is. 

• U houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten/gezinsleden. 

• U volgt de basisregels van de Rijksoverheid op. Informatie over deze basisregels en 
over het testen vindt u op deze website. 

• U schrijft alvast op met wie u de afgelopen dagen contact heeft gehad. 

Testafspraak: 

• U gaat, zoveel mogelijk alleen, op de afgesproken datum en tijdstip naar de 
testlocatie voor de testafname. 

• U blijft goed telefonisch bereikbaar voor de testuitslag. 

• U blijft thuis of op uw vakantieadres tot de testuitslag bekend is. 

 
Worden uw klachten erger? Neem dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost. 
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Ik kan niet naar de testafname komen 
 
Als u niet kunt komen, laat ons dit dan weten door te bellen met 0800-1202. Houd uw 
Burgerservicenummer bij de hand. 
 
De uitslag 

• Heeft u bij het maken van uw afspraak via 0800-1202 aangegeven dat u de uitslag 
telefonisch wil ontvangen of heeft u geen DigiD? Dan wordt u zo snel mogelijk gebeld 
wanneer uw uitslag bekend is. Het kan zijn dat wij met een anoniem nummer bellen. 
Wij kunnen de testuitslag alleen geven als wij u bellen, niet als u óns belt. Heeft u 
wel een DigiD? Dan kunt u de uitslag zelf ook inzien door in te loggen via 
www.coronatest.nl.  Indien u online uw uitslag heeft gezien dan wordt u niet meer 
gebeld. 

• Heeft u een afspraak gemaakt via de coronatest website of bij het maken van uw 
afspraak via 0800-1202 aangegeven de uitslag via www.coronatest.nl in te willen 
zien? Dan ontvangt u een e-mail wanneer uw uitslag klaarstaat. U kunt met uw 
DigiD inloggen om uw uitslag te bekijken. Let op, deze e-mail kan soms in uw 
spamfolder terechtkomen. Is uw uitslag positief? Dan wordt u altijd gebeld en wordt 
direct het bron- en contactonderzoek gestart. 

Belangrijk 
Als we u bellen voor de testuitslag zullen we nooit om uw Burgerservicenummer vragen, dat 
doen we alleen als u ons belt om een afspraak te maken of in het kader van bron- en 
contactonderzoek. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over de testlocatie? Kijk dan op de website van de GGD waar u wordt getest. 
Deze website kunt u vinden via www.ggd.nl. Heeft u algemene vragen? Kijk dan op de 
website van de Rijksoverheid. 
 
Route-aanwijzingen en bijzonderheden voor de testlocatie: 
(Indien van toepassing): 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Uw GGD  

 
Ghanezen in Amsterdam vol antistoffen tegen corona 
 

De Ghanezen in de hoofdstad blijken vol antistoffen tegen corona te zitten. Maar liefst een 

kwart van de Amsterdamse Ghanese beroepsbevolking heeft antistoffen in het bloed.  

Bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst heeft vijf tot zeven procent 
antistoffen in het bloed. Dit is vergelijkbaar met mensen van Nederlandse afkomst. Dat komt 
voort uit een onderzoek van onder anderen Karien Stronks, hoogleraar public health van 
Amsterdam UMC. 
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Kalverstraat, Amsterdam  

Verder blijkt dat mensen met een Ghanese achtergrond de gedragsmaatregelen goed kennen 
en naleven, maar dat veel van hen -ook degenen met antistoffen in het bloed- vertelden dat ze 
dachten geen corona-infectie te hebben doorgemaakt omdat ze geen symptomen hadden 
ervaren. Tegelijkertijd liet eerder onderzoek van de GGD met gegevens van de eerste golf een 
groter aantal ziekenhuisopnames van mensen met Ghanese afkomst zien. 

