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Eerste woorden 

Mark Rutte en Ernst Kuipers kondigen in persconferentie versoepelingen aan  

Premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers kondigen zo meteen om 19.00 uur in 
een persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen aan. De culturele sector mag 
onder voorwaarden weer open, net als restaurants en cafés. Ook mogen evenementen onder 
strenge voorwaarden weer worden gehouden. 

Voor het eerst werd ook het advies van het Outbreak Management Team openbaar gemaakt. 
Daaruit bleek dat het OMT had geadviseerd om zaken slechts toe te laten tot 20.00 uur open 
te blijven, maar het kabinet lijkt te kiezen voor een sluitingstijd van 22.00 uur. Het OMT 
adviseert ook om publiek toe te staan bij sportwedstrijden. 

Daarnaast zeggen de experts in het adviesteam dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in 
quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Zij krijgen wel het advies dagelijks een 
zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met iemand die het virus onder de leden had. 
Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan. 

De regels rond quarantaine staan in de belangstelling, omdat het aantal besmettingen snel 
oploopt. Als te veel mensen thuis moeten blijven door een besmetting of nauw contact met 
iemand die is besmet, dreigen sectoren in problemen te komen. Werkgeversorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland vragen om een verruiming van de regels voor werkenden, en 
waarschuwen dat straks ‘half Nederland op de bank zit zonder klachten’. 

Het hoge aantal besmettingen leidt ook tot problemen in de teststraat. De GGD' en kunnen 
niet meer mensen testen dan nu gebeurt, liet de overkoepelende organisatie maandag weten. 
Bron: AD, 25 januari 2022.  

Versoepelen met deze coronacijfers? Amsterdamse ziekenhuizen denken drukte 
aan te kunnen 

Het OMT vreest dat ziekenhuizen het drukker gaan krijgen, nu een einde komt aan de harde 
lockdown. Amsterdamse ziekenhuizen denken de patiëntenstroom aan te kunnen. ‘We zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.’ 

 
Artsen bij Amsterdam UMC  @ ANP 
 
Het is relatief rustig in de twaalf ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland. Er 
liggen nu zo’n 45 coronapatiënten op de intensive cares en 159 in een gewoon ziekenhuisbed. 
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Ter vergelijking: in de piek van de eerste coronagolf – maart en april 2020 – ging het om 220 
ic-patiënten en 450 klinische patiënten, zegt Mark Kramer van Amsterdam UMC. Als 
voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) Noord-Holland en Flevoland gaat 
Kramer over de spreiding van coronapatiënten in de regio Amsterdam. 
 
De versoepeling van de maatregelen zal leiden tot meer ziekenhuispatiënten, verwacht ook 
hij. Maar hoeveel meer, dat kan Kramer net als het RIVM niet voorspellen. De bandbreedte 
van patiëntengroei voor de ‘gewone’ ziekenhuisbedden is 125 tot 1000 per dag. Op de ic is die 
bandbreedte 10-120, zo staat in het meest recente OMT-advies. 
 
‘Vanwege het veranderde ziektebeeld door Omikron verwachten we relatief meer patiënten in 
de kliniek dan op de ic’s,’ zegt de hoogleraar interne geneeskunde. ‘Dat beeld zien we terug in 
bijvoorbeeld Denemarken, dat al meer ervaring heeft met Omikron.’ 
 
Kramer kijkt met vertrouwen naar de komende weken. ‘We hebben de afgelopen twee jaar veel 
ervaring opgedaan met uitbreiding van de capaciteit. De samenwerking met de huisartsen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg is goed. Als het in de ziekenhuizen te druk is, kunnen zij ons 
ontlasten, al zijn ook daar grenzen aan. In het algemeen kun je echter stellen dat de grens 
van de ic-capaciteit strakker is dan die van de kliniek, want voor minder zieke mensen is er 
meer mogelijkheid tot thuisbehandeling.’ 
 
Bron van zorg is wel de uitval van personeel vanwege isolatie- of quarantaineregels. Ongeveer 
twintig procent van de ziekenhuismedewerkers test nu positief. ‘En het aantal medewerkers 
dat zich moet laten testen, neemt toe,’ aldus Kramer. 
 
Desondanks is de reguliere zorg de voorbije weken steeds verder op gang gekomen. Van de 
operaties die normaliter binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, lukt dat nu in meer 
dan tachtig procent van de gevallen, aldus Kramer. Vorig jaar moest bijna de helft van de 
geplande operaties worden uitgesteld vanwege de pandemie. Ook in de rest van Nederland is 
de reguliere zorg weer op gang gekomen, zo maakte de Nederlandse Zorgautoriteit dinsdag 
bekend. 
 
Wat de verdeling tussen Omikron- en deltapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Holland en 
Flevoland is, weet Kramer niet. Wel valt hem op dat de meeste ic-patiënten die nu in het 
Amsterdam UMC liggen voor hun besmetting al kampten met immuunproblemen. ‘Ze zijn 
gevaccineerd en geboosterd, maar moeten vanwege bijvoorbeeld een niertransplantatie of een 
auto-immuunaandoening medicatie gebruiken die het immuunsysteem onderdrukt. Dat is 
een pijnlijke constatering, want het gaat om mensen die al veel pech hadden met hun 
gezondheid.’ Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 
 
Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij 
 
Vanaf morgen gaat Nederland weer wat meer open. Volgens premier Rutte zoekt het kabinet 
bij het openstellen van verschillende sectoren bewust de grenzen op van het mogelijke, ‘want 
nog langer met maatregelen leven beschadigt onze gezondheid'. Hieronder een overzicht van 
de heropening van het openbare leven.   
 
De meeste locaties in ons land gaan morgen (woensdag 26 januari) weer open onder 
voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en 
contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, 
musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen 
sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom 
(in stadions op maximaal een derde van de capaciteit). Er geldt ook een versoepeling van het 
quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar. 
 
Algemene maatregelen en adviezen 
- Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur. 
- Houd overal 1,5 meter afstand. 
- Ontvang thuis niet meer dan vier personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal één keer 
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per dag op bezoek. 
- Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn, doe dan een zelftest. 
- Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in 
publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, 
theaters en horeca geldt dat als je zit, het mondkapje af kan. 
- Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een 
mondkapje te dragen, ook buiten, bijvoorbeeld in drukke winkelstraten. 
- In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats 
verplicht.  
- Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de 
horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, 
pretparken, sauna’s en casino’s. 
- Op doorstroomlocaties zoals een museum, geldt een maximum van één bezoeker per 5 
vierkante meter tot maximaal 1250 personen per ruimte. 
- Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100 procent 
van de maximale capaciteit op 1,5 meter (dit is circa een derde van de reguliere capaciteit).  
- Voor sport, kunst en cultuur en evenementen geldt binnen een maximum van 1250 
personen per ruimte. 
- Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.  
- Grote evenementen (meer dan 1250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten 
toegestaan.  
- Het thuiswerkadvies is: ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter 
afstand’. 
- De nachthoreca blijft gesloten. 
 
Quarantaine 
 
Het quarantaineadvies verandert.  
 
Je hoeft niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als je geen 
klachten hebt en: 
 
- Een kind/leerling/student bent die op de kinderopvang, het primair onderwijs of het 
voortgezet onderwijs zit. 
- Mbo- en hbo-studenten die onder de 18 jaar zijn hoeven ook niet in quarantaine.  
- In overleg met je werkgever hebt afgestemd dat je een werknemer in een essentieel 
bedrijfsproces bent. 
- Een boosterprik langer dan een week geleden hebt gehad. 
- Korter dan acht weken geleden positief bent getest. 
 
Voor iedereen met klachten blijft gelden: 
 
- Blijf thuis en doe direct een zelftest. 
- Bij een positieve zelftestuitslag, laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD. 
- Bij een positieve testuitslag ga je thuis in isolatie. 
- In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 
tien dagen na het laatste contact met iemand met corona. 
 
Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan. Bron: AD, 25 januari 2022. 
 
Topchefs bereiden zich voor op snelle opening: ‘Voor zaterdag zitten we al bijna vol’ 
 
Restaurants mogen vanaf woensdag open, tot 22.00 uur. Voor sommige restaurants met 
dagverse spullen, zeker die in het betere segment, is die mededeling wel wat laat gekomen. Zij 
gaan een dag later open. ‘We zijn geen snackbar.’ 

Bram Kortekaas, gastheer van restaurant Kaagman & Kortekaas, werd maandag overvallen 
door het gelekte nieuws. Kortekaas: ‘Ik kwam met mijn kinderen uit het park en toen zei mijn 
schoonvader: ‘Heb je het al gehoord? Het is waarschijnlijk toch tot tien uur! ’s avonds’. Ik ben 
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meteen op de fiets gesprongen en heb tot ’s avonds negen uur aan de telefoon gezeten om 
reserveringen op te nemen. Om acht uur of om tien uur dicht, het scheelt echt de wereld.’ 

Toch gaat Kaagman & Kortekaas pas donderdag open. Kortekaas: ‘Woensdag redden we 
gewoon niet, met alle voorbereiding en bestellingen. Wat er is, bepaalt het menu. Gelukkig 
hebben we altijd een goed contact gehouden met onze leveranciers. Door onze take-
awaymenus zijn we voortdurend bij onze leveranciers blijven afnemen. Daarom staan we ook 
vooraan, nu iedereen ineens wil bestellen.’ 

Ook Rijks van chef Joris Bijdendijk gaat niet meteen woensdag open. Bijdendijk: ‘Aan klagen 
doen we niet. We zijn blij dat we eindelijk weer gasten mogen ontvangen. Het team is nu volle 
bak op stoom, in goed overleg met onze leveranciers. Het uitgangspunt is: wat kan? We gaan 
donderdag open met alles wat mogelijk is.’ 

Bijdendijk breekt een lans voor de vele leveranciers die met de kerstvoorraad zijn blijven zitten, 
toen de horeca vlak voor de kerst weer in lockdown ging. Bijdendijk: ‘Dat was echt killing. 
Daarom moeten we elkaar nu een beetje helpen. Als een boer veel worteltjes over heeft, maken 
we iets met worteltjes.’ 

Ron Gastrobar, met diverse vestigingen in en rond Amsterdam, gaat woensdag wel al open. 
‘We hebben de gok genomen,’ zegt chef Ron Blaauw. ‘Als we maandag pas waren begonnen 
met de voorbereiding, was dat bijna onmogelijk geweest. Daarom zijn we zondag al volle bak 
gegaan. Dat is nog altijd kort dag, dus stress is het zeker.’ 

Blaauw is twee weken geleden al begonnen met vlees dat weken moet rijpen. Ook die gok heeft 
hij genomen. De reserveringen gaan goed. Blaauw: ‘Het loopt storm. Maar ik verbaas me erover 
dat die beslissing om tot tien uur open te mogen niet drie, vier dagen eerder genomen kon 
worden. We zijn geen snackbar. We moeten toch diezelfde coquilles en diezelfde tarbot kunnen 
serveren.’ 

Ook restaurant Bolenius opent woensdag zijn deuren. Chef Luc Kusters: ‘Het lukt ons, maar 
het zijn wel extra uitdagingen. We hebben alles op alles gezet en hebben al eerder bestellingen 
gedaan, tegen de officiële berichten in. Ik betreur het dat de ruimere openingstijd niet eerder 
is gecommuniceerd, maar ik ben bovenal blij dat we weer open mogen. En kan niet, bestaat 
niet.’ 

De reserveringen komen langzaam op gang. Kusters: ‘Mensen wachten toch tot de 
persconferentie of ze woensdag of donderdag al reserveren. Voor zaterdag zitten we al bijna 
vol. Zondag gaan we een dag extra open. Om toch nog een beetje in te lopen.’ 

Bij restaurant Scheepskameel is de gok zondag ook al genomen. Chef Tijs Jeurissen: 
‘Ondernemen is inschattingen maken. We zijn maandag meteen naar de groothandel gegaan 
en ik ben zelf langs leveranciers gereden om kratjes groenten op te halen. Ik dacht, dinsdag 
gaat iedereen bellen, laat ik niet afwachten. Daarom hebben we de basics al in huis. De 
mailbox voor reserveringen zit ook al ramvol. We waren twee uur bezig om die te verwerken, 
maar dat is een luxeprobleem.’ 

Een grote gok vond Jeurissen het trouwens niet. ‘Als het gelekt wordt, zal het wel zo zijn. Na 
twee jaar persconferenties en lekken volgen, heb ik dat wel door.’ Bron: Het Parool, 25 januari 
2022. 

Persconferentie  

De persconferentie waar verschillende versoepelingen worden aangekondigd is begonnen. 

Gezondheidsminster Ernst Kuipers trapt de persconferentie voor het eerst af om precies 
19:00. Tijdens de komende minuten zal hij, samen met de minister-president, naar 
verwachting versoepelingen bekend gaan maken voor de culturele sector en horeca.  
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Ook zal er door de komt van de mildere Omikron-variant gekeken moeten worden naar het 
quarantainebeleid. Door de vele besmettingen en de huidige quarantaineregels kampen 
momenteel verschillende cruciale sectoren met grote uitval van personeel 

Rutte en Kuipers benadrukken: corona is geen griepje 

Corona is geen griepje, zoals veel mensen inmiddels misschien wel denken, benadrukken 
premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers. Nog steeds kunnen mensen zo ziek worden 
dat ze zorg in het ziekenhuis nodig hebben en het aantal dagelijkse besmettingen zal ongekend 
hoog worden, waarschuwen ze. 

Kuipers verwijst naar omringende landen, waar naar verhouding ongeveer vijf keer zoveel 
mensen door corona in het ziekenhuis liggen. De momenteel dominante Omikron-variant is 
minder ziekmakend dan de vorige deltavariant, maar het hoge aantal besmettingen kan alsnog 
tot overbelasting in de zorg leiden, aldus de minister. 

Kuipers: coronatoegangsbewijs heeft een dempend effect op verspreiding virus 

Coronatoegangsbewijzen kunnen een dempend effect hebben op de verspreiding van het 
coronavirus, stelt Ernst Kuipers. Dat blijkt volgens Kuipers uit een studie van de TU Delft. 

Kuipers benadrukt dat dat dempende effect een belangrijk verschil kan maken, ‘zeker in een 
situatie waarin je probeert om zoveel mogelijk sectoren open te houden.’ 

Versoepelen met deze coronacijfers? Amsterdamse ziekenhuizen denken drukte aan te 
kunnen 

Het OMT vreest dat ziekenhuizen het drukker gaan krijgen, nu een einde komt aan de harde 
lockdown. Amsterdamse ziekenhuizen denken de patiëntenstroom aan te kunnen. ‘We zien 
de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ 

Topchefs bereiden zich voor op snelle opening: ‘Voor zaterdag zitten we al bijna vol’ 

Restaurants mogen vanaf woensdag open, tot 22.00 uur. Voor sommige restaurants met 
dagverse spullen, zeker die in het betere segment, is die mededeling wel wat laat gekomen. Zij 
gaan een dag later open. ‘We zijn geen snackbar.’ 

Rutte: Zorg moet beheersbaar blijven, vandaar kunnen sectoren maar open tot 22:00 
uur 

‘Alle uurtjes erbij en alle kleine versoepelingen kunnen zorgen voor een toename aan patiënten 
in het ziekenhuis.’ Rutte stelt dat er een eenduidig beleid moet zijn, anders kunnen de 
handhavers hun werk niet doen.  

Evenementen kunnen doorgaan, maar in afgeslankte vorm 

Grote evenementen mogen in afgeslankte en aangepaste vorm weer doorgaan, zegt premier 
Rutte. Op binnenlocaties geldt een maximum aantal bezoekers van 1.250. Evenementen in de 
buitenlucht mogen maximaal eenderde van hun maximale capaciteit gebruiken. Alle 
bezoekers moeten een vaste zitplaats hebben en bovendien een coronatoegangsbewijs laten 
zien. 

Kabinet zet versoepeling coronamaatregelen door, want: ‘Maatregelen schaden onze 
gezondheid’ 

Het kabinet zet de versoepelingen van de coronamaatregelen door. Dat is een risico, zegt 
coronaminister Ernst Kuipers, maar merkt hij op: ‘Nog langer met maatregelen leven 
beschadigt onze gezondheid.’ 
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Rutte: kabinet zoekt grenzen op wegens spanningen 

Het kabinet zoekt met de versoepelingen die het dinsdag aankondigt ‘bewust de grenzen van 
het mogelijke op,’ zegt premier Mark Rutte. Dit doet het kabinet omdat ‘achter alle begrijpelijke 
noodkreten en acties zulke grote problemen en spanningen zitten,’ zegt hij. 

Rutte: pakket maatregelen geldt in principe voor zes weken, over drie weken 
weegmoment 

De dinsdagavond aangekondigde maatregelen gelden in principe voor zes weken, maar over 
drie weken wordt er opnieuw gekeken naar het aantal besmettingen en de bezetting in het 
ziekenhuis. 

Alle sportcompetities kunnen met publiek hervat worden 

Alle sportcompetities in Nederland kunnen met publiek hervat worden. Het kabinet heeft daar 
toestemming voor gegeven. De afgelopen weken konden amateursporters alleen op hun eigen 
club trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Dat was een tijdje zelfs slechts tot 17.00 uur 
mogelijk; iedereen van 18 jaar en ouder mocht alleen in groepjes van twee personen sporten 
op 1,5 meter afstand. 

Voor de topsport gold een uitzondering. De topsportcompetities, zoals de Eredivisie en Keuken 
Kampioen Divisie in het voetbal, gingen wel door tijdens de lockdown. Het kabinet kondigde 
dinsdagavond nieuwe versoepelingen aan. 

Rutte: Cultuur, horeca en evenementen: Nederland heeft jullie gemist 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben, 
besluit het kabinet. Zij krijgen wel het advies dagelijks een zelftest te doen. ‘Over drie weken 
hebben we veel hogere besmettingscijfers, maar Nederland heeft de sectoren die lang gesloten 
zijn geweest gemist,’ besluit Mark Rutte de persconferentie. 

Tussen 5 uur in de ochtend en 10 uur in de avond kan alles open 

Bijna alles kan weer open stelt de minister -president. Vanaf 13 jaar is een 
coronatoegansbewijs nodig in de horeca en culturele sector. In concertzalen en grote stadions 
is er een maximum van 1/3 van de zaal. Voor voetbalstadions geldt een verplichte zitplaats, 
mits deze door het stadion verspreid zitten.  

Rutte: we zetten een grote stap terwijl de besmettingscijfers door het dak gaan 

‘We gaan na lang wikken en wegen, en om zo min mogelijk uitzonderingen en verschillen te 
hebben verder tot 22:00,’ zegt de minister-president. Hij stelt dat er door deze stap een groot 
risico wordt genomen. ‘Laat alle Nederlanders de regels volgen, dan kan Nederland 
openblijven.’ 

Kuipers: we houden rekening met een grote toename aan patiënten in de zorg 

In de ziekenhuizen zijn mensen die een booster hebben gekregen sterk in de minderheid. 
Daardoor vraagt Kuipers nogmaals aandacht voor deze derde prik. Ook de basisregels zijn 
volgens de minister belangrijker dan ooit met de huidige hoge coronacijfers.  

Ernst Kuipers: We nemen opnieuw een risico, maar met een goede reden 

Nog langer met veel maatregelen leven is slecht voor onze gezondheid en samenleving, stelt de 
gezondheidsminster. ‘Met deze cijfers eerder versoepelen was onverantwoord.’ De 
besmettingen zijn nu het grootste probleem, laat Kuipers zien op de grafieken achter hem 
geprojecteerd op een tv. ‘De kans is dat alles open mag, maar niet alles open kan zijn.’ Bron: 
Het Parool, 25 januari 2022. 
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Naar verwachting zullen vanaf woensdag 05:00 de volgende versoepelingen 
ingaan 

De horecasector mag open van 05.00 uur tot 22.00 uur voor mensen met een 
coronatoegangsbewijs, een mondkapje moet opgehouden blijven tot bezoekers op hun 
zitplaats zitten.  

Theaters en bioscopen mogen ook weer bezoekers ontvangen tot 22.00 uur, maar die moeten 
dan wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook moeten ze bezoekers, net als bij 
andere sectoren die weer open gaan, hun QR-code (3G) tonen die geldig is met een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test. 

Musea, pretparken, dierentuinen en andere doorstroomlocaties kunnen met voldoende 
afstand ook weer bezoekers met een coronapas welkom heten. 

Evenementen worden onder voorwaarden weer mogelijk. Binnen geldt een maximum van 
1.250 bezoekers die anderhalve meter afstand houden en buiten mag een derde van de 
maximumcapaciteit worden benut. Daarmee mag er ook weer publiek aanwezig zijn bij 
sportwedstrijden. 

Het kabinet zal hoogstwaarschijnlijk het OMT-advies overnemen om kinderen tot en met 
twaalf jaar niet meer in quarantaine te laten gaan als ze in contact zijn geweest met een 
besmet persoon, maar geen klachten hebben. Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 

Kabinet versoepelt: deze maatregelen gelden vanaf woensdag 

Het kabinet laat de coronarestricties grotendeels los, Nederland gaat verder van het slot. Deze 
versoepelingen gaan vanaf woensdag in. 

De horeca en cultuursector gaat weer open. Hetzelfde geldt voor dierentuinen en pretparken. 
Wel is voor iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht. 