Hoe kan dit verschil nu zo groot zijn met de rest van de Amsterdamse bevolking? De 
onderzoekers wijzen op de rol van de werkomgeving. Ghanese hoofdstedelingen hebben vaker 
dan anderen een baan in de schoonmaak of de zorg, waarbij thuiswerken geen optie is. Een 
andere mogelijkheid is dat richtlijnen over wanneer je je moet laten testen niet of minder goed 
werken voor deze groep omdat ze vaak geen symptomen ervaren. 

Er zijn 25000 mensen uit de hoofdstad onderzocht op antistoffen. Niet alle 180 verschillende 
bevolkingsgroepen zijn daarin meegenomen. 

De GGD Amsterdam werkt nu in nauw overleg met de Ghanese gemeenschap aan maatregelen 
om verdere verspreiding van het virus in te dammen. Maria Prins, behalve hoogleraar bij 
Amsterdam UMC ook hoofd infectieziekten onderzoek en preventieontwikkeling bij de GGD 
zegt al veel te hebben gedaan om de informatie en testmogelijkheden voor verschillende 
bevolkingsgroepen toegankelijk te maken. 

‘Waarom ook mensen van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse afkomst vaker met Covid-19 in 
het ziekenhuis terechtkwamen, zoals bleek uit eerder onderzoek van de GGD, is onduidelijk. 
Prins: ‘Mogelijk verloopt de ziekte bij deze groepen ernstiger. We zijn bezig om dat nader te 
onderzoeken.’ Bron: De Telegraaf,  20 november 2020.  

Corona treft nu ook FC Twente: Menig positief getest 

FC Twente is de dans lang ontsprongen, maar ook de spelersgroep van de Enschedese club 
heeft inmiddels te maken gekregen met een positieve test. Bij aanvaller Queensy Menig is het 
coronavirus vastgesteld. 
 
Hij heeft geen klachten, maar is wel direct in isolatie gegaan. Bron- en contactonderzoek 
hebben uitgewezen dat middenvelder Godfried Roemeratoe in de directe omgeving van Menig 
is geweest en daarom ook in quarantaine moet. 
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Queensy Menig, foto Orange Pictures 

 
Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor Menig en Roemeratoe met betrekking tot de 
thuiswedstrijd van komende zondag tegen PSV. Beide spelers zijn normaliter een vaste kracht 
in het elftal van trainer Ron Jans. Bron: RTV Oost, 18 november 2020. 
 
 

GGD: verdubbeling in aantal tieners met corona, 25 
besmettingen op een school 
 
Het aantal Friezen tussen de 12 en 17 jaar dat de afgelopen week besmet is geraakt met het 
coronavirus, is meer dan verdubbeld ten opzichte van een week geleden: van 47 naar 101. De 
groep is een steeds groter wordend deel van het totale aantal besmettingen in de provincie. 
Dat zegt de GGD Fryslân.  
 
Een groot deel van de toename is te herleiden tot een uitbraak bij het Comenius Mariënburg 
in Leeuwarden. Van die school zitten momenteel 25 leerlingen thuis met een positieve test. 
Het gaat vooral om leerlingen uit havo-5. Naast de 25 besmette leerlingen zit er nog een bijna 
even grote groep in quarantaine.  
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De lessen gymnastiek gaan voorlopig niet door. Bijna alle besmettingen zijn terug te leiden tot 
contacten buiten de school. De GGD zegt ook dat verspreiding van het virus in de klas niet 
veel voorkomt. Bij het bron- en contactonderzoek van de GGD is er extra aandacht voor die 

leeftijdsgroep.  

Een groot deel van de toename is te herleiden tot een uitbraak bij het Comenius Mariënburg 
in Leeuwarden. Van die school zitten momenteel 25 leerlingen thuis met een positieve test. 
Het gaat vooral om leerlingen uit havo-5. Naast de 25 besmette leerlingen zit er nog een bijna 

even grote groep in quarantaine. 

De lessen gymnastiek gaan voorlopig niet door. Bijna alle besmettingen zijn terug te leiden tot 
contacten buiten de school. De GGD zegt ook dat verspreiding van het virus in de klas niet 
veel voorkomt. Bij het bron- en contactonderzoek van de GGD is er extra aandacht voor die 

leeftijdsgroep. Bron: Omrop Fryslân, 20 november 2020. 

Horeca wil voorrang bij vaccinaties tegen corona 

De vaccins komen eraan. Wie krijgt de eerste prikjes? De horeca wil wel vooraan staan. ‘Wij 
zijn dit jaar ook het hardst geraakt door corona.’ 

 
Natuurlijk éérst de mensen uit de risicogroepen en werknemers in de vitale beroepen zoals de 

zorg, zegt Koninklijke Horeca Nederland, maar daarna wil de horeca zelf aan de beurt zijn. 

‘Niet iedereen kan natuurlijk vanuit huis werken en zeker horecamedewerkers niet. KHN zou 
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daarom graag zien dat horecamedewerkers snel toegang tot vaccinatie hebben’, zegt een 

woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. 

Hoe gevaarlijk de combinatie horeca en corona is, weet heel Europa inmiddels. De eerste 
massale golf besmettingen kwam vanuit Oostenrijkse après-ski-bars. Besmette barmannen 
maakten vele honderden wintersporters ziek. De horeca in Nederland kreeg toen het virus 
zich razendsnel verspreidde vervolgens te maken met volledige sluiting; een periode met een 
beperkt aantal gasten; en toen weer een volledige sluiting. 

‘Het is niet gek om de horeca een vorm van voorrang te verlenen, aangezien de branche 
eenvoudigweg het hardst is geraakt dit jaar. Vanuit die solidariteit is het wenselijk dat er 
voldoende snelheid is, om zorg te kunnen dragen voor het weer opbouwen van de sector na 
deze reeks van verplichte sluitingen en ondernemen op halve kracht’, zegt de woordvoerder 

van KHN. 

De beloofde vaccins schijnen uitzonderlijk goed te werken, maar de aantallen is nog een 
probleem. Niet iedereen kan meteen een prikje krijgen. ‘Voorrang zou fantastisch zijn,’ 
reageert horecaman Laurens Meyer (ruim 50 cafés en 15 Burger Kings). ‘Maar de vraag is of 
het personeel wil. We gaan in ieder geval niemand verplichten. Dat wil ik wel doen met de 
sneltest. Die worden steeds sneller en goedkoper, zo’n 3 euro per stuk. Er komen sneltesten 
in de vorm van een blaastest waarbij je na 90 seconden de uitslag hebt. Dat kan een prima 

overbrugging zijn voor een paar maanden om coronavrij te werken.’ 

Eerst even blazen of je virusvrij bent en pas dan achter de bar, als het aan Meyer ligt. Dat zou 
kunnen voorkomen dat de horeca een bron van besmetting wordt. Want steeds nieuwe 
sluitingen zijn funest. ‘Ik denk dat we sowieso pas 1 maart weer echt open kunnen. Dan 
beginnen ook de terrassen weer.’ 

Werkgeversvereniging AWVN denkt ook na over de vraag of er branches zijn die voorrang bij 
vaccineren moeten krijgen, zegt Jannes van der Velde. Komende maanden wordt er met de 
leden over gesproken. ‘Het ligt voor de hand dat de vitale sectoren een streepje voor krijgen. 
Daarna maar eens kijken hoeveel voorraad er nog is. Er zijn heel veel beroepen waar je contact 
hebt met anderen. Dat is niet alleen in de horeca zo, dat geldt ook voor baliemedewerkers 
bijvoorbeeld. Dat willen we allemaal wegen. Veel hangt af van hoe snel en in welke aantallen 
de vaccins beschikbaar komen.’ 