Sportcompetities worden hervat, publiek bij profsport is weer welkom. In de amateursport is 
vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht. 

Er geldt een algemene openings- en sluitingstijd, van 05.00 uur tot 22.00 uur. 

In alle publieke binnenruimtes, zoals de horeca, het theater en de bioscopen, is een vaste 
zitplaats verplicht. 

Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. 

Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een 
mondkapje te dragen. Ook buiten, zoals in drukke winkelstraten. 

Op doorstroomlocaties, zoals musea, geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante 
meter, en er mogen nooit meer dan 1250 personen in een ruimte zijn. In (grote) buitenlocaties, 
zoals sportstadions, is een zitplaats verplicht. Mensen moeten verspreid plaatsnemen. 

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan. 

Het quarantainebeleid in het primair en voortgezet onderwijs wordt aangepast: enkel 
leerlingen met klachten moeten thuisblijven bij een besmetting, niet de hele klas. 

De huidige maatregelen gelden voor zes weken. Over drie weken is er een nieuw weegmoment. 
Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 

Rutte zegt dat carnaval 'volgens de geldende regels' moet plaatsvinden. ‘Dat is het korte 
antwoord, maar er komt nog overleg tussen de carnavalsgemeenten en minister Yesilgoz.’ 
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Justitieminister Dilan Yesilgöz spreekt later deze week, als precies duidelijk is welke 
coronamaatregelen worden versoepeld, met zogenoemde carnavalsburgemeesters. Het is nu 
nog onduidelijk hoe het beleid er rond carnaval zal uitzien, waardoor gevreesd wordt dat de 
regels per gemeente zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met hen in gesprek over de 
‘scenario's, hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen’. 

Verscheidene burgemeesters hebben aangegeven uiteindelijk wel samen op te willen trekken, 
om een lappendeken van verschillende regels per regio te voorkomen. Ook omdat de kroegen 
straks onder voorwaarden weer open mogen, wordt het lastig toezicht te houden op de 1,5 
meter als er uitbundig carnaval wordt gevierd. Ook gaan er stemmen op om de festiviteiten 
naar de zomermaanden te verplaatsen. Carnaval wordt dit jaar van 27 februari tot 1 maart 
gevierd. 

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is tevreden dat het kabinet heeft 
geluisterd naar de adviezen van de politie, boa's en burgemeesters. ‘We hebben indringend 
geadviseerd dat voor goede handhaving duidelijkheid superbelangrijk is, en dat is beslecht. 
Om 22.00 uur moet alles dicht’, aldus Struijs. 

In aanloop naar de persconferentie was er discussie of de cultuursector en de bioscopen in 
verband met eindtijden die normaliter rond 22.30 uur liggen, langer open zouden mogen 
blijven dan bijvoorbeeld de horeca. Daar is het kabinet niet in meegegaan. ‘Dat maakt het ook 
overzichtelijk voor politie en boa in hun aanwijzingen naar de mensen toe. Er is maar één 
uitleg’, aldus Struijs. 

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is tevreden met de versoepelingen die 
het kabinet heeft aangekondigd. De horeca mag onder voorwaarden weer open tot 22.00 uur. 
Mensen moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. KHN hoopt wel dat het kabinet niet 
drie weken wacht met verder versoepelen als de situatie in positieve zin verandert. 

‘We hopen dat er snel een versoepeling komt voor onze collega's in het nachtleven’, zegt 
voorzitter Robèr Willemsen van KHN. Het pakket maatregelen dat dinsdag werd aangekondigd, 
geldt in principe voor zes weken. Over drie weken is er een weegmoment, ‘om te kijken hoe de 
zaak er dan voorstaat’, zei minister-president Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie. 

Het Veiligheidsberaad vindt de versoepelingen van de coronaregels die dinsdagavond zijn 
meegedeeld ‘een mooie stap in de richting van volledige heropening’. De 25 burgemeesters van 
het beraad zijn ‘erg blij’ dat het kabinet heeft geluisterd naar ‘de brede roep om 
versoepelingen’, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het 
Veiligheidsberaad heeft vorige week veel druk uitgeoefend op de verantwoordelijke ministers 
om het zover te krijgen. 

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is blij met de versoepeling van de 
maatregelen voor leerlingen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Die hoeven 
niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen 
klachten hebben. Klassen hoeven dus niet meer in quarantaine als er drie of meer 
besmettingen in de klas zijn, alleen de besmette leerlingen blijven thuis. 

‘De afgelopen weken moesten ontzettend veel klassen naar huis. Dat vraagt veel van 
leerlingen, ouders en van onderwijspersoneel. Het blijft een organisatorische puzzel voor 
schoolteams vanwege hoge besmettingscijfers. Maar met de versoepeling van de regels kunnen 
weer meer kinderen naar school samen met klasgenoten, we weten hoe belangrijk dat is voor 
hun ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de zorgen die er zijn onder 
onderwijspersoneel’, zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad. 

Premier Mark Rutte denkt dat mensen het wel zullen accepteren als het kabinet coronaregels 
onverhoopt toch weer moet aanscherpen. Maar wel met ‘een ongelooflijk slecht humeur’, zegt 
hij desgevraagd tijdens de persconferentie. De politie, het Openbaar Ministerie en 
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buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaven in een recent advies juist aan dat 
versoepelingen ‘qua handhaving niet zonder consequenties teruggedraaid’ kunnen worden. 

‘Ik ga ervan uit dat het niet nodig is’, zegt Rutte over het mogelijk aanhalen van de teugels. 
Over drie weken kijkt het kabinet of er reden is om de dinsdag aangekondigde versoepelingen 
toch terug te draaien. Het kabinet neemt een risico, benadrukt Rutte steeds weer. Daarom 
‘noemen we toch ook even in de kleine lettertjes van de bijsluiter dat er een beperkt risico is’ 
dat strengere maatregelen binnenkort al opnieuw worden ingevoerd. 

Het gaat nu niet om het nachtleven te openen, zegt premier Mark Rutte. ‘We moeten die grens 
leggen’, aldus de minister-president. Nachtclubs en discotheken zijn al maanden dicht. Vorige 
zomer leidde de opening van het nachtleven, mede omdat mensen met een enkele Janssenprik 
naar binnen mochten, tot de inmiddels roemruchte ‘dansen-met-Janssen-piek’. 

Rutte zegt ‘dolgraag’ te willen dat het nachtleven weer opengaat, maar wanneer dat gebeurt 
kan hij niet beloven. Andere versoepelingen, zoals het thuiswerkadvies of het advies om niet 
meer dan vier gasten te ontvangen, zijn volgens hem ook wenselijk. Hij wil geen rangorde 
aanbrengen welke versoepeling als eerste op tafel komt. Over drie weken kijkt het kabinet 
tijdens het eerstvolgende ‘weegmoment’ wat er al dan niet mogelijk is. 

Het is verstandig dat het kabinet ervoor kiest om de lockdown grotendeels weer op te heffen, 
vindt vakbond CNV. Volgens voorzitter Piet Fortuin was de situatie niet langer houdbaar 
omdat veel mensen thuis zaten vanwege contact met positief getesten terwijl ze zelf helemaal 
geen last hadden. Dat dat niet meer hoeft is grote winst, want ‘werkend Nederland dreigt 
anders te veel op het tandvlees te lopen’. 

De vakbond wil ook dat het kabinet nu aan een langetermijnperspectief gaat werken. Zo zijn 
er volgens CNV betere maatregelen voorhanden dan lockdowns, zoals betere ventilatie, het 
inzetten op een gezonde leefstijl en uitbreiding van de zorgcapaciteit.  

In de leeftijdsgroep boven de 60 jaar, die het meest kwetsbaar is voor het coronavirus, hebben 
negen op de tien mensen die ervoor in aanmerking komen een boosterprik gehaald. Zij zijn 
daarmee ‘zo optimaal mogelijk beschermd tegen ernstige ziekte’, zegt Kuipers. Degenen die 
desondanks in het ziekenhuis belanden, zijn ‘bij uitstek mensen met ernstig onderliggend 
lijden’. 

In de groep van 18 tot 45 jaar valt nog wel veel te winnen. Daar is minder dan de helft komen 
opdagen voor een boosterprik. Bij elkaar hebben 2,9 miljoen mensen die voor zo'n extra prik 
in aanmerking komen, die nog niet gehaald. 

Het hoge aantal besmettingen op dit moment maakt dat het ‘belangrijker dan ooit tevoren’ is 
om je aan de basisregels tegen het coronavirus te houden, aldus zorgminister Ernst Kuipers. 

Anderhalve meter, handen wassen, ventileren en thuisblijven en testen bij klachten, ‘we 
kunnen ze inmiddels wel dromen’, zegt Kuipers over de bekende basisregels. ‘Ze werken nog 
steeds het beste om niet besmet te raken en te voorkomen dat we anderen niet besmetten.’ 

Verder benadrukt Kuipers opnieuw het belang van vaccins in de strijd tegen het virus. Meer 
dan de helft van de volwassenen heeft na volledige vaccinatie ook een boosterprik gehaald. ‘In 
de ziekenhuizen is het beeld totaal anders’, zegt de minister. Daar zijn deze mensen ‘sterk in 
de minderheid’. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Zo reageert Nederland op comeback horeca en evenementen: ‘Dit zijn 
nepversoepelingen’ 

Na een winterslaap van ruim vijf weken gaat Nederland vanaf morgen bijna helemaal van het 
slot. De culturele sector mag onder voorwaarden weer open, net als restaurants en cafés. Ook 
mogen evenementen onder strenge voorwaarden weer worden gehouden. Waar 
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horecaondernemers in jubelstemming verkeren, overheerst in de evenementensector diepe 
teleurstelling. ‘Dit voelt als een diepe belediging naar onze hele industrie.’ 

Om te beginnen overheerst bij poppodia en festivals na de persconferentie grote 
verslagenheid. Zij spreken van ‘nepversoepelingen’, zegt Berend Schans tegen deze site. Hij is 
directeur van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). De branchevereniging 
vertegenwoordigt locaties als 013, Doornroosje, Effenaar, TivoliVredenburg en Paradiso. 

De verplichte openingstijd tot 22.00 uur, de beperkte capaciteit van 1250 bezoekers, vaste 
zitplaatsen met 1,5 meter afstand in combinatie met de check van een coronatoegangsbewijs 
maken het ‘haast onmogelijk iets zinnigs te ondernemen’, zegt Schans. 

Er moet volgens hem heel snel een plan komen waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer de 
sector op korte termijn honderd procent open kan. ‘Wat ons betreft is dat uiterlijk 1 maart 
2022. De maatschappij wordt onnodig veel schade aangedaan. Het jojobeleid en het gebrek 
aan een duidelijke koers van de regering beschadigt onze sector inclusief artiesten, maar ook 
bijvoorbeeld de jeugd en veel werkenden in onze sector.’ 

De Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform onderschrijven dit. Dat 
evenementen alleen onder zware voorwaarden weer zijn toegestaan, noemt de sector een 
‘onwerkbare en nietszeggende stap’. ’Wij schieten hier echt niets mee op’, aldus Jolanda 
Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers. ‘Deze versoepelingen zijn misschien 
bedoeld als een eerste stap in de goede richting, maar het is een veel te kleine, onwerkbare en 
daarmee nietszeggende stap. Het is een farce.’ 

Evenementenorganisator ID&T is ‘diep teleurgesteld‘ over de versoepelingen na ‘herhaalde 
oproepen aan het kabinet om met een volwaardig en realistisch plan te komen’, laat directeur 
Ritty van Straalen in een verklaring aan deze site weten. ‘Met slechts één derde capaciteit is 
het geen heropening. Nog langer dicht, zonder duidelijk perspectief, voelt als een diepe 
belediging voor onze hele industrie. De situatie is onhoudbaar en werkt, gecombineerd met 
het gebrek aan perspectief, ontzettend demotiverend voor onze hele sector.’ 

Volgens Unmute Us, een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, 
voelen festivalorganisatoren en de nachthoreca zich ‘geschoffeerd‘ nu zij ‘voor de zoveelste 
keer volledig buiten de boot dreigen te vallen. De zogeheten Fieldlab-evenementen hebben 
volgens Unmute Us aangetoond dat evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. ‘Vorig 
jaar hebben we na onze landelijke en drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is 
om strak georganiseerd, veilig en verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen 
brengen. De tijd van wederom rustig blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is 
voorbij. Onze branche moet open’, zegt initiatiefnemer Jasper Goossen, die ook vraagt om 
perspectief. 

De club eist van het kabinet binnen twee weken een plan waarin duidelijk wordt dat alle 
evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft 
dat uit, dan zijn ze van plan ‘grootschalige acties’ te organiseren. 

Ook bij Paradiso in Amsterdam zijn de versoepelingen bepaald niet met gejuich ontvangen. 
Het poppodium spreekt van ‘schijnversoepelingen’ en stelt dat de hele popsector er feitelijk 
niets mee kan. ‘Eerst denk je: we kunnen weer wat. Maar dan zie je de details en dat het zeker 
tot 9 maart gaat duren en denk je: dit slaat echt helemaal nergens op’, zegt Jurry Oortwijn, 
Hoofd Marketing & Publiciteit van de Amsterdamse poptempel. 

Oortwijn zegt dat er binnen de pop- en clubsector wordt nagedacht over een actie vergelijkbaar 
met Kapsalon Theater. Dat was een landelijke actie waarbij theaters door heel het land 
mensen een knipbeurt gaven terwijl ze naar een voorstelling konden kijken. ‘Clubs moeten 
gewoon weer open. Het is niet meer uit te leggen.’ 

De theaters voelen zich eveneens blij gemaakt met een dode mus, nu bekend is gemaakt dat 
ze alleen open mogen met 1,5 meter afstand. Walter Drenth van Stage Entertainment, van 
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musicals als Aladdin, Tina - de Tina Turner musical en Hij gelooft in mij, hoopt dat het kabinet 
afziet van de afstandsregel.  

‘Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers 
op 1,5 meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen 
van twintig tot dertig procent en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend. Deze 
‘versoepeling’ brengt ons geen stap verder en betekent in feite een verlenging van de lockdown.’ 

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), ziet zijn 
optimisme van gisteren eveneens weer getemperd. ‘Het beeld wordt er niet beter op. Als 
publiek op 1,5 meter afstand moet zitten, kunnen voorstellingen maar dertig procent publiek 
ontvangen waar zeventig procent nodig is om break-even te maken’, zegt hij op Twitter. 
De VVTP bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar zo’n zeventig procent 
van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. 

Minder negatief is de Theateralliantie, een samenwerkingsverband tussen theaters en 
producenten, die voorstellingen als De Tweeling en Annie de Musical voortbracht. ‘We mogen 
weer, dat is het goede nieuws’, stelt zakelijk directeur Eric-Paul Dijkhuizen. ‘Dit doen we 
natuurlijk in nauw overleg met de programmeurs en directieleden van de theaters waar we 
spelen. Zij hebben nu echt wel een fikse puzzel te leggen. Want enerzijds zijn er natuurlijk 
oude voorstellingen die terug zouden keren, maar er komen ook nieuwe producties aan.’ 

De Museumvereniging is blij met de heropening van de musea die mogelijk wordt door de 
versoepeling van de coronamaatregelen. ‘Musea willen er ontzettend graag zijn voor de 
bezoekers. Natuurlijk hopen we ook dat er binnen afzienbare tijd verder versoepeld wordt, 
zodat er geen verschil meer is tussen musea en andere doorstroomlocaties’, meldt de 
koepelorganisatie. 

Het Kunstmuseum in Den Haag jubelt: ‘We gaan weer open! Onze tentoonstellingen staan er 
nu nog eenzaam en verlaten bij, maar vanaf morgen hopen we jullie hier weer te zien.’ ‘We 
mogen weer!’, juicht Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, dat zelf dan wel dicht is wegens 
renovatie, maar verwijst naar het nieuwe museumdepot dat woensdag weer opengaat. 

Bioscoopketen Pathé is ook erg blij met de heropening van de bioscopen. Zodra de 
maatregelen definitief zijn, zal de keten beginnen met het programmeren van de 
films. ’Uiteraard zijn wij blij dat we snel weer open mogen. Daar hebben we sinds de sluiting 
in december enorm naar uitgekeken en ons op voorbereid’, laat een woordvoerder weten in 
een reactie. Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden 
en capaciteit. ‘Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief 
in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start 
de voorverkoop.’ 

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ‘We zijn blij 
dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft. Samen met burgemeesters moet 
worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn’, aldus 
NVBF-directeur Gulian Nolthenius. 

Ook dierentuinen zijn klaar om woensdag de deuren voor publiek te heropenen. De eerste 
reserveringen van bezoekers bij Burgers Zoo in Arnhem druppelen al binnen. ’Bij ons is net 
een zeekoetje geboren en dat hebben mensen online via een livestream gezien, maar nu willen 
ze die ook in het echt in de mangrove zien zwemmen’, aldus een woordvoerder van Burgers 
Zoo.  

Het park is ‘helemaal klaar’ voor de heropening. ‘We reguleren al twee jaar het bezoek, dus 
nu is het een kwestie van weer openzetten’, zegt de woordvoerder. Hij vindt het systeem met 
reservering vooraf goed werken. ‘Voor bezoekers is het in deze tijd misschien wel fijner, om 
rustig mondjesmaat binnen te komen. Dat voelt veilig.’ 
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Horecaondernemers reageren tevreden op de versoepelingen en hopen hun zaken snel langer 
open te mogen gooien dan 22.00 uur. Daarbij denken de eigenaren van 
meerdere horecabedrijven Khalid Oubaha en Riad Farhat eerst aan een sluitingstijd rond 
middernacht. Ondernemer Herman Hell, met horecazaken in de regio Rotterdam, hoopt 
binnen zes weken van alle beperkingen af te zijn. 

‘Maar ik ben blij met deze grote stap voorwaarts’, aldus Hell. Dat zegt ook de in Amsterdam 
actieve Farhat, al moet volgens hem meer perspectief komen. ‘Perspectief is pas als je mensen 
in een land vertelt wat het stappenplan is. Dat is nu niet zo. We kunnen ons niet voorbereiden.’ 

Oubaha, eigenaar van ruim twintig horecabedrijven in Nijmegen, Arnhem en Enschede, noemt 
de voorgenomen plannen voor de horeca juist ‘een trieste stap’. ‘Er blijven zware restricties, 
die bewezen hebben geen toegevoegde waarde te hebben. In bijvoorbeeld België mogen 
horecazaken tot 00.00 uur open en hebben die ook de hele winter doorgedraaid.’ 

Voor de dag- en avondhoreca zijn de versoepelingen goed nieuws, erkent Eelko Anceaux, 
eigenaar van De Marktkantine, maar voor nachtclubs is het opnieuw een stomp in de maag. 
Er wordt permanent weggekeken van de sector, zegt de clubeigenaar. ‘Ik heb inmiddels alle 
fases gehad die je ook voelt bij verlies. Ongeloof, ontkenning, apathie. En dat slaat nu ook om 
naar woede. Waarom zijn wij het enige land waar het nachtleven gewoonweg wordt 
overgeslagen?’ 

Door de nachtclubs op slot te houden, blijft Nederland inderdaad een buitenbeentje in Europa. 
In Engeland is alles open, in het voorzichtige Portugal kan dansen tot diep in de nacht ook 
weer. Door zulke voorbeelden van versoepelingen steekt het ontbreken van een concreet 
stappenplan des te meer, zegt Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club, en 
voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs. ‘We vragen enkel om perspectief. Dat is de 
hoop die we elke persconferentie hebben. Maar het is al heel lang geleden dat we zijn 
genoemd.’ 

Ondernemersorganisatie ONL vindt dat het kabinet met de versoepelingen een stap 
voorwaarts zet, maar beseft ook dat dit voor veel sectoren niet ver genoeg gaat. De organisatie 
wijst bijvoorbeeld op de nachthoreca en de evenementen. ‘Door de strenge voorwaarden die 
aan de heropening worden verbonden kunnen deze ondernemers net niets’, aldus ONL. 

ONL vindt dat er nu geen lockdowns meer moeten komen omdat ‘de financiële en mentale 
weerbaarheid‘ bij ondernemers nu wel op is. ‘We moeten zo snel mogelijk helemaal open en 
waar mogelijk van steun naar herstel toewerken. Daar hoort een krachtig herstelbeleid met 
een duidelijke langetermijnvisie van dit kabinet absoluut bij’, aldus ONL-voorzitter hans 
Biesheuvel. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Tennisfans volgende maand toch welkom in Ahoy bij ABN Amro-toernooi 

Kort na de persconferentie werd in Ahoy de knoop doorgehakt: er wordt komende maand toch 
met publiek getennist bij de 49ste editie van het ABN Amro World Tennis Tournament in 
Rotterdam. 

Nu het kabinet ervoor kiest om de horeca, cultuur en sport te openen tot 22 uur in de avond, 
is de organisatie in Rotterdam van gedachten veranderd. De deuren van Ahoy gaan vanaf 
maandag 7 februari toch open voor publiek, maximaal 1250 mensen per sessie. Juist in een 
vroeg stadium had toernooidirecteur Richard Krajicek laten weten dat er ook dit jaar lege 
tribunes zouden zijn. Ook al deed die aanblik hem vorig jaar pijn. Maar door de korte 
voorbereidingstijd was het de enige optie, luidde vorige week de uitleg. De baan zou opnieuw 
worden uitverlicht, tegen de donkere tribunes, om het voor televisiekijkers over de hele wereld 
zo aangenaam mogelijk te maken. 

Maar met 22 uur ’s avonds als eindtijd zijn er toch mogelijkheden voor het toernooi. De 
avondsessie begint om 19.30 uur. Dat blijft waarschijnlijk zo vanwege televisie-afspraken. 
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Maar bezoekers kunnen dan normaal gesproken wel de eerste avondpartij zien. Daarna 
moeten ze Ahoy verlaten. Overdag geldt dat probleem uiteraard niet. 

Mensen die al een kaart voor de editie van 2022 hadden gekocht, worden als eerste benaderd. 
Zij houden de optie om hun ticket door te schuiven naar de jubileumeditie van volgend jaar, 
maar kunnen dus ook alsnog komen. Verdere details worden de komende dagen door het 
toernooi gecommuniceerd. 

Met elf spelers uit de top twintig heeft het ATP-toernooi een sterke bezetting. Onder anderen 
Daniil Medvedev, titelverdediger Andrey Rublev, tweevoudig winnaar Gaël Monfils en de 
Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor worden in Rotterdam verwacht. 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

Dagattracties staan te popelen om de deuren weer te openen 

Dagattracties staan 'te popelen' om de deuren weer te openen, zegt voorzitter van de Club van 
Elf, Mascha Taminiau. Vooral de dierentuinen zijn gebaat bij de versoepeling van de 
coronamaatregelen die dinsdagavond tijdens de persconferentie werd aangekondigd. ’De 
meesten gaan gelijk woensdag of donderdag open.’ 

Alles is al opgetuigd om weer bezoekers te ontvangen, het was slechts nog wachten tot het 
officiële bericht dinsdagavond, zegt Taminiau. ‘De medewerkers staan te popelen en ook de 
gasten zijn er weer enorm aan toe.’ 

De Club van Elf vertegenwoordigt zeven dierentuinen, zes musea en elf attractieparken. Van 
de laatste groep gaan er slechts twee deze week open, te weten de Efteling en Toverland. De 
rest volgt na het winterseizoen met Pasen. ‘Dus wij hopen dat iedereen zich aan de regels 
houdt, zodat die andere parken dan ook open kunnen. Fingers crossed’, zegt Taminiau, zelf 
directeur van Walibi Holland. ‘Aan ons zal het niet liggen.’ Bron: AD, 25 januari 2022. 

Casinoketens Holland Casino en Jack's Casino zijn blij dat ze hun deuren 
weer mogen openen 

Casinoketens Holland Casino en Jack's Casino zijn blij dat ze hun deuren weer mogen openen. 
Tot 22.00 uur mag de sector gasten ontvangen. Holland Casino laat weten dat pokeren nog 
niet mogelijk is. 'Daar moet echt de 1,5 meterregel voor worden afgeschaft', zegt een 
woordvoerder. 

Volgens Holland Casino is er veel vraag onder de gasten naar het spel. ’Je wilt niet dat ze in 
het illegale circuit terechtkomen en daar blijven spelen’, aldus het gokbedrijf. In Nederland 
mag poker, net als roulette en blackjack, alleen door Holland Casino worden aangeboden. 
Afgelopen weekend maakte de politie nog een einde aan een illegaal pokertournooi in 
Waalwijk. Agenten namen bijna 7500 euro in beslag. In het pand waren bijna veertig mensen 
aan het pokeren. 

JVH Gaming & Entertainment, het bedrijf achter Jack's Casino, is ook tevreden dat de sector 
weer mensen mag ontvangen. ’We hebben eerder al aangetoond dat het veilig kan’, zegt een 
woordvoerster. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Illegaal pokertoernooi opgerold in Waalwijk, boetes uitgedeeld voor 
overtreden coronaregels 

Agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag een pand aan de Grotestraat in Waalwijk 
binnengevallen. Daar bleek een illegaal pokertoernooi aan de gang te zijn. De politie meldt dat 
niemand is aangehouden.  

De inval gebeurde na signalen dat er in het pand verdachte situaties zouden plaatsvinden. 
Agenten gingen even na middernacht het pand binnen. Daar troffen ze bijna veertig personen 
aan. Ook troffen ze vier pokertafels aan waar illegale toernooien op werd gespeeld. 
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De aanwezigen zijn allemaal gecontroleerd en kregen een boete voor het overtreden van de 
coronamaatregelen. Het aanwezige geld, ongeveer 7500 euro, werd in beslag genomen. De 
politie meldt dat er een dossier zal worden opgemaakt door het Openbaar Ministerie. Die zal 
bekijken hoe de zaak verder wordt afgehandeld.  

De politie meldt dat illegaal gokken oncontroleerbaar is. Gokkers hebben er geen garantie op 
een eerlijk spel. Ook lopen ze het risico op een boete.  

De politie meldt dat als een illegaal pokertoernooi wordt gespeeld, de wet op kansspelen wordt 
overtreden. In dat geval kan de politie optreden, net als de Kansspelautoriteit. De gemeente 
kan actie ondernemen in het kader van de Drank- en Horecawet als een pokertoernooi zonder 
de vereiste vergunning in een horecagelegenheid wordt georganiseerd. Bron: AD, 23 januari 
2022. 

Studie: optelsom vaccinatie en infectie leidt tot superimmuniteit 

Mensen die een keer besmet zijn geraakt met het coronavirus én ertegen zijn gevaccineerd, 
hebben volgens Amerikaanse onderzoekers een ‘extreem hoge’ afweerreactie tegen het virus. 
De wetenschappers van de universiteit van Oregon melden dat de volgorde niet uitmaakt. Ze 
zagen hetzelfde effect bij mensen die eerst waren gevaccineerd en desondanks besmet raakten 
met het coronavirus, als bij mensen die eerst een infectie doormaakten en zich later lieten 
vaccineren. 

In beide gevallen is de immuunrespons veel hoger dan bij mensen die alleen zijn gevaccineerd. 
De onderzoekers noemen het ’superimmuniteit’. Ze deden hun onderzoek voordat de 
Omikron-variant opkwam, maar gaan ervan uit dat hetzelfde principe voor de variant geldt 
die inmiddels de meeste besmettingen veroorzaakt. Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 

Ziekenhuizen gaan opnamereden positief geteste patiënten noteren 

Stichting Nice, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt 
voortaan onderscheid tussen patiënten die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en patiënten 
die positief testen op corona, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen. De stichting 
laat weten dat ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) hierom 
hadden gevraagd. 

'Met de komst van de Omikron-variant, die veel besmettelijker maar ook minder ziekmakend 
lijkt te zijn, is er veel interesse in de reden van opname onder de patiënten die opgenomen 
worden met een positieve Covid-19-test,' schrijft de Stichting Nationale Intensive Care 
Evaluatie. Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 

Groeiverwachting wereldeconomie bijgesteld vanwege corona 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt de groeiprognose van de 
wereldeconomie vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant en de aanhoudende 
verstoringen in de leveringsketens van bedrijven. 

Waar het fonds bij zijn vorige raming in oktober voor 2022 nog 4,9 procent groei voorspelde, 
is dat nu teruggebracht tot 4,4 procent. Door de nieuwe virusgolf kampen veel landen met 
tijdelijke personeelstekorten en daar komt nog eens bij dat de inflatie wereldwijd hard oploopt 
waardoor centrale banken hun steunbeleid waarschijnlijk sneller zullen afbouwen. 

IMF-bestuurder Gita Gopinath gaat ervan uit dat de impact van Omikron vooral in het eerste 
kwartaal van dit jaar sterk is. Daarna zal het aantal besmettingen waarschijnlijk dalen, en 
daarmee ook de schade voor de economie. De vele leveringsproblemen houden waarschijnlijk 
langer aan, al zal ook die situatie in de loop van het jaar wel verbeteren. Bron: Het Parool, 25 
januari 2022. 
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Durfinvesteerders geloven in Amsterdamse neussprays tegen griep en 
corona 

Een nieuwe investeringsronde heeft Leyden Labs, een Amsterdams bedrijf dat neussprays 
tegen corona ontwikkelt, 125 miljoen euro opgeleverd. De beoogde sprays moeten een 
‘preventief geneesmiddel’ vormen, dat tegen alle vormen van griep en corona beschermt. De 
bedoeling is dat de spray het virus blokkeert daar waar het virus het lichaam binnenkomt: de 
neus- en keelholte. Dan moet het tijdelijke, onmiddellijke bescherming bieden. 

De investering is een signaal uit de markt dat het bedrijf op de goede weg is, 
aldus bestuursvoorzitter Koenraad Wiedhaup. Bron: Het Parool, 25 januari 2022. 

Ook België en Duitsland hebben maximale testcapaciteit bereikt 

Ook België en Duitsland kunnen niet langer iedereen die daarvoor in aanmerking zou komen 
testen op het coronavirus. Ze leunen zwaarder op zelftests, geven bepaalde groepen voorrang 
of zien de wachttijd voor de uitslag oplopen. 

In Nederland liet de overkoepelende organisatie GGD GHOR maandag weten dat de 
coronalaboratoria de maximale testcapaciteit van 150.000 testmonsters per dag hebben 
bereikt. Daarom gaan commerciële aanbieders vanaf eind deze week helpen. Bron: AD, 25 
januari 2022. 

De stijging van het aantal coronabesmettingen vooral bij kinderen 

De stijging van het aantal coronabesmettingen is vooral bij kinderen vastgesteld. 
Bij twintigers is juist een daling te zien, net als vorige week. Dat komt naar voren uit de 
wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In de afgelopen week zijn 58.394 kinderen van 10, 11, 12, 13 of 14 jaar positief getest. Dat 
is  honderdzesenvijftig procent meer dan de week ervoor. Onder de kinderen van 5 tot en met 
9 steeg het aantal positieve tests met honderdzestig procent naar ruim 38.000. Verder werd 
het virus vastgesteld bij iets meer dan 9000 baby's, dreumesen en peuters, zo'n vijfentachtig 
procent meer dan een week eerder. 

Zo'n 27.000 mensen van 20 tot en met 24 kregen te horen dat zij het coronavirus hebben 
opgelopen, Tien procent minder dan een week eerder. Bij die groep is het de tweede daling op 
rij. De daling nu kan een gevolg zijn van de snelle stijging van het aantal coronagevallen onder 
twintigers eerder. ‘Het virus is in de afgelopen weken op grote schaal rondgegaan in deze 
leeftijdsgroep. De groep die nu nog vatbaar is, is daardoor mogelijk kleiner geworden’, zei Aura 
Timen, hoofd infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), vorige week. 

Niet alleen bij de jonge kinderen is een stijging te zien, maar ook bij hun ouders. Zo'n 57.000 
mensen van 35 tot en met 44 testten positief, Negenenzestig  procent meer dan vorige week. 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

Nog nooit vielen zo veel coronatesten bij de GGD positief uit 

Nog nooit vielen zo veel coronatesten bij de GGD positief uit. Van de bijna 950.000 
mensen die zich vorige week bij een teststraat van de GGD lieten testen, bleken 
431.549 daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Dat betekent dat 45,4 procent van 
alle testen positief was. 

Een week eerder was 36,8 procent positief, en dat was toen een record. De week ervoor ging 
het om 34,1 procent en nog een week eerder om 30,8 procent. 

Ook bij de commerciële testers vielen nog nooit zo veel tests positief uit als vorige week, hoewel 
het percentage aanzienlijk lager ligt dan bij de GGD' en. Van de ruim 164.000 mensen die 
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vorige week een toegangstest lieten doen, bleken 7870 daadwerkelijk besmet te zijn met het 
coronavirus. Dat komt neer op 4,8 procent. Een week eerder was 3,7 procent positief en nog 
een week eerder 3,4 procent. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Lareb heeft tot nu toe 46 meldingen van overlijden ontvangen na 
een boosterprik 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 46 meldingen van overlijden ontvangen na 
een boosterprik. De organisatie benadrukt wel dat overlijden ná vaccinatie niet betekent dat 
een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Vaak spelen 
spelen onderliggende gezondheidsproblemen een rol.  

In totaal zijn er sinds het begin van de vaccinatiecampagne 647 meldingen 
binnengekomen over mensen die zijn overleden na inenting tegen het coronavirus. Dat zijn er 
27 meer dan bij de vorige rapportage, twee weken geleden. Vergeleken met de tweewekelijkse 
periode daarvoor gaat het om een toename van 52 overlijdens. 

Van de overledenen waren er 305 mensen ouder dan 80 jaar en 266 tussen de 61 en 80 jaar. 
Verder waren er 55 tussen de 41 en 60 jaar en 16 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 
mensen is de precieze leeftijd nog niet bekend. 

Verreweg de meeste meldingen (467) gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit is ook 
het meest gebruikte coronavaccin. Volgens Lareb overleden de meeste mensen aan 
uiteenlopende aandoeningen zoals diverse hartproblemen, hersenbloedingen en 
herseninfarcten en longproblemen. Van een deel van de mensen is de doodsoorzaak 
onbekend. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De meeste ouderen hebben  een boosterprik gekregen, onder jongeren is 
opkomst veel lager 

Verreweg de meeste ouderen die een boosterprik konden halen, hebben die gekregen. 
Onder jongeren is de opkomst veel lager. Van de 18- tot en met 45-jarigen heeft minder dan 
de helft een vaccinatie ontvangen om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. Dat meldt 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De opkomst is het hoogst bij 76- tot 80-jarigen. Daar heeft vierentachtig procent de 
boosterprik gekregen. Bij 18- tot 25-jarigen, de jongste groep die de boosterprik kan krijgen, is 
de opkomst eenendertig procent. 

Het aantal nieuw gezette boosterprikken daalt snel. Vorige week hebben iets meer dan 
460.000 mensen zo'n inenting gekregen, tegen ruim 1,1 miljoen een week eerder en bijna 1,9 
miljoen de week daar weer voor. Bron: AD, 25 januari 2022.  

Teveel coronabesmettingen om te onderzoeken hoe mensen het virus 
oplopen 

Het aantal coronabesmettingen is zo ver opgelopen, dat het bron- en 
contactonderzoekers nauwelijks meer lukt om te ontdekken hoe mensen het coronavirus 
hebben opgelopen. Het blijft daardoor volstrekt onduidelijk hoe het virus zich verspreidt. 

De GGD'en registreerden in de afgelopen week 366.120 positieve tests. In bijna 92 
procent werd de 'setting van besmetting' niet gevonden. Bij ongeveer 30.000 mensen, zo'n 8 
procent van het totaal, lukte dat nog wel. Dat is het laagste percentage ooit. 

Van die herleide besmettingen bleek 35,6 procent te zijn ontstaan op een school of 
kinderopvang. Dat is uitzonderlijk hoog. Een week eerder was het 11,2 procent, nog een week 
ervoor 0,4 procent. In twee weken tijd is het aantal coronagevallen op scholen ongeveer 
vertachtigvoudigd. ‘Het is voornamelijk het gevolg van de vele besmettingen bij 0- tot en met 
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12-jarigen en bij 13- tot en met 17-jarigen als gevolg van het opengaan van de scholen’, ligt 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toe. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Internist-endocrinoloog Evelien Peeters stopt als voorzitter van 
de omstreden stichting Artsen Covid Collectief  

Internist-endocrinoloog Evelien Peeters stopt als voorzitter van de omstreden stichting Artsen 
Covid Collectief na 'indringende gesprekken' met haar werkgever UMC Utrecht, maakte de 
groep coronakritische artsen bekend. 

Een woordvoerder van het Utrechtse ziekenhuis laat weten dat de huidige standpunten van 
het Artsen Covid Collectief 'niet meer verenigbaar zijn met de functie van Peeters als medisch 
specialist in het UMC Utrecht'. 

Volgens het Artsen Covid Collectief gaf de raad van bestuur van het UMC Utrecht een maand 
eerder nog aan 'haar voorzittersfunctie officieel goed te keuren als nevenfunctie'. Het bestuur 
van het collectief zegt het jammer te vinden dat Peeters stopt, maar heeft ook begrip voor deze 
keuze. Internist-infectioloog Hannah Visser neemt haar voorzittersrol over. 

De groep artsen zegt 'met enthousiasme en vertrouwen' verder te gaan in een nieuw jaar, 
waarin 'een risicogestuurd gezondheidsbeleid, proportionaliteit en zelfbeschikkingsrecht hoog 
op de agenda zullen blijven staan'. De organisatie liet zich de afgelopen twee jaar 
regelmatig kritisch uit over het coronabeleid. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Nikita Tregoebov is positief op corona getest 

Nikita Tregoebov is positief op corona getest. De Russische skeletonner won in 2018 zilver op 
de Winterspelen van Pyeongchang in Zuid-Korea. 

Tregoebov testte twee keer positief tijdens een trainingskamp in Sotsji. De Rus weet niet of hij 
aan de Spelen in Beijing kan deelnemen. De Russische skeletonploeg reist op 31 januari naar 
de hoofdstad van China, waar de Winterspelen op 4 februari beginnen. Tregoebov hoopt dat 
hij snel negatief test. Bron: AD, 25 januari 2022. 

De commerciële coronatester SpoedtestCorona stelt zeker vier 
testlocaties beschikbaar voor GGD 

De commerciële coronatester SpoedtestCorona stelt zeker vier testlocaties beschikbaar voor 
de GGD' en. Het gaat om locaties in Rotterdam, Nijmegen, Breda en Oss. Mogelijk komt een 
testplek in Utrecht daar snel bij, en het bedrijf is met meer locaties bezig. Dat zegt 
bestuursvoorzitter Jeroen De Jong. 

Volgens De Jong kunnen de plekken ongeveer ’250 tot 300 testen per locatie per 
uur’ uitvoeren voor de GGD'en. ‘We zullen rustig opstarten, maar 8000 tot 10.000 testen op 
een dag moeten we kunnen halen. Daarna kunnen we de capaciteit ophogen, we zullen het 
gestaag laten stijgen. Maar alles staat of valt met de vraag van de GGD.’ 

De GGD' en voeren ongeveer 150.000 coronatesten per dag uit. Dat is het maximum. De 
capaciteit kan niet verder worden opgevoerd omdat de laboratoria niet meer teststaafjes 
kunnen verwerken dan ze nu doen. Daarom bieden commerciële testers hun hulp aan. Zij zijn 
aangesloten bij de Stichting Open Nederland, die al toegangstesten regelt voor evenementen. 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

130 kilometer rijden voor een coronatest: GGD's compleet volgeboekt 

Moeite met het boeken van een coronatest in de buurt? Je bent niet de enige. De GGD's zijn 
zwaar overbelast. Het slechte nieuws: de komende dagen blijft het behelpen. Het goede 
nieuws: hulp is in aantocht. 



19 
 

In Rotterdam kreeg een inwoner de optie voorgeschoteld om naar Dronten te rijden, 130 
kilometer verderop. En in Tilburg lag de eerste testoptie vorige week bijna twee etmalen in de 
toekomst. Dat zorgt er alles bij elkaar voor dat mensen met klachten bijna 72 uur niet naar 
buiten kunnen, ook als ze geen corona blijken te hebben. In de regio Den Haag krijgen veel 
mensen deze week simpelweg nul op het rekest, als ze een afspraak proberen te maken op 
www.coronatest.nl. Bron: AD, 25 januari 2022. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn in een dag tijd 439 coronapatiënten 
gestorven 

In het Verenigd Koninkrijk zijn in een dag tijd 439 coronapatiënten gestorven. Dat is het 
hoogste aantal sinds 24 februari vorig jaar, meldt Sky News. In totaal stierven in het land al 
154.356 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. 

Ook zijn de afgelopen 24 uur 94.326 nieuwe besmettingen vastgesteld. Vorige week dinsdag 
waren dat er 94.432. Bron: AD, 25 januari 2022. 

 

Elton John  @ EPA 

Elton John heeft corona en zegt concerten af 

Een tegenvaller voor Elton John. De Britse ster heeft corona en moet daarom zijn optredens 
van vandaag en morgen in de Amerikaanse stad Dallas afzeggen, laat hij op Instagram weten. 

De zanger geeft in een verklaring aan dat hij volledig gevaccineerd is en ook al een boosterprik 
heeft gehad. Hij heeft alleen last van milde symptomen en verwacht daarom dat hij wel zijn 
shows van komend weekend in de steden North Little Rock en Oklahoma City kan spelen. Er 
wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor de geannuleerde concerten. 

De 74-jarige artiest is bezig met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour, die al in 2018 begon. 
Vorige week hervatte hij de afscheidstour weer, nadat deze lang had stilgelegen vanwege de 
coronapandemie. De tournee zal nog tot de zomer van 2023 duren. Bron: AD, 25 januari 2022. 

 



20 
 

 

@ ANP 

Russische skeletonner test vlak voor Spelen positief op corona 

Nikita Tregoebov is positief op corona getest. De Russische skeletonner won in 2018 zilver op 
de Winterspelen van Pyeongchang in Zuid-Korea. 

Tregoebov testte twee keer positief tijdens een trainingskamp in Sotsji. De Rus weet niet of hij 
aan de Spelen in Beijing kan deelnemen. De Russische skeletonploeg reist op 31 januari naar 
de hoofdstad van China, waar de Winterspelen op 4 februari beginnen. Tregoebov hoopt dat 
hij snel negatief test. Bron: RTL Nieuws, 25 januari 2022. 