Werkgevers gaan personeel niet verplichten om een vaccinatie te nemen. Vaccinatie is immers 
niet wettelijk verplicht en druist in tegen het grondrecht dat iedereen zelf mag weten wat er 
met zijn lichaam gebeurt. Van der Velde: ‘En je kunt iemand die weigert ook niet de toegang 
tot de werkvloer ontzeggen omdat er geen bewijsbaar veiligheidsrisico is. Als iemand niet ziek 

is, kun je er als werkgever niets tegen doen.’ Bron: AD, 18 november 2020.  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt na miljardenverlies uit 
oliemarkt 

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), verantwoordelijk voor de pensioenen van 
(oud)werknemers in de zorg en cultuursector, is na een miljardenverlies helemaal uit 
grondstoffenbeleggingen gestapt. De olieprijs is dit jaar vanwege de coronacrisis ingestort.  
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De olieprijs is dit jaar vanwege de coronacrisis ingestort. © Reuters 

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), verantwoordelijk voor de pensioenen van 

(oud)werknemers in de zorg en cultuursector, is na een miljardenverlies helemaal uit 

grondstoffenbeleggingen gestapt. De olieprijs is dit jaar vanwege de coronacrisis ingestort. 

Het op een na grootste pensioenfonds van Nederland verloor begin dit jaar 4 miljard euro op 

termijncontracten voor ruwe olie en heeft dat niet meer goedgemaakt, meldt Het Finanacieele 

Dagblad. Door de lockdowns viel in één klap een groot gedeelte van de vraag naar de grondstof 

voor benzine, diesel en vliegtuigbrandstof weg.  

In april werd de prijs voor een vat Amerikaanse olie zelfs even negatief en betaalden beleggers 

bijna 40 dollar per vat om van hun olie af te komen. Voor PFZW was dit de reden om 'versneld' 

uit de oliemarkt te stappen. Eind vorig jaar stond er nog voor 8,6 miljard euro aan 

grondstoffenbeleggingen, uitsluitend oliecontracten, in de boeken. 

 

Aan het eind van het afgelopen kwartaal is dat teruggebracht naar nul. Dat besluit is definitief, 

heeft een woordvoerder aan de krant laten weten. Het grootste Nederlandse pensioenfonds, 

ABP, belegt nog wel in grondstoffen. Nummer drie, PMT, doet dat niet omdat het de 

beleggingen een te hoog risico vindt. Bron: AD, 17 november 2020.   

 

Einde aan ellenlange reeks warme dagen 

Er is een einde gekomen aan een recordlange reeks warme dagen. Voor het eerst sinds 31 
maart is het vandaag niet warmer geworden dan 10 graden. De temperatuur kwam niet hoger 
uit dan 8,5 graden.  

Van 1 april tot en met 19 november is het elke dag in De Bilt 10 graden of warmer geweest. 

Afgelopen zondag leverde dat een nieuw record op, want niet eerder sinds het begin van de 

metingen in 1901 was het zoveel dagen op rij 10,0 graden of warmer in De Bilt. ‘Alles bij elkaar 
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is dat 233 dagen, vijf dagen langer dan de oude recordreeks van 228 dagen. Dat was tussen 

27 maart en 9 november 2011’, legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ‘Met een 

maximumtemperatuur van 8,5 graden in De Bilt vandaag is die reeks dus ten einde gekomen.’ 

 

© Weerplaza/Jolanda Bakker 

Het is niet zeldzaam dat een reeks dagen met 10 graden of warmer vanaf de zomer doorloopt 
tot diep in het najaar. ‘Maar gemiddeld genomen valt de eerste dag na de zomer met een 
maximumtemperatuur van 9,9 graden of lager rond 24 oktober. In 1974 viel de eerste dag na 
de zomer met 9,9 graden of minder in De Bilt al op 25 september. In het jaar 2015 moesten 
we daarop wachten tot 16 november, wat tot de dag van vandaag het record was. Vandaag is 
dit record dus officieel gebroken, dus zal voortaan 20 november 2020 in de boeken staan als 

de meest late eerste dag na de zomer met 9,9 graden of lager als maximumtemperatuur.’ 