 

 

Babyboom bij brandweer in Beekbergen: ‘Gaat nu over luiers in plaats van 
bier’ 

Normaal worden ze ’s nachts uit bed gebeld voor een fel woedende brand, nu houden krijsende 
baby’s de brandweermannen uit Beekbergen wakker. Bij het korps is sprake van een heuse 
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babyboom, met zes geboren kindjes in een halfjaar. ‘Het gaat soms wel wat lastiger met het 
regelen van piketdienst’, zegt vrijwilliger Bart Schepers.  

Geen maandagavond is meer hetzelfde in de kazerne van Beekbergen, sinds Sam, Viggo, Daan, 
Maan, Sterren en Lauren zijn geboren. Schepers herinnert zich de bizarre laatste weken. 
‘Waren we aan het oefenen en dan riep iemand: ‘Ik heb nog een klein dingetje.’ Automatisch 
zag je dan de gezichten naar elkaar toe draaien. ‘Is jouw vrouw ook al zwanger?’ zeiden we 
dan. We hebben er meerdere malen heel hard om gelachen.’ Bron: AD, 25 januari 2022. 

Dat studentenverenigingen vanaf woensdag weer leden mogen ontvangen 
is  een belangrijke stap tegen eenzaamheid 

Dat studentenverenigingen vanaf woensdag weer leden mogen ontvangen, is volgens de 
Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) een belangrijke stap tegen eenzaamheid die onder 
studenten wordt ervaren. ‘Ook al is het met vaste zitplaatsen en 1,5 meter afstand, er is meer 
mogelijkheid tot contact dan eerst’, zegt een woordvoerder. 

‘Zoals uit het onderzoek van het RIVM naar voren kwam, zijn de gevoelens van eenzaamheid, 
depressies en angsten sinds de coronacrisis wijdverspreid. Dat horen wij ook van 
verenigingsbesturen, die keer op keer de gevolgen van de crisis op studenten ondervinden’, 
aldus de woordvoerder. Daarom is een onderscheid met de reguliere horeca nodig voor de 
lange termijn, en wil de LKvV dat 'ook in toekomstige lockdowns de mentale gezondheid 
centraal wordt gezet'. 

Bij een horecasluiting kan de bar dan dicht blijven, maar kunnen sport, lezingen en 
spelavonden wel doorgaan. ‘Dat draagt bij aan de gezondheid van tienduizenden studenten.’ 
Bron: AD, 25 januari 2022. 

 

Gerard Olthaar. Hij is theatermaker en uiteraard blij dat zijn sector weer open mag. In de 
tussentijd is hij taxichauffeur geworden en rijdt hij kwetsbare kinderen naar de Groene 
Burcht in Capelle. © Frank De Roo 
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Theatermaker Gerard (62) ging aan de slag als taxichauffeur: ‘Leuk, maar 
ook zin om weer te spelen’ 
Theatermaker Gerard Olthaar (62) staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. Doen wat 
hij het allerleukst vindt: spelen voor publiek. Toch heeft hij ook genoten van zijn nieuwe baan 
als taxichauffeur. Dus dat blijft hij er gewoon naast doen. 
 
Eindelijk weer spelen. Publiek vermaken. ‘De sfeer, die heb ik echt gemist’, vertelt 
Rotterdammer Gerard Olthaar, theatermaker in hart en nieren. ‘Ik heb ook op Lowlands en 
de Zwarte Cross gespeeld, bijvoorbeeld. Je wordt dan echt ondergedompeld in de festivalsfeer. 
Je ziet er bekenden of mensen die bekenden van je worden. En voor mensen spelen, dát geeft 
energie.’ Bron: AD, 25 januari 2022. 
 
Bioscopen in het hele land zien een run op kaartjes 
 
Bioscopen in het hele land zien een run op kaartjes nu de bioscopen vanaf woensdag weer 
hun deuren weer kunnen openen. Dat bevestigt Boris van der Ham, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), na berichten over lange 
digitale wachtrijen. 
 
Op sociale media verschenen dinsdagavond foto's van mensen die in een digitale wachtrij 
stonden om een filmkaartje te kunnen bemachtigen. In enkele gevallen ging het om een 
geschatte wachttijd van meer dan 40 minuten en duizenden voorgangers. Van der Ham: 
‘Mensen hunkeren ernaar om weer naar de film te gaan. Het is heel mooi om te zien dat het 
publiek ons niet in de steek laat.’ 

En wat draait er dan in de bioscopen? Het aanbod is meteen enorm. Er zijn grote premières 
zoals de nieuwe Matrix-film, The Kingsman en Nightmare Alley. Ook films die weken geleden 
slechts kort konden draaien krijgen een kans. Vooral naar het nieuwste Spider-Man-
avontuur, No Way Home, wordt uitgekeken. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Spider-Man: No Way Home. © AP 

Naar de bios, maar welke film dan? Spider-Man krijgt herkansing en 
Amélie keert terug 
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Niemand hoeft meer naar de buurlanden af te reizen of illegaal te downloaden om de nieuwste 
speelfilms te zien. Vanaf woensdag gaan de meeste Nederlandse bioscopen weer open, maar 
de vraag is of er snel voldoende personeel opgetrommeld kan worden. 

Het aanbod is meteen enorm. Er zijn grote premières zoals de nieuwe Matrix-film, The 
Kingsman en Nightmare Alley, van Oscarwinnaar Guillermo Del Toro.  

Films die weken geleden slechts kort konden draaien krijgen ook een kans. Vooral naar het 
nieuwste Spider-Man-avontuur, No Way Home, wordt uitgekeken. Vorig jaar draaide de film 
maar drie dagen, terwijl er ongeveer 80.000 kaartjes in de voorverkoop waren gekocht. Het is 
de vraag hoeveel fans de film inmiddels elders hebben gezien, in België of via een illegale 
download. 

Normaal gesproken is een kaskraker als deze in Nederland goed voor minstens een half 
miljoen bezoekers. Maar de vraag is of dat aantal gezien de vertraging van de Nederlandse 
vertoningen en de beperkingen in de bioscoop nu gehaald gaat worden. De grootste 
bioscoophit van vorig jaar was het 007-avontuur No Time To Die, dat in een desastreus jaar 
toch nog 1.733.285 bezoekers trok. 

Net als Spider-Man heeft ook Silverstar, de paardenfilm met Britt Dekker, maar drie dagen 
gedraaid. Ook deze productie gaat nu in de herkansing. 

Een ander bekend gezicht is Amélie. De Franse filmklassieker was vorig jaar twintig jaar oud 
en zou rond kerst weer in de filmtheaters te zien zijn. Vanaf vandaag draait de film in maar 
liefst zestig zalen. 

Ook een comeback maakt de Nederlandse bioscoophit Alles op Tafel (met Linda de Mol). 
Tijdens de lockdown werd besloten om de film zo snel mogelijk op de streamingsdienst Amazon 
Prime Video te plaatsen. Maar nu de bioscopen toch eerder dan verwacht opengaan gaat ook 
deze film weer op het witte doek verschijnen. Andere titels die terugkeren zijn The House of 
Gucci, No Time to Die en de nieuwe Ghostbusters. 

Voor de bioscoopeigenaren en filmdistributeurs is het deze en de komende weken een hele 
puzzel om de beste programmering te maken. Door de lockdown is er een stuwmeer met nieuw 
filmaanbod ontstaan. Het is dringen om een goede bioscoopzaal te krijgen. De concurrentie is 
moordend en bepaalde producties dreigen tussen de wal en het schip te vallen. Distributeurs 
- de filialen van de grote Amerikaanse filmondernemingen (Warner, Universal en Disney) en 
de onafhankelijke bedrijven - houden elkaar scherp in de gaten met hun releases. Mikken 
bepaalde films niet op hetzelfde publiek? Daardoor zullen enkele films zeker weer worden 
uitgesteld, zoals al met de nieuwe Costa-film is gebeurd. Deze commerciële titel is nu naar 
maart verplaatst. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Robert Kennedy Jr heeft zich verontschuldigd voor controversiële 
opmerkingen over Anne Frank 

De Amerikaanse anti-vaxxer en activist Robert Kennedy Jr heeft zich dinsdag op Twitter 
verontschuldigd voor controversiële opmerkingen die hij onlangs maakte over Anne Frank. 
Kennedy, een zoon van oud-minister van Justitie Robert F. Kennedy ('RFK') en een neef van 
president John F. Kennedy ('JFK'), deed zijn uitlatingen tijdens een betoging tegen verplichte 
vaccinatie in Washington. 

‘Mijn excuses voor mijn verwijzing naar Anne Frank, vooral naar families die onder de 
Holocaust-gruwelen hebben geleden’, schreef Kennedy onder meer. Hij zei hij dat hij 
'vooorbeelden van barbaarsheid uit het verleden' had willen gebruiken om 'de gevaren van 
nieuwe controletechnologieën' te illustreren. ’Voor zover mijn opmerkingen pijn hebben 
gedaan, spijt het me oprecht en diep’, voegde hij eraan toe. 
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In zijn toespraak nabij het Lincoln Memorial in Washington zei Kennedy dat niet-
gevaccineerde Amerikanen een moeilijker leven hadden dan Anne Frank, de Joodse tiener die 
na twee jaar onderduiken in Amsterdam werd opgepakt en in een concentratiekamp stierf. 

‘Zelfs in Hitlers Duitsland kon je de Alpen oversteken naar Zwitserland. Je kon je verstoppen 
op een zolder zoals Anne Frank deed. Ik bezocht in 1962 Oost-Duitsland met mijn vader en 
ontmoette mensen die de muur hadden beklommen en waren ontsnapt, dus het was mogelijk. 
Velen stierven, maar het was mogelijk.’ 

Vervolgens haalde Kennedy, die erom bekend staat complottheorieën te verspreiden, onder 
meer ruimtesatellieten, 5G-technologie en digitale valuta als voorbeelden aan van 
technologieën 'waardoor niemand van ons nog kan vluchten en niemand van ons zich nog 
kan verbergen'. 

Kennedy's opmerkingen leidden tot felle kritiek van Joodse groepen en instellingen in de VS 
en daarbuiten, die de opmerkingen als beledigend bestempelden. Tegelijkertijd wezen zij op 
de onnauwkeurigheid van Kennedy's uitspraken. Zo verborg Anne Frank zich in Nederland, 
niet in Duitsland, zoals Kennedy leek te zeggen. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Een Australisch marineschip met tientallen coronagevallen aan boord 
heeft aangemeerd bij de coronavrije eilandengroep Tonga 

Een Australisch marineschip met tientallen coronagevallen aan boord heeft aangemeerd bij 
de coronavrije eilandengroep Tonga. Het schip levert op een contactloze manier noodhulp. 

HMAS Adelaide vertrok met ruim 600 bemanningsleden nadat alle opvarenden negatief 
hadden getest. Inmiddels zijn aan boord alsnog 29 besmettingen vastgesteld. 
De eilandengroep heeft de noodhulp echter hard nodig sinds de vulkaanuitbarsting en 
tsunami van twee weken geleden. 

Om de noodhulp nu veilig af te leveren zullen bemanningsleden de goederen uitladen en 
daarna weer vertrekken. HMAS Adelaide brengt onder meer medische middelen en 250.000 
liter water. De goederen gaan drie dagen in isolatie en worden gedesinfecteerd. Zo hoopt Tonga 
corona buiten te houden. Het land heeft sinds het begin van de pandemie één 
besmettingsgeval gehad en daarna niet meer. Bron: AD, 26 januari 2022. 

De tweede coronapersconferentie van het nieuwe kabinet heeft gisteren 
ruim 5,5 miljoen kijkers getrokken 

De tweede coronapersconferentie van het nieuwe kabinet heeft gisteren ruim 5,5 miljoen 
kijkers getrokken. Dat zijn er 200.000 minder dan de vorige persconferentie van premier Mark 
Rutte en coronaminister Ernst Kuipers. Het was wel het best bekeken programma van de 
dinsdagavond, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Bron: AD, 26 januari 2022. 

De websites van de grote bioscoopketens zijn vanochtend weer goed 
bereikbaar 

De websites van de grote bioscoopketens, zoals Pathé en Vue, zijn vanochtend weer goed 
bereikbaar. Gisteravond klaagden veel mensen op sociale media omdat de websites door 
een stormloop op kaartjes moeilijk of niet bereikbaar waren en dat er lange digitale 
wachtrijen waren. De wachttijden konden oplopen tot een uur. Mensen lieten weten dat er 
duizenden personen voor hen in de rij stonden. 

Vooral grote blockbusters als Spider-Man: No Way Home en The Matrix Resurrections leken 
het goed te doen bij het publiek. De bioscoopkoepel stelde blij te zijn dat het publiek de weg 
naar de theaters weer lijkt te vinden na een lockdown van anderhalve maand. 
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Het kabinet kondigde gisteravond aan dat bioscopen en filmzalen onder voorwaarden tot 
22.00 uur open mogen. Bron: AD, 26 januari 2022. 

 

Een NS-sprinter stopt op het traject Utrecht- Leiden CS op station Alphen a/d Rijn. © Josh 
Walet 
 
Steeds meer machinisten en conducteurs thuis door corona, NS 
overweegt treinen te schrappen 
 
De Nederlandse Spoorwegen overwegen te snijden in het treinrooster nu steeds meer 
personeel door de snel stijgende aantallen coronabesmettingen thuiszit. Ook stadsvervoerders 
zetten noodgedwongen minder metro's, bussen en trams in. Vakbonden FNV Spoor en VVMC 
zijn ondertussen bezorgd over de hoge werkdruk voor het niet zieke personeel.  
 
Het piept en het kraakt momenteel op het spoor. Vanwege de lockdown rijdt NS al ruim een 
maand met vijf procent minder treinen dan normaal. Op bepaalde trajecten vallen inmiddels 
meer treinen uit. ‘Veel van ons rijdend personeel is ziek of zit in quarantaine vanwege zieke 
gezinsleden’, vertelt woordvoerder Oscar van Elferen. ‘Dan hebben we het niet alleen over 
machinisten en conducteurs, maar ook over bijvoorbeeld technisch personeel voor 
onderhoud.’ Bron: AD, 26 januari 2022.  
 
We mogen weer! Schrobben en poetsen om open te kunnen: zo maken 
restaurants en cafés zich klaar 

Glazen poetsen, vloeren schrobben, tafels afstoffen. In bijna ieder restaurant en café in de 
Utrechtse binnenstad werd vandaag hard gewerkt om alles weer spic en span te krijgen, want: 
ze mogen eindelijk weer open! Het loopt storm met reserveringen, maar óf ze op woensdag 
allemaal open kunnen, wordt nog spannend: ‘We weten niet of de producten op tijd binnen 
zijn’.  
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‘Is het nu écht zeker, ja?’ vraagt Anna Loïs (32) van het Griekse restaurant Sirtaki aan de 
Servetstraat. Ze staat met een verfroller in haar hand nog even snel een kastje te verven. 
Binnen staan alle stoelen op de tafels en wordt er flink geboend. Ondanks dat traditiegetrouw 
alle versoepelingen die vanavond tijdens de persconferentie bekend worden gemaakt al gelekt 
zijn, is ze er nog niet helemaal gerust op. ‘Als ik het vanavond op tv hoor, dan pas weet ik het 
zeker.’ Bron: AD, 25 januari 2022. 

Na de aankondiging van versoepelingen gaat er vandaag weer van alles 
open 

Na de aankondiging van versoepelingen gaat er vandaag weer van alles open. Cafés en 
restaurants mogen weer gasten ontvangen, en ook theaters, musea, casino's, dierentuinen en 
pretparken mogen de deuren weer openen. 

Op veel plekken gelden voorwaarden voor heropening. Zo is 
een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en 
concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna's en 
casino's. Ook moeten mensen een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in publieke 
binnenruimtes zoals winkels en musea. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als 
bezoekers hun mondkapje af kunnen doen zodra ze zitten. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Cuba zal een aanvraag bij WHO indienden om twee op het 
eiland ontwikkelde coronavaccins te erkennen 

Cuba zal voor het einde van de maand een aanvraag bij wereldgezondheidsorganisatie 
WHO indienden om twee op het eiland ontwikkelde coronavaccins te erkennen. Het gaat 
om Soberana 02 en Soberana Plus. De aanvraag voor het Cubaanse vaccin Abdala loopt al. 

Volgens Vicente Vérez, directeur van farmaceutisch bedrijf Finlay dat de Soberana-vaccins 
ontwikkelde, doen de studies naar beide vaccins 'zeker niet onder voor die van multinationals'. 
De directeur geeft echter wel toe dat 'productiecapaciteit, het voldoen aan hoge 
standaarden en 'best practices' bij productie nog aanpassingen nodig zijn'. Volgens Vérez is 
het doorlopen van de aanvraagprocedure bij de WHO 'tijdrovend, moeizaam, ingewikkeld en 
duur'. 

Cuba heeft sinds de invoering van het handelsembargo van de Verenigde Staten in 1962 de 
grootste moeite om bepaalde zaken te importeren. Daarom ontwikkelt het land sinds de jaren 
80 haar eigen vaccins. De bevolking is dan ook grotendeels ingeënt met een van de drie 
Cubaanse vaccins of Chinese prikken. 

Op Cuba is tot nu toe 87,5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd en 36 procent heeft 
ook al een boosterprik ontvangen. Bron: AD, 26 januari 2022. 

De economische schade van de lockdown loopt in de miljarden 

De economische schade van de lockdown loopt in de miljarden. Economen van Rabobank en 
ING hebben op verzoek van De Telegraaf een eerste schatting gemaakt van de schade van de 
lockdown. Rabo houdt het op ruim 2 miljard euro, ING denkt ook dat de rekening een paar 
miljard euro bedraagt. 

De horeca had het al zwaar te verduren tijdens de avondlockdown. Volgens ING-onderzoek 
kostte dat de horeca al  dertig tot veertig procent van de omzet. En toen moest de harde 
lockdown nog komen, die leidde tot omzetverliezen van bijna zeventig procent in de horeca. 
Voor kleding- en schoenenwinkels was de ramp compleet negentig procent minder omzet. 

MKB-voorzitter Jacco Vonhof maakt zich grote zorgen over ondernemers die onvoldoende 
gecompenseerd zijn: ’De ondernemer die de rekening betaalt voor deze lockdown komt er wel 
heel slecht vanaf.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 



27 
 

Mensen met essentieel beroep zijn niet langer verplicht om in 
quarantaine te gaan na contact met besmet persoon 

Mensen met een essentieel beroep zijn niet langer verplicht om in quarantaine te 
gaan na contact met een besmet persoon. Wel moeten zij eerst goedkeuring krijgen van hun 
werkgever om niet in quarantaine te hoeven, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief 
aan de Tweede Kamer. De werkgever bepaalt samen met de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging welke functies essentieel zijn en bijvoorbeeld niet vanuit huis 
kunnen. 

Als besloten wordt dat een werknemer niet in quarantaine hoeft, moet diegene zich wel 
dagelijks zelftesten, vijf dagen na het contact met een besmet persoon een test bij de GGD 
doen, een mondkapje dragen en afstand houden. Wie toch klachten krijgt, moet onmiddellijk 
naar huis en alsnog in quarantaine, schrijft Kuipers. De werknemer en -gever zijn er samen 
verantwoordelijk voor dat corona zich niet verder verspreidt op de werkvloer, schrijft de 
minister. 

Met de maatregel wil het kabinet voorkomen dat de samenleving ontwricht raakt en sectoren 
stilvallen. Daarom is eerder al besloten dat een quarantaine niet meer hoeft na een booster of 
recente coronabesmetting, mits de persoon geen klachten heeft. Wie zelf besmet is, moet wel 
in isolatie. 

Het Outbreak Management Team (OMT) had ook deze uitzondering voor niet-geboosterde 
werknemers geadviseerd. Daarbij plaatste het de nadrukkelijke kanttekening dat de 
uitzondering alleen geldt voor werk en dus geen vrijbrief is om bijvoorbeeld naar sport of de 
winkel te gaan. Het kabinet had toegezegd dit advies te volgen, maar pas later met de 
uitwerking te komen. 

Het is niet duidelijk of de aanpassing alleen geldt voor werknemers in essentiële sectoren, 
zoals de zorg, of dat het ook voor andere werkvelden gaat gelden. Het OMT had geadviseerd 
het in ieder geval toe te passen voor essentiële beroepen, maar mogelijk ook in andere sectoren 
toe te passen. Kuipers geeft in zijn brief geen uitsluitsel dat het alleen geldt voor essentiële 
sectoren. Bron: AD, 26 januari 2022. 

GGD Brabant-Zuidoost gaat alle mensen in hun bestand die nog geen 
boosterprik hebben gehaald uitnodigen via een sms 

De GGD Brabant-Zuidoost gaat alle mensen in hun bestand die nog geen boosterprik hebben 
gehaald uitnodigen via een sms. De gezondheidsdienst meldt dat ze zo'n 30.000 mensen een 
bericht gaat sturen. 

Nog niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt, heeft de boosterprik gehaald, meldt 
de GGD in de regio Eindhoven. ’Daarom nodigen we inwoners van onze regio die aan bepaalde 
criteria voldoen opnieuw uit, nu met een sms. Wil je de booster? Beantwoord dan met ja. Een 
afspraak maken is niet nodig’, staat op de website van GGD Brabant-Zuidoost. 

De GGD heeft de contactgegevens van de inwoners omdat die ze eerder zelf hebben gegeven, 
meldt de dienst. Ze verplichten nergens toe. ’Met deze sms-oproep willen we het 
mensen makkelijker maken die wel een vaccinatie willen, maar het maken van de afspraak 
lastig of vervelend vinden. Je kunt gewoon nee antwoorden als je niet naar de afspraak wil 
komen.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 

De musicals zullen deze week worden hervat 

De musicals The Sound of Music en Hij gelooft in mij zullen deze week worden hervat. Ook de 
voorstellingen Titanic en The Rocky Horror Show zijn op korte termijn weer in de theaters te 
zien. Grotere musicals als Aladdin, Soldaat van Oranje en Tina kunnen met de huidige 
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restricties nog niet worden gespeeld, melden de producent Stage Entertainment en De Graaf 
& Cornelissen Entertainment. 

‘The Sound of Music of Titanic zijn relatief kleinschalige producties die ook met een kleinere 
zaalbezetting kunnen worden gespeeld’ , stelt een woordvoerder. Wel wordt de aanvangstijd 
van de voorstellingen iets vervroegd, zodat de producties om 22.00 uur klaar zijn zoals de 
coronaregels voorschrijven. 

Grotere musicals als Aladdin, die in het Circustheater staat, en Tina - in het Beatrixtheater - 
zijn daarentegen grote dure producties die niet uit de kosten komen met een kleine bezetting. 
Dit geldt ook voor megahit Soldaat van Oranje. ‘Bovendien duurt de voorstelling ruim drie 
uur’, legt een zegsman uit. ‘We zouden dan al rond etenstijd moeten beginnen om het hele 
stuk te kunnen spelen.’ 

De cultuursector liet gisteren gelijk weten niet blij te zijn met de versoepelingen. De deuren 
sluiten om 22.00 uur is te vroeg voor bijvoorbeeld voorstellingen: Bron: AD, 26 januari 2022. 

Sound of Music gaat door, Aladdin en Soldaat van Oranje nog niet 

De musicals The Sound of Music en Hij gelooft in mij zullen deze week worden hervat. Ook de 
voorstellingen Titanic en The Rocky Horror Show zijn op korte termijn weer in de theaters te 
zien. Grotere musicals als Aladdin, Soldaat van Oranje en Tina kunnen met de huidige 
restricties nog niet worden gespeeld. 

Dat hebben producent Stage Entertainment en De Graaf & Cornelissen Entertainment 
vandaag gemeld. ‘The Sound of Music of Titanic zijn relatief kleinschalige producties die ook 
met een kleinere zaalbezetting kunnen worden gespeeld’, stelt een woordvoerder. Wel wordt 
de aanvangstijd van de voorstellingen iets vervroegd, zodat de producties om 22.00 uur klaar 
zijn zoals de coronaregels voorschrijven. Bezoekers worden hierover op korte termijn 
geïnformeerd. 

Grotere musicals als Aladdin, die in het Circustheater staat, en Tina - in het Beatrixtheater - 
zijn voorlopig nog niet aan de beurt. Dit zijn grote dure producties die niet uit de kosten komen 
met de kleine bezetting die nu is toegestaan in theaters. Dit geldt ook voor megahit Soldaat 
van Oranje. ‘Bovendien duurt de voorstelling ruim drie uur’, legt een zegsman uit. ‘We zouden 
dan al rond etenstijd moeten beginnen om het hele stuk te kunnen spelen.’ 

De bezoekers die al kaarten hadden gekocht voor voorstellingen die weer doorgaan krijgen op 
korte termijn een bericht dat zij de kaarten voor door de lockdown gecancelde shows kunnen 
omruilen. Het is niet bekend wanneer Aladdin, Tina of Soldaat van Oranje wel weer te zien 
zijn. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Zo reageert Nederland op de persconferentie: van ‘is dit De Speld?' tot 
'stap voorwaarts’ 

Na een winterslaap van ruim vijf weken gaat Nederland vanaf morgen bijna helemaal van het 
slot. De culturele sector mag onder voorwaarden weer open, net als restaurants en cafés. Ook 
mogen evenementen onder strenge voorwaarden weer worden gehouden. Waar 
horecaondernemers in jubelstemming verkeren, overheerst in de evenementensector diepe 
teleurstelling. ‘Met verbijstering hebben wij naar deze schertsvertoning gekeken.’ 

De verplichte openingstijd tot 22.00 uur, de beperkte capaciteit van 1250 bezoekers, vaste 
zitplaatsen met 1,5 meter afstand in combinatie met de check van een coronatoegangsbewijs 
maken het ‘haast onmogelijk iets zinnigs te ondernemen’, zegt Schans. 

Er moet volgens hem heel snel een plan komen waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer de 
sector op korte termijn honderd procent open kan. ‘Wat ons betreft is dat uiterlijk 1 maart 
2022. De maatschappij wordt onnodig veel schade aangedaan. Het jojobeleid en het gebrek 
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aan een duidelijke koers van de regering beschadigt onze sector inclusief artiesten, maar ook 
bijvoorbeeld de jeugd en veel werkenden in onze sector.’ 

De theaters voelen zich eveneens blij gemaakt met een dode mus, nu bekend is gemaakt dat 
ze alleen open mogen met 1,5 meter afstand. Walter Drenth van Stage Entertainment, van 
musicals als Aladdin, Tina - de Tina Turner musical en Hij gelooft in mij, hoopt dat het kabinet 
afziet van de afstandsregel.  

‘Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers 
op 1,5 meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen 
van twintig tot dertig procent en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend. Deze 
‘versoepeling’ brengt ons geen stap verder en betekent in feite een verlenging van de lockdown.’ 

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), ziet zijn 
optimisme van gisteren eveneens weer getemperd. ‘Het beeld wordt er niet beter op. Als 
publiek op 1,5 meter afstand moet zitten, kunnen voorstellingen maar dertig procent publiek 
ontvangen waar zeventig procent nodig is om break-even te maken’, zegt hij op Twitter. 
De VVTP bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar zo’n zeventig procent 
van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. 

Minder negatief is de Theateralliantie, een samenwerkingsverband tussen theaters en 
producenten, die voorstellingen als De Tweeling en Annie de Musical voortbracht. ‘We mogen 
weer, dat is het goede nieuws’, stelt zakelijk directeur Eric-Paul Dijkhuizen. ‘Dit doen we 
natuurlijk in nauw overleg met de programmeurs en directieleden van de theaters waar we 
spelen. Zij hebben nu echt wel een fikse puzzel te leggen. Want enerzijds zijn er natuurlijk 
oude voorstellingen die terug zouden keren, maar er komen ook nieuwe producties aan.’ 

Actrice Hadewych Minis zegt dat ze haar oren niet geloofde  toen zij Rutte over de 
cultuursector hoorde praten. Vooral de opmerking dat de cultuursector ‘een beetje creatief 
moet zijn‘ viel erg verkeerd. ’Ik dacht dat dit een bericht was van De Speld. Zo INSANE is deze 
uitspraak!!’ meldt Minis op Twitter. Zij is niet de enige die woedend reageert. Ook cabaretier 
Sanne Wallis de Vries stelde in M dat het een bizarre situatie is. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Jong meisje krijgt klappen in gezicht als ze geen mondkapje draagt in 
tram: ‘Ze was in shock’ 

Een minderjarig meisje is mishandeld nadat een man het er niet mee eens was dat zij geen 
mondkapje droeg in de tram in Zoetermeer. De politie is nu op zoek naar de verdachte en een 
andere getuige. ‘Het meisje was flabbergasted en in shock’, zegt rechercheur Piet Corveleijn, 
die de zaak onderzoekt. 

Het slachtoffer pakte op vrijdag 1 oktober de Randstadrail in Zoetermeer, op weg naar station 
De Leyens. Vlak na haar stapt een man in, die tegenover haar gaat zitten. Hij maakt er 
vervolgens een opmerking over dat het meisje geen mondkapje draagt. 

Wanneer de tram bijna bij halte De Leyens is, loopt het meisje naar de uitgang van de tram. 
De man volgt haar en spreekt haar bij het uitstappen opnieuw aan over het niet dragen van 
een mondkapje. Van de schrik laat de jonge vrouw haar mobiel uit haar handen vallen. Ze 
raapt hem op en neemt afstand van de man, maar dan gaat het mis. 

‘Vlak voor de deuren open gaan, geeft hij haar twee harde klappen in haar gezicht’, meldt de 
politie. Een getuige van de mishandeling komt tussen de man en het slachtoffer en neemt 
laatstgenoemde mee naar een andere uitgang. Op het perron wordt ze opgevangen door twee 
andere vrouwen. 

Een andere reiziger laat het er niet bij zitten, gaat achter de man aan en neemt hem mee terug 
naar het meisje om zijn excuses aan te bieden. Dat doe hij dan ook en geeft haar een knuffel. 
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‘Ze liet het maar over zich heen komen, ze wilde maar één ding: snel naar huis’, zegt Corvelijn 
in het opsporingsprogramma Team West. 

 
Op vrijdag 1 oktober is een minderjarig meisje het slachtoffer geworden van een mishandeling 
in een tram omdat ze geen mondkapje droeg. © Politie Den Haag 

‘Ik heb onlangs nog contact gehad met haar moeder’, vervolgt de rechercheur. ‘Het meisje was 
erg aangedaan en heeft maanden niet van de Randstadrail gebruik durven te maken. Het gaat 
nu beter met haar, maar het heeft haar veel leed gebracht. Het is goed dat de man excuses 
heeft aangeboden, maar toch willen we hem graag ter verantwoording roepen. Want dit gedrag 
kan niet getolereerd worden. Niemand mag voor eigen rechter spelen.’ 

Naast de verdachte is de politie ook nog op zoek naar een getuige. Een vrouw zou het meisje 
nog hebben aangesproken en gezegd dat ze de man kent. Met die vrouw komt de recherche 
graag in contact. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Man slaat meisje twee keer hard in haar gezicht in Zoetermeerse tram 

Een jong meisje is twee keer hard in haar gezicht geslagen door een man, die het er kennelijk 
niet mee eens was dat ze geen mondkapje droeg in de Randstadrail in Zoetermeer. De man 
heeft daarna nog excuses aangeboden, maar de politie is alsnog naar hem op zoek. 

Het meisje zit op vrijdag 1 oktober in de tram en is op weg naar station De Leyens. Vlak na 
haar stapt een man in, die tegenover haar gaat zitten. Hij zegt er iets van dat ze geen 
mondkapje draagt, maar laat het daar verder bij tijdens het vervolg van de rit. 

Als de tram bijna bij de halte is, loopt het meisje naar de uitgang. De man maakt ook 
aanstalten om uit te stappen en spreekt haar bij de deur opnieuw aan over het mondkapje. 
Ze laat van schrik haar telefoon uit haar handen vallen, raapt die op en neemt afstand van de 
man. Vlak voor de deuren open gaan, geeft hij haar twee harde klappen in haar gezicht. 

Een vrouw die ziet wat er gebeurt, komt tussenbeide en neemt het meisje mee naar een andere 
uitgang. Op het perron wordt ze opgevangen door twee andere vrouwen. Een andere reiziger 
gaat achter de man aan en neemt hem mee terug naar het meisje, om zijn excuses aan te 
bieden. Dat doet de man en hij geeft haar een knuffel. 

'Het meisje was flabbergasted en in shock', zegt de Zoetermeerse rechercheur Piet Corveleijn, 
die de zaak onderzoekt. 'Ze liet het maar over zich heen komen, ze wilde maar één ding: snel 
naar huis. Ik heb onlangs nog contact gehad met haar moeder. Het meisje was erg aangedaan 
en heeft maanden niet van de Randstadrail gebruik durven te maken. Het gaat nu beter met 
haar, maar het heeft haar veel leed gebracht.' 
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'Het is goed dat de man excuses heeft aangeboden, maar toch willen we hem graag ter 
verantwoording roepen', vertelt Corveleijn. 'Want dit gedrag kan niet getolereerd worden. 
Niemand mag voor eigen rechter spelen.' 

Naast dat de politie wil weten wie de man is, wordt er nog een getuige gezocht. Een vrouw 
heeft het meisje nog aangesproken en gezegd dat ze de man kent. Met die vrouw komt de 
recherche graag in contact. Bron: Omroep West, 25 januari 2022. 

Inspirator van Bolsonaro en complotdenker Carvalho overlijdt aan corona 

In de Verenigde Staten is de uiterst rechts-conservatieve Braziliaanse ideoloog Olavo de 
Carvalho overleden. Hij werd gezien als de inspirator van de Braziliaanse president Bolsonaro. 
De familie maakte op zijn Twitter-account bekend dat Carvalho in het ziekenhuis is overleden. 
Hij was 74 jaar.  

In de bekendmaking wordt niets gezegd over de doodsoorzaak. Maar zijn dochter schrijft dat 
Carvalho aan de gevolgen van een coronabesmetting is overleden. Een paar dagen geleden 
was hij in het ziekenhuis opgenomen. Carvalho zelf was een corona-scepticus.  

Hij werd gezien als iemand die veel invloed had op het beleid van de Braziliaanse president 
Bolsonaro. Net als de president heeft Carvalho vanaf het begin van de pandemie de impact 
van het coronavirus gebagatelliseerd.  

Ook hing hij complottheorieën aan en claimde hij onder meer dat colabrouwer Pepsi de cellen 
van geaborteerde foetussen als zoetstof gebruikte. Verder ontkende hij klimaatverandering en 
betwistte hij, net als Bolsonaro, het nut van coronavaccinaties.  

Carvalho woonde sinds 2005 in de Verenigde Staten, nadat links de presidentsverkiezingen 
in Brazilië had gewonnen. Daar gaf hij online filosofielessen waarin hij sprak over individuele 
rechten en het christendom. 

Dat maakte hem uiteindelijk tot een sleutelfiguur in de conservatieve beweging die Bolsonaro 
in 2018 aan de macht bracht. In een bericht op Twitter noemt Bolsonaro Carvalho een van de 
grootste denkers in de geschiedenis van het land. 

‘Hij was een grootheid in de strijd voor vrijheid en een baken voor miljoenen Brazilianen.’ 
Bolsonaro heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. 

De populariteit van Bolsonaro is flink afgenomen vanwege zijn aanpak van de coronacrisis en 
de stijgende inflatie in het land. In oktober zijn er opnieuw presidentsverkiezingen en wordt 
duidelijk of Bolsonaro een nieuwe termijn krijgt. 

Correspondent Marc Bessems: 

‘Carvalho was de invloedrijkste intellectueel van Brazilië, al werd hij door intellectueel Brazilië 
veelal verafschuwd. Aanvankelijk was hij een marginale figuur, maar zijn anti-linkse 
denkbeelden, zijn vaak grove taalgebruik en slimme gebruik van 'nieuwe media' maakten hem 
steeds invloedrijker. Duizenden mensen 'studeerden' online bij hem. Zijn aanhangers 
noemden hem 'filosoof', al heeft hij nooit een academische titel behaald. 

Toen in 2013 een golf van onvrede door Brazilië ging, en die protesten steeds meer 'anti-links' 
werden, rees zijn ster. Zijn gedachtengoed sloot aan bij het politieke sentiment van dat 
moment. Zijn slogans zag je terug bij de demonstraties die uiteindelijk in 2016 leidden tot het 
vertrek van de linkse president Dilma Rousseff. Hij gaf een intellectueel vleugje aan die nieuwe 
rechtse beweging, werd gezien als de ideoloog van nieuw rechts. 

Carvalho hielp indirect mee aan de verkiezingsoverwinning van Bolsonaro en had 
aanvankelijk grote invloed in de regering. Enkelen van zijn meest loyale studenten werden 
minister. Die ideologische vleugel van de regering Bolsonaro verloor door de jaren heen aan 
invloed, omdat Bolsonaro steeds afhankelijker wed van militairen en de centrumrechtse 
traditionele partijen die hem politiek overeind hielden. Op het laatst nam Carvalho steeds 
meer afstand van de president, al zei hij wel in 2022 op Bolsonaro te zullen stemmen ‘omdat 
er geen alternatief is’.’ Bron: NOS, 25 januari 2022. 
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Van Dissel: één op de acht besmette personen had al eerder corona 

Steeds meer mensen raken voor de tweede keer besmet met het coronavirus. Inmiddels turft 
het RIVM dertien procent zogenoemde herinfecties. ‘Dat is aanmerkelijk hoger dan eerder, en 
duidt erop dat de bescherming die je normaal hebt na het doormaken van een infectie bij deze 
variant minder is.’ 

Dat meldde RIVM-directeur Jaap Van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. Vandaag 
beëindigd het kabinet de harde lockdown, vrijwel alle sectoren kunnen onder voorwaarden 
weer open van 05.00 tot 22.00 uur. Dit maatregelenpakket loopt tot 8 maart, over drie weken 
weegt het kabinet alles opnieuw.  

Het OMT had liever gezien dat om vijf of acht uur 's avonds al alles dicht zou gaan, ook omdat 
veel nog onzeker is rond de omikrongolf. Nu al raakt 1 op de 50 Nederlanders besmet en lopen 
teststraten over. Wekelijks kunnen straks in totaal tot wel twee miljoen mensen uitvallen door 
infectie en quarantaine, stelde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66).  

Experts houden rekening met dagelijks 100.000 omikron-infecties - ‘een duizelingwekkend 
aantal’, zei Van Dissel: ‘De toename zien we nu met name onder schooljeugd. Het aantal 
ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen weer licht toe, de kanteling lijkt gekomen na de 
daling de afgelopen weken.’     

 
Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, tijdens de 
hoorzitting over het coronavirus in de Tweede Kamer. © ANP 

RIVM-rekenaars denken dat er nog altijd veel patiënten met corona in het ziekenhuis 
terechtkomen, tot wel 4500 (nu nog 911) op de verpleegafdelingen en 800 (nu 252) op de IC. 
Maar de prognoses bevatten ruime marges, erkent Van Dissel. 

Van Dissel stelt dat er grote verschillen zijn tussen landen die kampen met de Omikrongolf 
en dat het daarom niet eenvoudig is om zomaar buitenlandse data over te nemen in de 
Nederlandse prognoses. ‘De modellen kloppen niet, lees je dan weleens in de krant. Maar een 
model is zo goed als de aannames die erin gaan. En het beeld wisselt in diverse landen. Dan 
maakt het nogal uit waar je vanuit gaat.’ 

De VS heeft nu bijvoorbeeld last van een flinke toestroom naar de ziekenhuizen, die overtreft 
eerdere golven. ‘Ook in Israël zie je dat beeld nu: een toename van IC- en ziekenhuisopnames. 
Terwijl Israël als eerste had geboosterd. Dan zie je dat als je te snel hebt geboosterd, dat je de 
deltavariant hebt gedrukt, maar voor Omikron is dat waarschijnlijk weer te lang geleden. Dat 
zie je dan terug.’ 
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Inmiddels zijn de RIVM-prognoses wel aangepast aan de nieuwste gegevens, waardoor de 
scenario's beter uitpakken.  

Ondertussen moet de zorg nog altijd een enorme inhaalslag maken: in totaal schatten 
ziekenhuizen dat ze samen nog 130.000 ingrepen achterlopen. Door de coviddrukte moesten 
veel operaties wijken. Zo werden de afgelopen twee maanden alleen al 100 openhartoperaties 
uitgesteld, zei Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving bij de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). 

Behalve een beperkt aantal IC-plekken kampen ziekenhuizen ook nog altijd met 
personeelsuitval: ‘We zitten door eerdere coronagolven nog altijd met een ziekteverzuim van 
acht procent of meer. De pandemie trekt een zware wissel op mensen. Die personeelsuitval is 
echt een hele beperking. En dat is nog zonder de Omikrongolf.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 

 

Dimitri en Manon van restaurant Cottontree-City in betere tijden. © Casper Van Dort 

Ondanks versoepelingen toch dicht: deze restauranteigenaren hebben 
corona 

Hoewel de horeca woensdag weer open mag, kan het Haagse restaurant Cottontree-City niet 
open omdat de eigenaren corona hebben. De hele familie Cottontree zit met corona thuis: 'Het 
restaurant is waar we voor leven. Dit is wel heel zuur, niet te beschrijven.' 

Vorige week dinsdag kwam dochterlief thuis en bleek corona te hebben. Manon Heinrichs-
Hemmink en haar man Dimitri, allebei eigenaar van het restaurant, moesten hierdoor in 
quarantaine. Het stel bleef positief en begon aan de voorbereidingen in aanloop naar de 
mogelijke versoepelingen voor de horeca. 'Met het keukenpersoneel overlegden we over de 
menukaart, alles op afstand natuurlijk.' 

Afgelopen zaterdag test Manon toch ook positief; een dag later is Dimitri de klos. Dimitri ligt 
doodziek in bed en Manon voelt zich nu al wat beter. Maar dat ze hun werkzaamheden in het 
restaurant zouden kunnen verrichten, daarvan is geen sprake. Manon: 'We hebben er bewust 
voor gekozen om de deuren gesloten te houden. We willen het ons personeel niet alleen op 
laten knappen. We openen liever samen.' 