Dat de langste aaneengesloten reeks dagen met 10 graden of warmer in een jaar steeds langer 
wordt, is volledig toe te wijzen aan de opwarming van de aarde. ‘Een maximumtemperatuur 
van 10,0 graden of hoger in De Bilt is gewoonweg minder zeldzaam geworden’, aldus Janssen. 
‘Voor het beeld: in de vorige eeuw was de langste reeks langer dan 200 dagen in 16 jaren, deze 

eeuw lukte dat al in de helft van de jaren.’ 

Dit weekend loopt het kwik weer op. Morgen zullen we veel bewolking boven ons land zien. 
Op enkele plaatsen wordt de bewolking ook dik genoeg om wat regen los te kunnen laten, 
maar op de meeste plaatsen blijft het vrijwel droog. ‘Als de zon even doorbreekt, is het vrij 
aangenaam met temperaturen rond 11 graden, zeker wanneer je een plekje in de luwte vindt’, 

stelt Janssen. ‘Een prima dag voor een wandeling in de natuur dus.’ 

Zondag zullen we wat weerbeeld betreft een groot verschil gaan zien in ons land. In het midden 
van het land valt gedurende de ochtenduren af en toe regen, in het zuiden kan het zowel ‘s 
ochtends als ‘s middags van tijd tot tijd spetteren. In het noorden, later ook in het midden, 
laat uiteindelijk de zon zich van tijd tot tijd zien, terwijl het zuiden met veel bewolking en wat 

regen te maken heeft. 

Omdat achter het regengebied koudere lucht het noorden van het land binnenstroomt, zijn 
de temperatuurverschillen niet heel groot. In het zuiden wordt het ongeveer 11 graden, in de 

noordelijke helft worden maxima van 9 of 10 graden verwacht. Bron: AD, 20 november 2020.  
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Aantal nieuwe besmettingen stijgt tot 5974, minder dan 2000 
coronapatiënten in ziekenhuis 

Het RIVM meldt vandaag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een 
week tijd.  Wel liggen er voor het eerst sinds een kleine maand minder dan tweeduizend 
coronapatiënten in de ziekenhuizen. ‘Dat is positief, maar we zitten qua besmettingen nu op 
een plateau en dat is niet waar we willen zijn’, zegt premier Rutte vandaag. 

Rutte reageerde na afloop van de wekelijkse ministerraad kort op de laatste coronacijfers. Het 
aantal besmettingen stabiliseert nu, maar moet verder naar beneden. ‘Ik herhaal het dus nog 

maar eens: houd anderhalve meter afstand, blijf je handen stukwassen. We zijn er nog niet.’  

Premier Rutte is bezorgd over de coronacijfers van de laatste dagen. Als het aantal 
besmettingen de komende weken niet verder omlaag gaat, kunnen coronamaatregelen in 

december niet worden versoepeld, zo waarschuwt hij. 

Het aantal besmettingen vandaag is weer meer dan de 5725 van gisteren. Daar zaten bijna 
1100 ‘oude’ meldingen bij die vanwege een storing niet eerder waren doorgegeven. Net als 
vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag 
en dinsdag. Volgens de GGD’en kan dit komen doordat in het weekend minder mensen 
worden getest dan doordeweeks. Als iemand op zaterdag of zondag is getest, kan de uitslag 
op maandag of dinsdag bekend zijn. 

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 37.000 positieve tests geregistreerd, vergelijkbaar met 
de week ervoor, wat erop duidt dat de daling van de afgelopen weken zich lijkt te stabiliseren. 

Eind oktober, op de top van de tweede golf, waren er bijna 70.000 positieve tests in een week.  

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 337 positieve tests geregistreerd. Het aantal besmettingen 
in Rotterdam steeg met 297 en in Utrecht kwamen er 148 gevallen bij. Verder werden 145 
Hagenaars en 117 Tilburgers positief getest. Urk is een van de grote brandhaarden van 
Nederland. Op het voormalige eiland zijn afgelopen etmaal 30 mensen positief getest, 
vergelijkbaar met steden als Enschede, Maastricht en Apeldoorn. In de afgelopen dagen steeg 

het aantal besmettingen op Urk met 224. 