Maar balen doet het echtpaar wel. 'We beginnen nu met een achterstand. De zaak moet nog 
schoon, de voorbereidingen nog afgemaakt, de inkopen moeten nog gedaan.' Het geeft de 
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eigenaresse een onbeschrijflijk naar gevoel: 'Ondanks dat we er alles aan hebben gedaan om 
open te kunnen als het weer mocht, mag het niet zo zijn. Het is een enorme domper.' 

Het stel hoopt de komende week op te knappen en de achterstand in te halen. 'We willen nu 
woensdag 2 februari open om onze gasten te verwelkomen.' Bron: Omroep West, 26 januari 
2022. 

De lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk eindigt komende 
maandag 

De lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk eindigt komende maandag, heeft de 
regering zojuist bekendgemaakt. De druk is op de ziekenhuizen is dusdanig afgenomen dat 
de omstreden regel van tafel kan.  

‘We kwamen tot de conclusie dat een lockdown voor ongevaccineerde mensen alleen te 
rechtvaardigen is als de intensive cares dreigen over te lopen’, aldus de minister Wolfgang 
Mueckstein (Volksgezondheid). Experts vonden het niet meer nodig de lockdown te 
handhaven.  

De coronamaatregel werd halverwege november ingevoerd. Sindsdien mochten 
ongevaccineerden alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, sport, werk of bezoek 
aan een arts. Van de mensen die in Oostenrijk in aanmerking komen voor vaccinatie, 
heeft een op de vijf nog geen enkele coronavaccinatie gehad. Bron: AD, 26 januari 2022. 

‘Carnaval is knuffelen en bier drinken, dus met 1,5 meter afstand, zie ik 
dat niet zitten’ 

De nieuwe versoepelingen leiden met carnaval geheid tot volle cafés, straten en pleinen, 
voorspellen de burgemeesters in het zuiden en oosten van het land. Maar hoe gaat een 
handjevol boa’s erop toezien dat iedereen keurig blijft zitten en 1,5 meter afstand houdt? Dát 
is immers geen carnaval. 

Met dat dilemma worstelen de burgemeesters en daarom gaan de regio’s waar carnaval een 
traditie is deze week nog om tafel met minister Dilan Yesilgöz van Justitie & Veiligheid. In de 
hoop dat die een ‘oplossing’ biedt, zoals eerder ook de Formule 1-race in Zandvoort toch door 
kon gaan in coronatijd. 

‘Bedoeling is kort gezegd dat er een gelijke aanpak komt voor carnaval, zodat alle gemeenten 
die meedoen dit op dezelfde manier veilig en verantwoord kunnen begeleiden. Dan hebben we 
het over de activiteiten van de carnavalsverenigingen, het carnaval in de horeca en het 
buitencarnaval’, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, die bij de minister spreekt 
namens alle gemeenten in de veiligheidsregio Brabant-Noord. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Duitsland meldt vanmorgen 164.000 nieuwe besmettingen 

Duitsland meldt vanmorgen 164.000 nieuwe besmettingen. Nog niet eerder werden er in het 
land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt op de dag waarop het 
parlement in debat gaat over een algemene vaccinatieplicht. 

Het aantal besmettingen in Duitsland is de afgelopen maand explosief toegenomen door de 
Omikron-variant. Vandaag werden ook 166 nieuwe sterfgevallen genoteerd, waarmee het 
officiële dodental steeg naar 117.126. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Wat is het verschil tussen griep en corona (COVID-19)? 

De ziekteverschijnselen bij COVID-19 (‘corona’) lijken vaak op die van griep: 
verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts. Maar COVID-19 wordt veroorzaakt 
door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door een influenzavirus. In 
de infographic Bron: Nivel, kennis voor betere zorg, 31 oktober 2021. 
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Naar schatting 130.000 mensen wachten nog op een operatie 

Naar schatting 130.000 mensen wachten nog op een operatie, meldt Karina Raaijmakers, 
directeur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Tweede Kamer. De cijfers zijn 
gebaseerd op informatie uit 57 ziekenhuizen. 

Dat zijn niet alle ziekenhuisorganisaties in Nederland, maar de NZa denkt wel dat 130.000 
operaties een 'goede benadering van de werkelijkheid' is. 

Vanwege de coronazorg in de ziekenhuizen zijn er afgelopen twee jaar heel wat operaties 
uitgesteld. Afgelopen maand werden er binnen de meest voorkomende specialismen nog 
13.000 operaties uitgesteld. Bron: AD, 26 januari 2022. 

 

Gudrun  Van Steenbergen (54) uit Maastricht. © Annemiek Mommers 
 
Blij met de versoepelingen: ‘Eindelijk weer koffie bij de Hema’ 
 
Eindelijk geen afhaalmaaltijd meer, maar echt uit eten. En niet alleen maar Netflix op de bank 
maar film op een groot scherm. We kunnen er weer op uit.  
 
Gudrun Van Steenbergen (54) uit Maastricht: 
 
‘Ik ben een enorme huismus. Ik hoef niet zo nodig uit eten of op stap. De lockdowns heb ik 
prima doorstaan. Maar één ding heb ik heel erg gemist: mijn kopje koffie bij de Hema. Elke 
vrijdagochtend ga ik met een vriendin naar de markt, al jarenlang, en daarna drinken we 
samen een kop koffie. In de zomer op een terrasje, in de winter bij de Hema. We hebben een 
vast tafeltje. Als daar al andere mensen aan zitten, ben ik stiekem een beetje geïrriteerd. Om 
elkaar te spreken, hoeven we het niet eens te doen, want we bellen bijna elke dag. Het is heel 
kneuterig, maar dat kopje koffie geeft mij het gevoel dat ik er echt even uit ben geweest. En 
het kost maar 2 euro. Als we wat te vieren hebben, nemen we er een tompouce bij. Ja, deze 
week vieren we dat het weer kan.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 
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Ziekteverzuim op hoogste niveau in twintig jaar 
 
Het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg was in het vierde kwartaal van vorig jaar 
8,24 procent. Dat is hoger dan het in de voorbije twintig jaar is geweest, meldt Vernet, dat de 
cijfers bijhoudt. Vooral het langdurige verzuim nam toe. 
 
In de verschillende sectoren van de zorg werken in totaal 960.000 mensen. In de laatste drie 
maanden van vorig jaar zaten dagelijks gemiddeld 79.000 van hen ziek thuis. Dat is 10 
procent meer dan in dezelfde periode in 2020. In de cijfers zijn de degenen die in quarantaine 
zaten of thuis op een testuitslag wachtten niet meegenomen. 
 
Het verzuim over heel 2021 kwam uit op 7,29 procent. Ook dat was een stijging ten opzichte 
van het jaar ervoor. Werknemers in de zorg meldden zich vorig jaar gemiddeld 1,07 keer per 
jaar ziek en bleven gemiddeld bijna 29 dagen thuis. 
 
Met name het langdurige verzuim is dus toegenomen. Dan gaat het om een ziekteperiode van 
minimaal 92 dagen. Volgens Vernet is dat geen goede ontwikkeling ‘voor een sector die al 
kampt met structurele arbeidsmarkttekorten. Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 
 
 

 
 
Monsteroperatie voor brouwerijen door versoepelingen horeca 

Nu de horeca weer open mag, slaan cafés volop bier in. De grootste brouwerijen van het land, 
waaronder AB InBev en Heineken, moeten daarom in korte tijd met honderden vrachtwagens 
duizenden kroegen van miljoenen liters bier voorzien. ‘Het voelt als een déjà vu.’  

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat de horecazaken vanaf woensdag weer open 
mogen, nadat ze wekenlang dicht zijn geweest. Wel moeten de kroegen en restaurants uiterlijk 
om 22.00 uur de deuren sluiten. 

Toen vorige week al de eerste berichten naar buiten kwamen over de mogelijke heropening, 
stroomden de orders voor bier weer binnen. Vooral vanaf zondag loopt het storm, merkt 
Michèle Van Spilbeeck, horecadirecteur bij AB InBev.  
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De afgelopen weken heeft 's werelds grootste brouwer in de aanloop naar de heropening al een 
planning in elkaar gezet voor het bevoorraden van alle cafés. Ook is ervoor gezorgd dat er 
genoeg bier op voorraad is en er genoeg chauffeurs zijn om al die vrachtwagens te besturen. 

De brouwcapaciteit en het zorgen voor genoeg personeel zijn volgens het Belgische bedrijf de 
grootste knelpunten bij dit soort operaties. De bestellingen van kroegen komen nu vrijwel 
allemaal tegelijk binnen, terwijl dat normaal iets meer verspreid is. ‘Het personeel is nu zelfs 
in de weekenden en 's avonds aan het werk. Maar het voordeel is dat iedereen weer blij is dat 
hij aan de slag kan.’ 

De brouwers hebben sinds het begin van de pandemie al een paar keer ervaring kunnen 
opdoen met bierleveringen aan het einde van een lockdown. ‘Het voelt dan ook als een déjà 
vu’, zegt een woordvoerder van Heineken. 

Het bedrijf heeft niet gewacht tot de coronapersconferentie van gisteravond en is enkele dagen 
geleden al begonnen met de leveringen. ‘We gingen ervan uit dat de berichten die uitlekten, 
juist zijn. De cafés hebben ook al volop bestellingen geplaatst de afgelopen dagen.’ 

Daarbij gaat het vooral om speciaalbier en fusten. De grote biertanks, met vele liters pils erin, 
kunnen voorlopig opgeborgen blijven. ‘De horeca moet om 22.00 uur dicht. Daardoor wordt 
relatief weinig pils gedronken’, licht Van Spilbeeck toe. ‘Klanten drinken vooral later op de 
avond pils, bijvoorbeeld in de nachthoreca. Maar die mogen nog niet open. En ook grote 
festivals, waar bezoekers eveneens veel pils drinken, zijn nog niet toegestaan.’ 

AB InBev gaat ervan uit dat de horeca de rest van het jaar openblijft. Wel houdt het bedrijf er 
rekening mee dat er de komende tijd nog behoorlijk wat horecazaken verdwijnen. 
Kroegeigenaren hebben sinds de start van de coronacrisis namelijk flink moeten interen op 
hun reserves. 

‘Bedrijven hebben het zwaar gehad de afgelopen tijd en zien het wellicht toch niet meer zitten’, 
denkt Van Spilbeeck. ‘De coronasteun van het kabinet is heel belangrijk geweest en die valt 
binnenkort weg. Dan kunnen sommige bedrijven het alsnog heel moeilijk krijgen en stoppen 
ze misschien. Ook het personeelstekort kan hier een rol in spelen. We denken daarom dat er 
nog wel een klap kan komen.’ Bron: NU.nl, 26 januari 2022.  

Oversterfte vorig jaar iets hoger dan in 2020: 16.000 meer doden dan 
verwacht  

In 2021 overleden bijna 171.000 mensen. Dat zijn er 16.000 meer dan te verwachten was, 
blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte 
was vorig jaar hoger dan in 2020, toen 15.000 meer mensen overleden dan verwacht.  

In alle leeftijdsgroepen overleden meer mensen dan te verwachten viel. Bij negentigplussers 
was de oversterfte relatief het laagst: daar overleden zeven procent meer mensen dan 
verwacht. De oversterfte was met veertien procent het hoogst onder mensen tussen de 65 en 
80 jaar. Ook in vergelijking met het eerste coronajaar 2020 overleden in die laatste 
leeftijdsgroep meer mensen. 

Bij mensen die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg, onder wie bewoners van een 
verzorgingstehuis, was er juist relatief minder oversterfte dan in 2020. Nog steeds overleed 
ruim negen procent meer dan verwacht, maar dit percentage was lager dan onder de rest van 
de bevolking. 

Hevige griepgolven leidden in sommige jaren, waaronder 2015 en 2018, ook tot oversterfte. 
Deze golven worden echter vaak gevolgd door perioden met minder sterfte, meldt het CBS. 
Dat was in 2020 en 2021 niet het geval. In beide jaren was er meerdere perioden sprake van 
oversterfte en niet van ondersterfte. Bovendien leidden de griepepidemieën nooit tot deze mate 
van oversterfte.  
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In de provincies Flevoland, Zeeland en Limburg was de oversterfte in 2021 relatief het hoogst. 
Een jaar eerder werden Flevoland en Limburg ook zwaar getroffen. In Zeeland bleef de 
oversterfte destijds juist relatief beperkt. In de GGD-regio's Kennemerland en Amsterdam was 
de oversterfte vorig jaar het laagst. 

De oversterfte is waarschijnlijk het gevolg van de coronapandemie. Maar in hoeverre het 
hogere sterftecijfer een direct gevolg is van het overlijden van coronapatiënten, is de vraag. Zo 
ligt de oversterfte in Nederland hoger dan in omringende landen met ongeveer dezelfde 
vaccinatiegraad.  

Verschillende organisaties riepen op tot onderzoek naar de oversterfte. Het toegenomen 
sterftecijfer kan volgens de organisaties ook het gevolg zijn van uitgestelde zorg of 
eenzaamheid. 

Het RIVM liet begin deze maand weten dat de eerste resultaten van dit onderzoek naar 
verwachting begin februari naar buiten komen. Bron: NU.nl, 26 januari 2022.  

 

@ NRC 

Horeca en cultuursector openen hun deuren 

Ze mogen weer – eindelijk. Vandaag heropenen ondernemers in de horeca en cultuursector 
hun deuren. Tot 22 uur. En niet, zoals premier Rutte en volksgezondheidminister Kuipers 
maar bleven herhalen gisteravond, tot 20 uur  – wat het Outbreak Management Team had 
geadviseerd. „Heel spannend’, aldus Rutte.  

Blijdschap bij horecaondernemers, de groep die samen met de evenementensector het langst 
dicht was. Maar het is geen kwestie van ‘gewoon’ de deuren openen. Want: wie gaat al dat 
eten eigenlijk bereiden en uitserveren? Met een extreem laag werkloosheidscijfer en een lange 
periode waarin de horeca vaker niet dan wel open was, hebben cafés en restaurants moeite 
om mensen te vinden én vast te houden. 

- Sinds het begin van de coronacrisis zijn volgens vakbond FNV meer dan 90 duizend 
horecamedewerkers in een andere sector gaan werken, schrijft de Volkskrant vandaag 
in een reportage. En dat terwijl de horeca al vóór de pandemie met een 
personeelstekort zat. 
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- Vooral de GGD blijkt populair te zijn als concurrerende werkgever. De teststraten zijn 
wél altijd open en betalen relatief goed. 

- „Zelfs mijn eigen dochter koos er op een gegeven moment voor om in zo’n teststraat te 
gaan staan’, zegt eigenaar Willem van der Heijden van restaurant WiQui in 
Zwijndrecht. 

Ook in Utrecht is een fanatieke zoektocht gaande, blijkt uit dit verhaal in Het Financieele 
Dagblad. „We openen een uurtje later en blijven komende maandag en dinsdag gesloten’, zegt 
Erik Derksen, de uitbater van de kleine horecaketen Buurten (vier vestigingen). 

De quarantaineregels vergroten de problemen, net als in veel andere sectoren trouwens. Om 
deze pijn enigszins te verlichten zijn die wel wat versoepeld. Zo hoeven kinderen, als ze geen 
klachten hebben, niet meer in quarantaine na een coronacontact – en kunnen hun ouders 
gewoon aan het werk. Bron: NRC, 26 januari 2022. 

De laatste coronapersconferentie zal met het Dovenschap worden 
geëvalueerd 

De laatste coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) zal met het Dovenschap worden geëvalueerd. Dan wordt bekeken of 
er zaken moeten worden bijgesteld, laat een woordvoerder van het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie Covid-19 van het ministerie van Justitie weten. 

Het Dovenschap uitte kritiek op de persconferentie omdat de doventolk alleen op het 
themakanaal NPO Politiek groot in beeld werd gebracht. Dat themakanaal is niet voor 
iedereen toegankelijk, aldus het Dovenschap. Verder waren de visuals die minister Kuipers 
op een beeldscherm toonde slecht te zien. 

Volgens de woordvoerder zijn de contacten met het Dovenschap goed. Maar hij wijst er ook op 
dat er meer partijen bij de persconferentie betrokken zijn, waaronder de NPO en NOS. Het 
Dovenschap zou het liefst zien dat de tolk op de volgende persconferenties weer tussen de 
premier en de minister staat of dat de tolk anders op NPO 1 groter in beeld wordt gebracht. 
Bron: AD, 26 januari 2022.  

Betaald voetbal ‘ernstig teleurgesteld’ en pleit voor meer capaciteit en 
‘sluitingstijd’ van 23.00 uur 

De clubs uit het betaalde voetbal zijn ‘ernstig teleurgesteld’ over het besluit van het kabinet 
dat zij slechts een derde van hun stadioncapaciteit mogen benutten. De versoepeling, die deze 
week ingaat, gaat niet ver genoeg, vinden de betrokkenen die woensdag overleg hadden. KNVB, 
Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en de supportersverenigingen spreken zich 
ook uit voor een ‘sluitingstijd’ van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur. 

‘We richten ons daarom samen met de cultuur-, sport- en evenementensectoren tot de Tweede 
Kamer en gaan met Tweede Kamerleden in gesprek met de vraag of zij nu het kabinet om het 
perspectief kunnen vragen dat wij, maar ook andere sectoren nodig hebben’, aldus een 
woordvoerder van de voetbalbond. ‘Wij hopen dat het kabinet snel tot andere inzichten komt.’ 
De Tweede Kamer praat vanmiddag over de nieuwe maatregelen. 

Teleurgestelde reacties kwamen dinsdag al los, waarna besloten werd tot spoedoverleg. 
Stadions in de Eredivisie en eerste divisie bleven sinds begin november leeg vanwege de 
oplopende coronacijfers. Clubs hadden gehoopt dat bij de versoepelingen sprake zou zijn van 
een toegestane bezetting van twee derde van de capaciteit. 

‘Wij dringen aan op twee derde, omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben 
aangetoond dat dit veilig en verantwoord mogelijk is’, stelt de woordvoerder. ‘Voetballen voor 
grotendeels lege tribunes kost de clubs heel veel extra geld, terwijl zij het al twee jaar lang 
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financieel gezien heel zwaar hebben vanwege de overheidsbeperkingen. We kunnen niet weer 
zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of maandenlang gaat duren.’ 

De betrokkenen willen vanuit ‘Den Haag’ een heldere einddatum en duidelijke criteria 
wanneer er opgeschaald kan worden naar volle stadions. ‘Wij hopen dat het kabinet snel op 
andere inzichten komt. Net als de cultuursector zijn we voor een sluitingstijd van 23.00 uur 
in plaats van 22.00 uur. Met verschillende wedstrijden in de Nederlandse en Europese 
competities dreigen we anders in de knoop te komen’, aldus de KNVB-voorlichter. 

De stadions gaan in ieder geval komend weekeinde in de Keuken Kampioen Divisie open. De 
eredivisieclubs hebben een vrij weekend. Mogelijk volgen er ‘demonstratieve en ludieke acties’ 
om aandacht te vragen voor de problemen. ‘Daarnaast blijven we ook nadrukkelijk in gesprek 
met het kabinet’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 26 januari 2022.  

Amateurvoetbal komend weekeinde grotendeels weer van start 

Voor de amateurvoetballers komt komend weekeinde een einde aan een lange periode van 
inactiviteit. De competities in de zogeheten B-categorie gaan verder volgens het reguliere 
programma. De A-categorie, onder meer eerste elftallen die uitkomen in de Tweede Divisie tot 
en met de vijfde klasse, beginnen in het weekeinde van 5 en 6 februari met een 
inhaalprogramma.  

De KNVB neemt vrijdag een besluit over hoe de amateurcompetities uit de A-categorie worden 
uitgespeeld. De afgelopen twee seizoenen werden de competities in de betreffende klassen 
voortijdig beëindigd en was er geen sprake van promotie of degradatie. 

‘Vanwege het feit dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige 
nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader 
bekeken’, meldt de KNVB. ‘Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten 
hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te kunnen voeren. Een derde seizoen 
zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar.’  

Omdat het voetbal lang stillag is een aantal reguliere speeldagen uit de eerste competitiehelft 
komen te vervallen. Veel teams moeten ook nog wedstrijden inhalen uit de eerste 
competitiehelft. De KNVB besloot daarom voor alle categorieën het bekervoetbal te laten 
vervallen, met uitzondering van de landelijke beker zaalvoetbal mannen en vrouwen. De 
zaalvoetballers in de A-categorie senioren, met uitzondering van de Eredivisie mannen en 
vrouwen, beginnen vanaf 31 januari met een inhaalprogramma. De eerste volledige speelronde 
van de eerste competitiehelft wordt ingehaald vanaf 7 februari. Voor de zaalvoetballers vervalt 
de nacompetitie en wordt de promotie/degradatieregeling aangepast.  

Voor de categorie A-jeugd veldvoetbal en onder 23 mannen wil de KNVB op korte termijn de 
najaarscompetitie afronden. Komend weekeinde wordt al begonnen met een aantal 
inhaalduels. In afwachting van de mogelijkheden die competities af te ronden volgt half 
februari een opzet voor de voorjaarscompetities. 

De grote groep veldvoetballers is de zogenoemde B-categorie (senioren, junioren en pupillen) 
begint komend weekeinde weer. De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd. 
Wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de zogeheten derde 
fase komen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel 
mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen. Bron: 
AD, 26 januari 2022. 

FC Twente neemt stelling: ‘Iedereen naar binnen of helemaal niemand’ 

FC Twente wil niet meegaan met de maatregel om maar een derde van het publiek toe te laten 
tijdens wedstrijden. De club vindt: alle seizoenkaarthouders of niemand. Dat standpunt wordt 
gedeeld door de supporters- en businessgeledingen. Eerder vandaag sprak de KNVB zijn 
teleurstelling uit over het kabinetsplan. 
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Of al onze seizoenkaarthouders en sponsors mogen naar binnen, óf niemand, zegt de club. Dit 
is voor FC Twente te realiseren bij tweederde bezetting.  

‘Donderdag is er een gesprek gepland met de lokale autoriteiten, ook daarin zullen wij ons 
standpunt overbrengen. Wij blijven aandringen op (minimaal) tweederde bezetting, omdat we 
bij aanvang van het huidige seizoen hebben aangetoond dat dit veilig en verantwoord kan. We 
kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan.’ 

Als de huidige maatregel overeind blijft, gaan de deuren van De Grolsch Veste niet open. Dat 
blijft zo tot minimaal het volgende weegmoment op 15 februari. „Daarna nemen wij 
vervolgstappen gebaseerd op de dan geldende coronamaatregelen dan wel versoepelingen.’ 

„Een van de kernwaarden van FC Twente is noaberschap. We zijn daarom samen opgetrokken 
met de verschillende geledingen, die onze club de afgelopen jaren op diverse manieren 
veelvuldig hebben gesteund’, zegt de club in een verklaring.  

„Wij steunen onze supporters en sponsors door het genoemde standpunt in te nemen. 
Bovendien kost voetballen voor grotendeels lege tribunes ook nog eens veel meer geld dan dat 
het oplevert.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 

Betaald voetbal ‘ernstig teleurgesteld’ en pleit voor meer capaciteit en 
‘sluitingstijd’ van 23.00 uur 

De clubs uit het betaalde voetbal zijn ‘ernstig teleurgesteld’ over het besluit van het kabinet 
dat zij slechts een derde van hun stadioncapaciteit mogen benutten. De versoepeling, die deze 
week ingaat, gaat niet ver genoeg, vinden de betrokkenen die woensdag overleg hadden. KNVB, 
Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en de supportersverenigingen spreken zich 
ook uit voor een ‘sluitingstijd’ van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur. 

‘We richten ons daarom samen met de cultuur-, sport- en evenementensectoren tot de Tweede 
Kamer en gaan met Tweede Kamerleden in gesprek met de vraag of zij nu het kabinet om het 
perspectief kunnen vragen dat wij, maar ook andere sectoren nodig hebben’, aldus een 
woordvoerder van de voetbalbond. ‘Wij hopen dat het kabinet snel tot andere inzichten komt.’ 
De Tweede Kamer praat vanmiddag over de nieuwe maatregelen. 

Teleurgestelde reacties kwamen dinsdag al los, waarna besloten werd tot spoedoverleg. 
Stadions in de Eredivisie en eerste divisie bleven sinds begin november leeg vanwege de 
oplopende coronacijfers. Clubs hadden gehoopt dat bij de versoepelingen sprake zou zijn van 
een toegestane bezetting van twee derde van de capaciteit. 

‘Wij dringen aan op twee derde, omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben 
aangetoond dat dit veilig en verantwoord mogelijk is’, stelt de woordvoerder. ‘Voetballen voor 
grotendeels lege tribunes kost de clubs heel veel extra geld, terwijl zij het al twee jaar lang 
financieel gezien heel zwaar hebben vanwege de overheidsbeperkingen. We kunnen niet weer 
zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of maandenlang gaat duren.’ 

De betrokkenen willen vanuit ‘Den Haag’ een heldere einddatum en duidelijke criteria 
wanneer er opgeschaald kan worden naar volle stadions. ‘Wij hopen dat het kabinet snel op 
andere inzichten komt. Net als de cultuursector zijn we voor een sluitingstijd van 23.00 uur 
in plaats van 22.00 uur. Met verschillende wedstrijden in de Nederlandse en Europese 
competities dreigen we anders in de knoop te komen’, aldus de KNVB-voorlichter. 

De stadions gaan in ieder geval komend weekeinde in de Keuken Kampioen Divisie open. De 
eredivisieclubs hebben een vrij weekend. Mogelijk volgen er ‘demonstratieve en ludieke acties’ 
om aandacht te vragen voor de problemen. ‘Daarnaast blijven we ook nadrukkelijk in gesprek 
met het kabinet’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 26 januari 2022. 
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Voor ongeveer een kwart van alle boosterprikken die afgelopen week bij 
de GGD'en is gezet was vooraf geen afspraak gemaakt 

Voor ongeveer een kwart van alle boosterprikken die afgelopen week bij de GGD'en is gezet, 
was vooraf geen afspraak gemaakt. Dat laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. 

Het aantal nieuwe boosterprikken dat nog wordt gezet, daalt. Vorige week hebben iets meer 
dan 460.000 mensen zo'n inenting gekregen, het laagste aantal sinds het begin van de 
boosterprikcampagne in december. Voor deze week staan volgens het coronadashboard van 
de overheid iets meer dan 100.000 afspraken voor een oppepprik gepland. Dat aantal kan nog 
oplopen, omdat er nog afspraken bij komen en omdat mensen de prik dus ook spontaan 
kunnen halen. 

Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid had tot en met vorige week 
ruim zesenvijftig procent van de volwassenen die in aanmerking komt voor de 
boostervaccinatie de prik ook daadwerkelijk gehaald. Het gaat om in totaal 8,2 
miljoen prikken, waarvan het grootste deel bij de GGD'en werd gezet. Bron: AD, 26 januari 
2022.  

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 58.666 
coronabesmettingen geregistreerd 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 58.666 coronabesmettingen geregistreerd. 
Maar het werkelijke aantal is hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors gestegen.  

Woensdag is dag 700 van de coronacrisis in Nederland. Sinds het begin van de epidemie zijn 
er maar twee dagen geweest waarop nog meer positieve tests zijn gemeld. Afgelopen zondag 
en maandag registreerde het RIVM ongeveer 65.000 bevestigde besmettingen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 386.521 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 55.217 per 
dag. Dat is het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde ligt vijfenvijftig procent hoger dan een 
week geleden. Maar het werkelijke aantal was dus hoger. Met de nog niet geregistreerde 
gevallen erbij stijgt het aantal positieve tests tot boven de 400.000. 

Amsterdam telde 4889 positieve tests, Rotterdam 2643 en Den Haag 2322. Daarna volgen 
Utrecht (1380) en Eindhoven (1300). Alleen op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog testte 
niemand positief. 

Het aantal gemelde sterfgevallen is redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden, maar dat wil 
niet zeggen dat ze ook in de afgelopen dag zijn gestorven. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Dit extremisme is niet normaal' 

‘Dit is afschuwelijk. Dit extremisme is niet normaal’, zegt Kamerlid Wieke Paulusma over 'de 
drek' die ze via sociale media over zich heen krijgt. Paulusma voert sinds kort voor D66 het 
woord op het gebied van corona. Ook veel andere Kamerleden die zich met corona 
bezighouden, hebben hier last van, zei ze tijdens het coronadebat. 

Het Kamerlid heeft getwijfeld dit fenomeen te benoemen, omdat het 'een eeuwig dilemma' is 
om extremisme aan te kaarten of juist niet. Ze is als politica ook wel wat tegengas gewend zei 
ze, maar al na een week woordvoerderschap is voor haar 'een nieuw dieptepunt' bereikt en ze 
ervan overtuigd dat je je moet uitspreken. 

‘Tegen de haat, het onbeschrijflijke seksisme en de bizarre beschuldigingen die mijn inbox 
vullen. Ik accepteer dit niet’, zegt Paulusma. ‘Het is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal,  van links tot rechts. Woorden doen er toe dus wat mij betreft ook deze. Voor haat 
en verbaal geweld is geen plek in de Kamer of de samenleving.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 
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Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag iets 
afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag, na drie dagen van lichte 
toenames, iets afgenomen. In totaal liggen er nu nog 1154 mensen met het coronavirus onder 
de leden in een ziekenhuisbed. Dat zijn er 9 minder dan gisteren. 

Op de ic's daalde het aantal patiënten met Covid-19 met 3 tot 249, zo valt op te maken uit de 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De laatste keer dat 
er minder dan 250 coronapatiënten op de ic's lagen was begin november. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal af met 6 tot 
905. De afgelopen 24 uur werden er 15 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 133 nieuwe patiënten binnengebracht. 

Hoewel de besmettingscijfers de laatste weken nog nooit zo hoog zijn geweest, is hier 
nog weinig van terug te zien in de ziekenhuizen. Het LCPS voorspelde eerder wel dat de 
bezettingscijfers zouden gaan oplopen deze maand, als gevolg van de snelle opmars van de 
Omikron-variant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is kunnen er 
toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen, 
denkt ook zorgminister Ernst Kuipers. 

Daarbij komen er waarschijnlijk ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere 
reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen 
tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt. De reden daarvoor is volgens 
het LCPS dat ze eveneens geïsoleerd verpleegd moeten worden. Hoeveel mensen er met corona 
en door corona in het ziekenhuis liggen is echter niet bekend. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Leerlingen die in groep 8 zitten mogen straks naar open 
dagen van middelbare scholen 

Leerlingen die in groep 8 zitten, mogen straks naar open dagen van middelbare scholen, heeft 
onderwijsminister Dennis Wiersma gezegd in de Tweede Kamer. Maar ze moeten in de meeste 
gevallen wel alleen: volwassenen mogen in principe niet mee de school in. ‘Er gelden strikte 
aanvullende richtlijnen’ wegens het coronavirus, waarschuwt de bewindsman. Bron: AD, 26 
januari 2022. 

Ernst Kuipers zei dat een coronatoegangsbewijs het verspreiden van 
het coronavirus tot vijftien procent terugdringt 

Zorgminister Ernst Kuipers zei dinsdagavond, tijdens de coronapersconferentie, dat 
een coronatoegangsbewijs het verspreiden van het coronavirus tot vijftien 
procent terugdringt. Met zijn uitspraak over het terugdringen van het virus middels het 3G-
beleid uitgegaan van 'het meest optimistische scenario' over de huidige situatie dat in het 
rapport hierover te vinden is, zegt TU-hoofdonderzoeker Niek Mouter. 

Kuipers vertelde pas later dat dit geldt als het overal wordt ingevoerd, behalve thuis en op 
school. Dit is echter niet de situatie zoals die nu is. ‘Aan het eind van de persconferentie gaf 
hij dit wel aan, na een vraag van een journalist. Dat kwam alleen niet naar voren in de meeste 
media’, aldus onderzoeker Mouter. De uitspraak van Kuipers kon na afloop van de 
persconferentie op kritiek rekenen op sociale media. 

De onderzoekers van de TU Delft en het UMC Utrecht concluderen in het rapport, dat in 
opdracht van het ministerie werd gemaakt, dat het 2G- en 3G-beleid in de huidige 
situatie nauwelijks effect heeft. ‘Het is goed te melden dat die vijftien procent het maximum 
haalbare is als je het coronatoegangsbewijs ook bij werk en supermarkten toepast. In de 
huidige situatie is het effect waarschijnlijk vijf procent of lager.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 
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Kamervoorzitter verbiedt oproep tot mondkap-protest van Van Haga 

Toen Tweede Kamerlid Wybren Van Haga ‘alle jongeren’ opriep om ‘uit protest’ geen 
mondkapjes meer te dragen omdat ze toch niet zouden werken, kreeg hij een reprimande van 
Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 

Toen Kamerlid Wybren Van Haga ‘alle jongeren’ opriep om ‘uit protest’ geen mondkapjes meer 
te dragen omdat ze toch niet zouden werken, kreeg hij een reprimande van Kamervoorzitter 
Vera Bergkamp. ‘U doet een oproep die in strijd is met de regelgeving, dat is onacceptabel. 
Graag uw respect hiervoor.’ Van Haga legde zich daarbij neer: ‘U hebt gelijk, dan zeg ik dat ik 
het niet eens ben met het feit dat kinderen mondkapjes op moeten.’ Bron: AD, 26 januari 
2022. 

De grote achterstand bij de registratie van positieve coronatests door 
het RIVM  komt doordat de GGD twee computersystemen voor de 
coronatesten gebruikt 

De grote achterstand bij de registratie van positieve coronatests door het RIVM - inmiddels 
zo'n 78.000 meldingen die nog niet verwerkt zijn - komt doordat de GGD twee 
computersystemen voor de coronatesten gebruikt. 

Als een laboratorium vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, wordt die 
uitslag ingevoerd in het programma CoronIT. Van daaruit worden de meldingen volgens de 
GGD 'meerdere keren per dag en nacht automatisch doorgestuurd' naar een tweede 
programma, HPZoneLite. De bron- en contactonderzoekers gebruiken dat programma om te 
weten wie ze zouden moeten bellen om te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt en 
wie ze mogelijk hebben aangestoken. 

Vanuit HPZoneLite gaan de bevestigde besmettingen naar het RIVM. Dat verzamelt de uitslag 
en komt elke dag met cijfers daarover en elke dinsdag met een weekoverzicht. ‘Vanwege het 
hoge aantal besmettingen stagneert die doorstroom. Daardoor kan het RIVM er pas later bij. 
Simpel gezegd is het aanbod groter dan het systeem binnen afzienbare tijd kan verwerken’, 
legt GGD GHOR Nederland uit. Het heeft volgens de overkoepelende organisatie niets te 
maken met een gebrek aan menskracht. 

Doordat de uitslagen wel goed kunnen worden ingevoerd in CoronIT, weten de GGD'en en het 
RIVM hoeveel mensen positief zijn getest en hoe groot de achterstand is. Bron: AD, 26 januari 
2022. 

 



47 
 

Jonge mensen met corona ter observatie opgenomen in ziekenhuis 

Een deel van de jonge mensen die nu met COVID-19 in het ziekenhuis liggen, is ‘ter observatie’ 
opgenomen, zegt directeur Jaap van Dissel van Centrum Infectieziektebestrijding van het 
RIVM in de Tweede Kamer. 

Eerder deze week werd bekend dat er op dit moment opvallend veel coronapatiënten van onder 
de dertig in de ziekenhuizen worden opgenomen. 

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde de toename maandag, 
maar kon er nog geen goede verklaring voor geven. 

Van Dissel toonde de Kamerleden woensdag tijdens een presentatie een grafiek van het aantal 
ziekenhuisopnames verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. 

In de groep nul- tot negenjarigen is een stijging van het aantal opnames te zien. Dat gaat 
volgens Van Dissel in de praktijk om ‘zeer jeugdigen, die ter observatie worden opgenomen, 
omdat men toch zo voorzichtig mogelijk wil zijn’. 

Hij wijst erop dat de absolute aantallen opnames in deze leeftijdsgroep ‘zeer gering’ zijn. Op 
de intensive cares is overigens geen vergelijkbare stijging te zien. Bron: NU.nl, 26 januari 
2022. 

Minister Ernst Kuipers werd tijdens het coronadebat aangevallen op 
zijn woorden over het coronatoegangsbewijs 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) werd tijdens het coronadebat aangevallen op 
zijn woorden in de persconferentie over het coronatoegangsbewijs. Volgens de SP suggereerde 
de minister daar dat 3G altijd een effect van vijftien procent heeft, terwijl dit alleen geldt als 
dat óók zou worden ingezet op het werk en in supermarkten, wat nu niet het geval is. Kuipers 
spreekt tegen dat hij dat heeft gezegd. Bekijk hieronder die discussie. Bron: AD, 26 januari 
2022. 

Rutte wil niet extra versoepelen, Kuipers aangevallen op uitspraak 
tijdens persconferentie 

Hoewel het kabinet zegt een flink ‘risico’ te nemen met de versoepelingen van de 
coronamaatregelen, wil een deel van de Tweede Kamer verder gaan. Tijdens het coronadebat 
klinkt ook felle kritiek op de coronapas, en partijen pleiten voor een speciaal covidhospitaal. 

Tijdens de traditionele briefing aan Tweede Kamerleden door RIVM-directeur Jaap Van Dissel 
bleek al wel waar een deel van het parlement op aast: nog meer vrijheid. Langer open, een 
uurtje desnoods. Een leven zonder coronapas, ook liefst.   

Maar Van Dissel hield vanmorgen een pleidooi om de voet op de rem te houden. 

Steeds meer mensen raken voor de tweede keer besmet met het coronavirus, het aantal 
infecties zal alleen nog maar toenemen, net als de ziekenhuisopnames, waarschuwde hij. In 
Denemarken en Engeland gaan coronarestricties achter elkaar de prullenbak in, maar die 
vergelijking gaat mank, vindt de voorzitter van het OMT.  

Mede daarom herhaalde premier Mark Rutte in het debat dat extra versoepelingen niet 
kunnen: ‘Het luistert nauw. Maar het is op dit moment onmogelijk om verder te gaan dan dit, 
we gaan al verder dan het OMT. Maar natuurlijk laten we maatregelen niet langer in stand 
dan noodzakelijk.’ 

Toch zet ook regeringspartij ChristenUnie de aanval in op de voorwaarden die gepaard gaan 
met de versoepelingen. Zo is 3G (getest, gevaccineerd, genezen) van toepassing op het gros 
van alle heropeningen. Van de horeca tot cultuur, van sauna's en dierentuinen: bijna overal 
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wordt die toegangspas nu gebruikt. Maar volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers moet 
er nagedacht worden over wanneer de toegangspas kan worden ‘losgelaten’. ‘In een 
endemische fase zijn niet alle maatregelen meer gepast. We moeten ook waken voor de vrijheid 
van mensen, oog hebben voor de proportionaliteit’, zei Segers.  Ook de SP is kritisch: ‘We 
moeten er voor waken dat de coronatoegangspas niet semipermanent worden’, zei Kamerlid 
Maarten Hijink.   

Coalitiepartner VVD wil nog niet zover gaan. ‘Ik ben nog niet klaar om middelen uit te sluiten’, 
aldus Judith Tielen (VVD). ‘We zijn nog niet bij het eindspel.’  

Coalitiepartij D66 pleit voor snelle oprichting van een speciaal coronaziekenhuis, waar 
coronapatiënten die minder intensieve zorg nodig hebben, kunnen worden geholpen. Anders  
dan bij eerdere golven komt de druk nu minder op de ic’s te liggen, stelt D66 Kamerlid Wieke 
Paulusma  de minder intensieve zorg is beter te clusteren: ‘Dat is verstrekkend, maar moet 
met hulp van het Rode Kruis, vrijwilligers en Defensie lukken. Kan dit zo spoedig mogelijk? 
Dan kunnen de andere ziekenhuizen hun ic’s vrij houden voor die enorme bult aan uitgestelde 
zorg. Hartoperaties, kankeringrepen: we kennen allemaal familieleden, buren, kennissen die 
zorg gemist hebben.’ 

Het kabinet wil juist wel door met 3G en dat zelfs uitbreiden naar, indien nodig, de werkvloer 
en de supermarkt. Ook is 2G voor bepaalde plekken nog in beeld, hoewel uit onderzoek van 
de TU Delft blijkt dat het effect momenteel beperkt is, omdat de vaccinaties mensen niet goed 
genoeg beschermen tegen besmetting door de Omikron-variant. Kuipers houdt echter vol dat 
het 3G-beleid een ‘dempend effect’ heeft.   

Vandaag beëindigt het kabinet de harde lockdown, vrijwel alle sectoren kunnen onder 
voorwaarden weer open van 95.00 tot 22.00 uur. Dit maatregelenpakket loopt tot 8 maart, 
over drie weken weegt het kabinet alles opnieuw.  

Dat Denemarken nu wel besluit tot het loslaten van veel restricties en Nederland nog niet, 
komt volgens Van Dissel door ‘een combinatie van factoren: ‘Ze liggen drie weken op ons voor, 
er is meer geboosterd en je moet kijken naar de opvolging van leefregels. Wij hadden een zeer 
grote belasting van ziekenhuizen voor deze golf, dan wil je ook niet meteen een toename zien.’ 

Nu al raakt 1 op de 50 Nederlanders besmet en lopen teststraten over. Dat wordt alleen maar 
meer. Wekelijks kunnen straks in totaal tot wel twee miljoen mensen uitvallen door infectie 
en quarantaine, stelde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) dinsdag. 

Experts houden rekening met dagelijks 100.000 Omikroninfecties - ‘een duizelingwekkend 
aantal’, zei Van Dissel: ‘De toename zien we nu met name onder schooljeugd. Het aantal 
ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen weer licht toe, de kanteling lijkt gekomen na de 
daling de afgelopen weken.’     

Ondertussen moet de zorg nog altijd een enorme inhaalslag maken: in totaal schatten 
ziekenhuizen dat ze samen nog 130.000 ingrepen achterlopen. Door de Coviddrukte moesten 
veel operaties wijken. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Rutte wil over drie weken de boel opnieuw wegen: ‘We kijken dan naar het buitenland, de 
daadwerkelijke situatie in de Nederlandse ziekenhuizen en de naleving van maatregelen. Die 
factoren nemen we mee. Pas dan kun je verder gaan, of -ik kan het niet uitsluiten, dat zei ik 
gisteren ook - dat je een stapje terug moet.’  