Intussen komt er meer lucht in de ziekenhuizen: de bezetting neemt verder af. In totaal liggen 
er nu 1961 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren er gisteren 2030. Het is voor het 
eerst sinds 21 oktober dat er minder dan tweeduizend coronapatiënten zijn opgenomen. Er 
liggen 547 op de IC, acht minder dan gisteren. Er werden 217 nieuwe patiënten opgenomen 
op de verpleegafdelingen, maar er zijn er dus meer ontslagen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt al een tijdje. In de afgelopen 2,5 week zijn bijna 
700 bedden op verpleegafdelingen en ic’s vrijgekomen. Toch moeten er nog steeds patiënten 
worden verplaatst naar andere regio’s, om de druk in de grootste brandhaarden te verlichten. 
Afgelopen etmaal zijn 19 mensen verplaatst naar andere delen van het land. Het LCPS begon 
daar twee maanden geleden mee, toen de tweede golf aanzwol. Sindsdien zijn 1351 mensen 

verspreid over het land. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal 

zijn overleden. Gisteren werden 75 sterfgevallen geregistreerd. 

Vanochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal sterfgevallen 
vorige week niet verder is gestegen, maar wel hoger blijft dan gebruikelijk is voor de tijd van 
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het jaar. De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar 
de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus. Vorige week 
overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er zo’n 650 meer dan gebruikelijk is voor de 
tijd van het jaar. Sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal. De 
onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf 

jaren hiervoor. 

In dezelfde week zijn bij het RIVM 327 meldingen binnengekomen van mensen die zijn 
overleden aan Covid-19. De statistici verwachten dat het werkelijke aantal slachtoffers van 
het virus hoger ligt en dat het totale sterftecijfer van het CBS een indicatie geeft hoeveel hoger 
dat is. Niet alle dragers van het virus zijn er namelijk ook op getest. Bovendien geldt er geen 
plicht om door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen door te geven en zit er soms vertraging in 

de registratie. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn tot nog toe meer dan 470.00 mensen in Nederland 

aantoonbaar besmet geweest met het virus, maar veel besmettingen zijn niet aan het licht 

gekomen doordat er veel minder werd getest aan het begin van de pandemie. Als het virus 

zich in het huidige tempo blijft verspreiden, kan dit cijfer in de loop van volgende week 

uitkomen boven een half miljoen. Van ruim 8700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn 

overleden. Bron: AD, 20 november 2020. 

Corona bij tieners: ‘Ik vermoed dat we veel infecties missen’ 

Sinds september wees de GGD 6300 keer een school of kinderopvangverblijf aan als bron van 
een coronabesmetting. Een scholensluiting wil vrijwel niemand, maar wat is nu precies de rol 
van kinderen bij de coronapandemie? ‘Dit is de meest lastige groep’. 

De bijdrage van kinderen is ook na negen maanden nog altijd een van de onopgeloste 
‘coronamysteries’. Het is niet zo dat kinderen van nature immuun zijn: in de leeftijd van 0 tot 
20 raken mensen net zo goed besmet, de afgelopen week was ruim 14 procent van alle gemelde 
coronagevallen jonger dan 20, en dat terwijl kinderen tot 12 minder snel getest worden. Bron: 

AD, 20 november 2020. 
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Laatste woorden 

Beeld je een wereld in, zegt immunoloog Rijkers, waarin de jongeren die nu getroffen worden 
de énige slachtoffers zijn. ‘Dat er een onbekend en besmettelijk virus rondwaart, dat jongeren 
erg ziek kan maken, of zelfs kan doden. Dat er geen medicijn is, geen vaccin. We zouden groot 
alarm slaan over hun lot. Nu wordt soms gedaan alsof het effect op jongeren niks voorstelt, 

omdat ouderen nog veel harder getroffen worden. Maar dat klopt natuurlijk niet.  

Toch lopen ouderen relatief echt véél meer risico. Onderzoekers van het Imperial College 
becijferden dat de kans om aan Covid-19 te sterven verdubbelt met elke acht jaar die iemand 
ouder is. Iemand van 80 heeft dus twee keer zoveel kans om aan een besmetting te overlijden 

als iemand van 72, en acht keer zoveel als iemand van 56.  

Aan griep sterven wereldwijd enkele honderdduizenden mensen per jaar, denken 
onderzoekers. Vierhonderdduizend lijkt een redelijke inschatting. Het dodental van corona is 
tot nu toe 1,17 miljoen, ongeveer drie keer zoveel. Vermoedelijk is dat een onderschatting. 

Helemaal eerlijk is de vergelijking niet, vertelt Van den Hof. ‘Ook al zouden beide virussen in 
aanleg even dodelijk zijn, dan zouden aan corona toch meer mensen sterven. Tegen influenza 
zijn veel mensen beschermd. Door vaccins, door gedeeltelijke kruisimmuniteit. Daardoor 

raken minder mensen besmet dan bij corona, waartegen niemand bescherming heeft.’ 

Bij de griep, vertelt Rijkers, leidt 1 op de duizend besmettingen tot een sterfgeval, een aantal 
dat ook de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci reëel acht. Daarmee is corona volgens de 
RIVM-schatting ongeveer tien keer zo dodelijk als de griep, volgens de schatting van het 
Imperial College 11,5 keer zo dodelijk en volgens de omstreden berekening van Stanford 

'slechts’ twee keer zo dodelijk. 

Hoe dodelijk is corona vergeleken met andere ziektes? ‘Sommige virussen kun je rekenen 
tot ugly micro-organisms’, zegt Rijkers. ‘Zelfs met een goede afweer ben je kansloos. Ebola is 

daar een voorbeeld van, dertig procent van de besmettingen leidt tot de dood. Ook tetanus, 
waartegen wij gevaccineerd worden, is zo'n ziekte. Corona is dus geen griepje, maar ook niet 
zo ugly als sommige andere virussen.’ 

Als je kijkt naar de doodsoorzaken in het eerste half jaar van 2020, dan staat corona in 
Nederland op de vierde plaats. Aan kanker gingen ruim twee keer zoveel mensen dood, hart- 
en vaatziekten eisten ook fors meer slachtoffers. 
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Artsen in de Democratisch Republiek Congo, actief in de bestrijding van ebola. © EPA 

Daarbij moet wel aangetekend worden dat het coronadodental zonder lockdown vermoedelijk 
veel hoger was geweest. Maar toch. Waarom al die ontwrichtende maatregelen  voor een 
aandoening die niet eens bovenaan de lijst met doodsoorzaken staat? ‘Tegen mensen die dat 
zeggen, zeg ik dat je sterfte niet als maatstaf voor de ernst van de epidemie moet nemen’, zegt 
Traag (CBS). ‘De belangrijkste eigenschap van deze uitbraak is de druk op de zorg. Sterfte is 

daar een onderdeel van.’ 

Hoe doen andere landen het? Internationaal vergelijken is erg lastig. Neem België. Dat 
registreert sinds de eerste golf alle verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen als coronadoden, 
en eindigt mede daarom fier bovenaan sommige dodenlijstjes. Voor Nederland grijpen 
onderzoekers meestal terug op de sterftecijfers van het RIVM, die ons dodental juist 
onderschatten. Daardoor komt ons land er vaak genadig van af. Maar of in Nederland écht 

minder doden vallen dan in België, is de vraag. 

Wat je wél uit internationale onderzoeken kunt afleiden: in Europa en Noord- en Zuid-Amerika 
sterven veel meer mensen aan corona dan in Afrika en Azië. Extreem voorbeeld: Vietnam telt 
35 coronadoden. Waarom de verschillen tussen landen en continenten zo groot zijn, is 

onderwerp van heel veel onderzoek.   

Voor Azië wordt geopperd dat de bevolking gemiddeld jonger is, dat er immuniteit is tegen 
eerdere coronavarianten, dat handhygiëne en mondkapjes daar al gebruikelijk waren. Europa 
had juist weinig ervaring met virussen. Verzorgingshuizen namen pas laat de juiste 
voorzorgsmaatregelen. Ook klimatologische verschillen en luchtkwaliteit spelen mogelijk een 

rol. 

Is de tweede golf minder dodelijk? Deze zomer waren ic-artsen optimistisch. Met de 
behandelervaring uit de eerste golf, konden patiënten beter geholpen worden. Bekend is welke 
medicijnen werken, en welke niet. En inderdaad: naar verhouding komen nu relatief minder 
mensen op de intensive care terecht. De afgelopen maanden leek het aantal sterfgevallen ook 
wat achter te blijven bij de groei in het aantal besmettingen. In augustus meldde het RIVM 
nog geen drie sterfgevallen per dag, in september zes. Dit voorjaar waren dat er soms 150 of 

200.  
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Toch begint sterfte langzaam maar zeker weer zijn rol op te eisen. De laatste week meldt het 
RIVM gemiddeld 47 sterfgevallen per dag, ruim zeven keer zoveel als in september. Het virus 
sloeg sinds de zomer langzaam maar zeker over van jongeren naar ouderen. Van de eerste golf 
is bekend dat de meeste doden niet in de ziekenhuizen vielen, maar thuis en in 
verpleeghuizen. Alle maatregelen ten spijt is afgelopen maand in 22 procent van de 

verpleeghuizen het coronavirus opgedoken. Dagelijks overlijden enkele tientallen bewoners. 

Om echt in te schatten hoe dodelijk de tweede golf is, moeten we nog even geduld hebben, 
zegt Van den Hof. ‘Het is nu nog te vroeg. Er zit tijd tussen een besmetting en overlijden, zeker 

bij mensen die op de intensive care liggen.’ 

En, zegt ze tot besluit: mocht de sterfte lager uitpakken, dan is dat geen reden tot vrolijkheid. 
‘We weten dat mensen die genezen veel last kunnen houden van het virus. Ze lopen nog 

maanden te hoesten, krijgen hun smaak en geur niet terug, blijven moe.’ 

Hoort de dood niet gewoon bij het leven? Toch nog even terug naar die dor hout-discussie. Er 
zijn mensen die zeggen dat het bij het leven hoort, doodgaan aan een virus dat te sterk voor 
je is. ‘We zijn een kleine, zeer kwetsbare groep nu aan het beschermen ten koste van al het 
andere’, zei Jort Kelder bijvoorbeeld onlangs. ‘Dat vind ik een politiek lastige afweging.’ 

Alleen dit jaar al krimpt onze economie met meer dan acht procent: het is een enorm bedrag 
dat we opofferen om sterfte te voorkomen. Maar wat voor situatie krijgen we als we het over 
een andere boeg gooien? Bij immunoloog Rijkers roept het herinneringen op aan zijn 
ervaringen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.  Daar heerste de cholera. Het ziekenhuis 
waar ik was, kreeg tijdens de piek tweeduizend nieuwe patiënten per dag. Artsen stonden bij 
de ingang en verdeelden de patiënten in drie groepen. De mensen uit groep één moesten 
meteen weer weg, omdat ze toch wel zouden genezen. Groep twee moest weg omdat ze toch 
wel zouden sterven. Groep drie werd behandeld. Is dat niet moeilijk, vroeg ik een arts? Ach, 

zegt hij. Na één dag weet je hoe het werkt, en gaat het vanzelf.’ 

‘Maar stel je voor dat we dat in Nederland doen. Dat je patiënten aan de deur moet weigeren. 
Dat durft niemand hier aan. En ik weet één ding zeker: iedere dokter die een patiënt met een 

acute virusinfectie ziet, zal die ook helpen.’ Bron: AD, 20 oktober 2020. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 21 november 2020 

 

 

   

 

 

 