De kritiek op het coronabeleid blijft. Ook regeringspartij ChristenUnie zet de aanval in op de 
voorwaarden die gepaard gaan met de versoepelingen. Zo is 3G (getest, gevaccineerd, genezen) 
van toepassing op het gros van alle heropeningen. Van de horeca tot cultuur, van sauna's tot 
dierentuinen: bijna overal wordt die toegangspas nu gebruikt.  

Maar volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers moet er nagedacht worden over een 
afscheid van de QR-code. ‘In een endemische fase zijn niet alle maatregelen meer gepast. We 
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moeten ook waken voor de vrijheid van mensen, oog hebben voor de proportionaliteit’, zei 
Segers. Ook onder meer de PVV, Forum, SGP, BBB, Van Haga en de SP waren kritisch: ‘We 
moeten er voor waken dat de coronatoegangspas niet semipermanent worden’, zei SP-
Kamerlid Maarten Hijink.   

Maar coalitiepartner VVD wil nog niet zover gaan om alvast instrumenten te schrappen. ‘Ik 
ben nog niet klaar om middelen uit te sluiten’, aldus Judith Tielen (VVD). ‘We zijn nog niet bij 
het eindspel.’ 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) werd nog aangevallen op zijn woorden in de 
persconferentie over de coronatoegangsbewijs. Volgens de SP suggereerde de minister daar 
dat 3G altijd een effect van vijftien procent heeft, terwijl dit alleen geldt als dat óók zou worden 
ingezet op het werk en in supermarkten, wat nu niet het geval is. Kuipers spreekt tegen dat 
hij dat heeft gezegd. ‘Ik heb geschetst dat de mate waarin het wordt toegepast van invloed is. 
En dat het effect kán oplopen tot vijftien procent. Dát heb ik gezegd.’ 

SP-Kamerlid Maarten Hiijink wilde daar niet van weten. ‘De minister belazert de kluit. U moet 
mensen eerlijk voorlichten.’ Kuipers noemt het ‘bijzonder’ dat hem liegen wordt verweten. 

Het kabinet wil juist wel door met 3G en dat zelfs uitbreiden naar, indien nodig, de werkvloer 
en de supermarkt. Ook is 2G voor bepaalde plekken nog in beeld, hoewel uit onderzoek van 
de TU Delft blijkt dat het effect momenteel beperkt is, omdat de vaccinaties mensen niet goed 
genoeg beschermen tegen besmetting door de Omikron-variant. Kuipers houdt echter vol dat 
het 3G-beleid een ‘dempend effect’ heeft.   

Vandaag beëindigt het kabinet de harde lockdown, vrijwel alle sectoren kunnen onder 
voorwaarden weer open van 05.00 topt 22.00 uur. Dit maatregelenpakket loopt tot 8 maart, 
over drie weken weegt het kabinet alles opnieuw.  

Dat Denemarken nu wel besluit tot het loslaten van veel restricties en Nederland nog niet, 
komt volgens Van Dissel door ‘een combinatie van factoren: ‘Ze liggen drie weken op ons voor, 
er is meer geboosterd en je moet kijken naar de opvolging van leefregels. Wij hadden een zeer 
grote belasting van ziekenhuizen voor deze golf, dan wil je ook niet meteen een toename zien.’ 

Nu al raakt 1 op de 50 Nederlanders besmet en lopen teststraten over. Dat wordt alleen maar 
meer. Wekelijks kunnen straks in totaal tot wel twee miljoen mensen uitvallen door infectie 
en quarantaine, stelde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) dinsdag. 

Experts houden rekening met dagelijks 100.000 Omikroninfecties - ‘een duizelingwekkend 
aantal’, zei Van Dissel: ‘De toename zien we nu met name onder schooljeugd. Het aantal 
ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen weer licht toe, de kanteling lijkt gekomen na de 
daling de afgelopen weken.’     

Ondertussen moet de zorg nog altijd een enorme inhaalslag maken: in totaal schatten 
ziekenhuizen dat ze samen nog 130.000 ingrepen achterlopen. Door de Coviddrukte moesten 
veel operaties wijken. Bron: DG, 26 januari 2022. 

Nieuwe mutatie van Omikron: dit weten we nu (nog niet) over de BA.2-
variant 

Een nieuwe subvariant van de Omikron-variant is zich snel aan het verspreiden in delen van 
Europa en Azië, meldde gezondheidsorganisatie WHO maandag. Wat moet je weten over deze 
variant met de wetenschappelijke naam BA.2? 

De oorspronkelijke wetenschappelijke naam van de Omikron-variant is B.1.1.529. Daarvan 
zijn inmiddels vier subvarianten ontdekt, die zowel overeenkomsten als verschillen vertonen 
met de 'oorspronkelijke' Omikron-variant. Het gaat om BA.1, BA.1.1, BA.2 en BA.3. De 
eerstgenoemde subvariant is op dit moment verantwoordelijk voor de meeste besmettingen 
met de Omikron-variant. 
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Maar ook de subvariant BA.2 duikt steeds vaker op. Die werd voor het eerst in november 
gedetecteerd en is tot nu toe vastgesteld in 47 landen, waaronder Nederland. Er zijn 
volgens cov-lineages.org nu meer dan tienduizend gevallen van besmettingen met de BA.2-
subvariant bekend. 

In Denemarken neemt het aantal besmettingen met BA.2 in rap tempo toe. Deze subvariant 
is daar nu verantwoordelijk voor vijfenveertig procent van alle besmettingen met de Omikron-
variant. In Nederland is dat nog niet het geval, zei RIVM-directeur Jaap Van Dissel woensdag 
tijdens zijn technische briefing. ‘We zien het type hier wel, maar in mindere mate dan in 
Denemarken.’ 

Dat komt volgens Van Dissel doordat er in Denemarken meerdere superspreadevents waren, 
zoals feestjes met studenten. Het is volgens de RIVM-directeur afwachten of dit ook in 
Nederland zal gebeuren. ‘We houden het goed in de gaten.’ 

Er zijn volgens de WHO 32 overeenkomsten tussen BA.2 en BA.1, maar er zijn ook 28 
verschillen tussen de mutaties van het virus. Die kunnen invloed hebben op de 
besmettelijkheid, detectie en mogelijke immuniteit (door vaccins of een eerdere besmetting). 
Dat proberen wetenschappers nu te achterhalen. 

Sommige wetenschappers hebben de BA.2-variant de ‘sluipende Omikron-variant’ genoemd, 
schrijft The Washington Post. Dat komt doordat de variant door de mutaties minder makkelijk 
te identificeren zou zijn bij een positieve PCR-test, die bijvoorbeeld de GGD's gebruiken. Het 
is nog niet te zeggen of de BA.2-variant besmettelijker is dan de oorspronkelijke Omikron-
variant. 

Vooralsnog denken wetenschappers niet dat BA.2. voor meer ziekenhuisopnames zorgt dan 
BA.1. Toch waarschuwen Britse onderzoekers dat hier nog maar weinig gegevens over zijn. 

Op dit moment werken Pfizer/BioNTech en Moderna aan coronavaccins die zijn aangepast 
aan de BA.1-variant. De verwachting is dat die ook zullen werken bij een besmetting met de 
BA.2-variant, omdat ze veel op elkaar lijken. Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 
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De evenementenbranche heeft woensdag een brandbrief gestuurd aan 
het kabinet 

De evenementenbranche heeft woensdag een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Hierin 
roepen onder meer organisaties als de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging 
van Evenementenmakers en directeuren van ID&T Groep, MOJO, KNVB en UnMute Us op tot 
meer duidelijkheid en een 'helder plan'. 

Dinsdag werd bekend dat evenementen tot 1250 bezoekers weer mogen, maar dat daarbij 
een vaste zitplaats verplicht is. Net als het dragen van een mondkapje, behalve op de 
zitplaats. Festivals mogen nog niet doorgaan. De maatregelen gelden zes weken. Over drie 
weken is er wel een nieuw 'weegmoment'. 

De sector voelt zich 'niet serieus genomen', schrijft de branche in de brief aan het kabinet. 
,We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of 
maandenlang gaat duren. Er moet nu echt vanuit 'Den Haag' een helder plan 
met einddatum en duidelijke criteria worden afgegeven om open te kunnen.’ 

‘Er is in onze sector al veel kapotgemaakt’, staat in de brief. ‘Het geduld is mentaal helemaal 
op en financieel is de rek er helemaal uit. Waarom wordt er geen echt perspectief geboden? 
Deze versoepeling is geen helpende hand, maar een klap in het gezicht.’ 

Daarom willen de briefschrijvers snel met het kabinet in gesprek over de voorwaarden voor 
een stapsgewijze heropening. ‘Onze sector werd gisteren, na twee jaar stilstaan en steeds 
constructief te zijn geweest, weer zes weken in de wachtstand gezet, zonder enig perspectief. 
Dit is veel te lang en onacceptabel.’ Bron: AD, 26 januari 2022. 

Rentree Novak Djokovic aanstaande? Serviër staat op deelnemerslijst in 
Dubai 

Novak Djokovic lijkt van plan om eind volgende maand zijn rentree te maken in Dubai. De 
Servische nummer 1 van de wereld staat op de deelnemerslijst van het toernooi in de 
Verenigde Arabische Emiraten. Het toernooi zelf heeft zijn komst nog niet bevestigd. 

Djokovic (34) heeft dit jaar nog geen wedstrijd gespeeld na zijn terugtrekking bij de Australian 
Open als gevolg van een weken durende rel. Vlak voor de start van het eerste 
grandslamtoernooi van dit jaar moest hij het land verlaten. Djokovic’ visum was ingetrokken 
omdat hij geen goede reden had om een medische vrijstelling te krijgen om zonder 
vaccinatiebewijs het land in te mogen. 

Het ATP-toernooi van Dubai, waar Djokovic al vijf keer de titel pakte, begint op maandag 21 
februari. 

Richard Krajicek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament, hoopt 
Djokovic nog te kunnen verleiden om naar Rotterdam te komen. Het ABN AMRO-toernooi 
begint over anderhalve week in Ahoy. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Thuiszittende Nederlanders spenderen bijna 100 miljoen op veilingsite 

De pandemie blijkt een gouden tijd voor Catawiki te zijn. Vorig jaar gaven Nederlanders maar 
liefst 96 miljoen euro uit aan luxeobjecten in het online veilinghuis. Onder meer juwelen, 
kunst en wijn vonden gretig aftrek. 

Uit de cijfers over 2021 blijkt dat tijdens het tweede jaar van de pandemie 260.000 
Nederlanders op Catawiki een bod uitbrachten. Van hen gebruikte maar liefst veertig procent 
het platform voor het eerst. Uiteindelijk gaven zij in totaal 96 miljoen euro uit aan hele 
uiteenlopende objecten. De categorieën interieurs & decoraties, juwelen, moderne & 
hedendaagse kunst en wijn voerden de lijst aan. Wat betreft de laatste: in 2021 werd maar 
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liefst veertig procent meer wijn gekocht dan het jaar ervoor. Met name Italiaanse wijn kon op 
veel belangstelling rekenen.  

Na de categorie ‘Wijn’ groeide de ‘Modeltrein’ het hardst (+15 procent). De pandemie zorgde er 
blijkbaar voor dat veel mensen hun oude hobby modelspoortreinen weer een nieuwe kans 
gaven. Het internationale opererende Nederlandse online veilinghuis veilt wekelijks zo’n 
50.000 objecten en is actief in zestig landen. Opvallende objecten die in 2021 onder de online 
veilinghamer vandaan kwamen: een zeldzaam Tin Tin stripboek (10.300 euro), de fiets van 
wielrenner Wout Van Aert (16.250 euro) en een fles Whisky (Macallan, 1949) voor 71.000 
euro. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd blijft 
snel oplopen 

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, blijft snel oplopen. 
De achterstand bedraagt nu ongeveer 78.000 meldingen over de afgelopen negen dagen. Dat 
zijn er 18.000 meer dan op dinsdag, de grootste toename in een dag sinds het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de achterstand deelt. 

De achterstand komt doordat veel mensen positief testen. Het lukt volgens het RIVM niet om 
die meldingen vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige 
ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM'. Bron: AD, 26 januari 2022. 

Ook vandaag rijzen de besmettingscijfers in Rusland de pan uit 

Ook vandaag rijzen de besmettingscijfers in Rusland de pan uit. Gisteren werden er 67.809 
positieve testen afgenomen, maar vandaag komt de teller op 74.692. Volgens de autoriteiten 
is de toename vooral aan de Omikron-variant te wijten. Er werden de afgelopen 24 uur 657 
sterfgevallen aan Covid-19 toegeschreven. Gisteren ging het om 681 overlijdens door toedoen 
van de aandoening. Bron: AD, 26 januari 2022.  

Extreem lange rij voor teststraat in Uden: ‘Ik bleef maar rijden’ 

Tientallen auto’s stonden dinsdag in een extreem lange rij voor de GGD teststraat in Uden. 
Paul Netten had vanuit zijn kantoorpand op het industrieterrein aan de Vluchtoord zicht op 
de lange rij. „Zo‘n lange rij voor de teststraat had ik nog nooit gezien.’ 

Rond 10.30 uur besloot hij de rij met auto’s af te rijden en te kijken waar de rij ophield. „Ik 
bleef maar rijden en dacht na iedere bocht dat de rij wel zou ophouden. Maar de rij was echt 
extreem lang.’ Volgens Netten stond de rij tot aan de andere kant van het industrieterrein.  Op 
de terugweg besloot hij de lange stoet van auto’s te filmen en te delen op Twitter. 

s Avonds rond 20.30 uur ging hij nog even terug naar kantoor en zag hij tot zijn verbazing 
nog steeds een lange rij met auto’s voor de teststraat. „Dat verwacht je toch niet op dat tijdstip? 
Er stond zeker nog een kwart van de rij eerder die dag. Dat is echt extreem.’  

Waar de drukte vandaan komt? Een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant, waar de 
teststraat in Uden onder valt, laat weten: ‘We begrijpen van het team in Uden dat het met 
name in de ochtend even druk was waardoor er een file heeft gestaan op en rond het 
industrieterrein. We vragen mensen altijd om op de aangegeven afspraaktijd te komen, niet 
eerder en niet later. Dit om wachtrijen te voorkomen. Dit is zeker nu het zo druk is met testen 
extra belangrijk.’ 

Daarnaast neemt de vraag in het aantal testen sowieso de afgelopen weken toe, aldus de 
woordvoerder. De extreme drukte in Uden duurde maar een dag. Woensdag was er nauwelijks 
meer een rij te zien bij de teststraat in Uden. Bron: De Stentor, 26 januari 2022. 
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Drukte bij teststraat Vluchtoord Uden, archieffoto. © Van Assendelft Fotografie 

 

Tientallen auto’s stonden dinsdag in een extreem lange rij voor de GGD teststraat in Uden. © 
Twitter / Paul Netten 
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Corona nekt huisartsen in Sas van Gent 

Huisartenpraktijk Sas van Gent is vandaag gesloten omdat drie huisartsen met corona in 
quarantaine zitten. De praktijk is voor de rest van deze week enkel bereikbaar voor 
spoedeisende hulpvragen. 

‘Wat we gisteren hadden gevreesd, is vandaag ook gebeurd: er zitten nu drie huisartsen in 
isolatie met COVID-19’, staat te lezen op de Facebookpagina van de praktijk. Alle vragen die 
binnenkomen worden beoordeeld op 'dringendheid'. 

Ook voor de komende twee weken worden geen afspraken gemaakt voor zaken die niet 
dringend zijn. ‘Dit is een heel onzekere situatie. We doen ons uiterste best om zorg te blijven 
bieden.’ 

De sluiting van de praktijk komt niet helemaal onverwacht. De afgelopen dagen waren zeven 
apothekersassistenten door corona afwezig en werden een doktersassistente en een huisarts 
positief getest. Bron: Omroep Zeeland, 26 januari 2022. 

Enkele buurlanden worstelen ook met testcapaciteit, andere hebben nog 
ruimte 

Het aantal positieve coronatests in Nederland is zo groot, dat het RIVM kampt met een 
oplopende achterstand in het aantal geregistreerde tests. De GGD liet weten aan 
hun maximale testcapaciteit te zitten en roept de hulp in van commerciële testaanbieders. 
Ook in de landen om ons heen wordt de testcapaciteit op de proef gesteld. Het ene land kan 
dat beter aan dan het ander. 

België (11,7 miljoen inwoners) 

Volgens testcoördinator Karine Moykens kan België op dit moment per dag ongeveer 150.000 
PCR-tests afnemen. De afgelopen dagen werden er gemiddeld 115.000 per dag afgenomen, 
zo'n 8,7 per 1.000 inwoners. De capaciteit is daardoor volgens Moykens voorlopig nog 
voldoende: ‘We bezwijken nog niet.’ 
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Ze waarschuwde echter dat als het aantal afgenomen tests verder richting de 150.000 gaat, 
het langer kan duren voordat mensen het resultaat van hun test binnen hebben. Op dit 
moment krijgt één op de zeven Belgen met vertraging het resultaat van een test binnen. 

Moykens ziet geen kans om de testcapaciteit uit te breiden. De sneltests die Belgische 
apotheken afnemen bij mensen die al klachten hebben, worden al maximaal ingezet. De 
testcoördinator hoopt de druk wat te verlichten door mensen te begeleiden naar de huisarts 
of meer zelftests thuis te laten doen. 

Gemiddeld aantal afgenomen tests per 1.000 inwoners (afgelopen zeven dagen) 

 Nederland: 7,6 
 België: 8,7 
 Duitsland: 3,5 
 Frankrijk: 19 
 Verenigd Koninkrijk: 20 
 Denemarken: 37,6 
 Bron: ourworldindata.org 

Duitsland (80,2 miljoen inwoners) 

Het aantal positieve tests in Duitsland is de afgelopen maand enorm gestegen. Woensdag werd 
een recordaantal van 164.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 

Door de explosieve toename zitten de meeste deelstaten aan hun maximale testcapaciteit. Dat 
komt vooral door de hoge bezettingsgraad in de testlaboratoria. De 180 laboratoria voerden 
de afgelopen week in totaal 2,4 miljoen PCR-tests uit, gemiddeld bijna 350.000 per dag. 

Duitse testlaboratoria waarschuwen dat ze ‘de capaciteit niet van de ene op de andere dag 
naar believen kunnen uitbreiden’. Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan personeel. 

De Duitse deelstaten besloten afgelopen weekend kwetsbare groepen en zorgpersoneel 
voorrang te geven voor een PCR-test. In bijvoorbeeld kinderdagverblijven in Dortmund wordt 
nog maar half zoveel getest als voorheen. ‘Experts waarschuwen voor een ineenstorting’ van 
het testwezen, schreef de krant Der Tagesspiegel vorige week al. 

Frankrijk (62,9 miljoen inwoners) 

In Frankrijk leek het aantal besmettingen na een explosieve toename langzaam weer te dalen, 
totdat er dinsdag met ruim 500.000 positieve tests op één dag een nieuw record werd 
gevestigd. 

De Franse regering heeft veel moeite gestoken in het verhogen van de testcapaciteit, door 
bijvoorbeeld meer locaties te openen waar Fransen zonder afspraak langs konden gaan. 
Daardoor was het land de afgelopen dagen in staat om bijna anderhalf miljoen tests per dag 
af te nemen, waarvan dus ongeveer een derde positief was. 

Wat op dit moment precies de maximale testcapaciteit in Frankrijk is, is niet bekend. Wel zijn 
er steeds vaker lange rijen te zien bij testlocaties. De regering vraagt mensen daarom het 
resultaat van een antigeentest niet te laten bevestigen door een PCR-test. 

Verenigd Koninkrijk (65,8 miljoen inwoners) 

Het Verenigd Koninkrijk kan volgens cijfers van de regering dagelijks meer dan een miljoen 
PCR-tests afnemen. Begin deze maand naderde het land de toenmalige maximumcapaciteit 
van 800.000, toen er op sommige dagen meer dan 700.000 tests werden afgenomen. Inmiddels 
is het aantal afgenomen tests per dag scherp gedaald, naar tussen de 200.000 en 300.000 
per dag. 
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De daling in het aantal afgenomen tests heeft waarschijnlijk te maken met dat de meeste 
mensen zonder klachten geen PCR-test meer hoeven te laten doen. Alleen mensen met cruciale 
beroepen, zoals in de zorg en de transportsector, moeten zich regelmatig laten testen. 

Denemarken (5,9 miljoen inwoners) 

Ook Denemarken registreert bijna dagelijks een nieuw besmettingenrecord. Dinsdag werden 
46.590 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal ligt net onder het record van afgelopen 
vrijdag, toen 47.831 coronagevallen werden vastgesteld. 

Volgens cijfers van het Deense ministerie van Volksgezondheid worden er dagelijks tussen de 
200.000 en 250.000 tests afgenomen. Daarnaast zet de Deense regering veel in op het 
beschikbaar maken van zelftests die mensen thuis kunnen doen, zodat de testlocaties minder 
belast worden. Als gevolg daarvan zit de Deense testcapaciteit ondanks de recordaantallen 
besmettingen nog lang niet aan de limiet. 

Mede daarom wil de Deense regering volgende week alle binnenlandse maatregelen opheffen. 
Twee weken geleden werden al de nodige versoepelingen doorgevoerd, wat leidde tot de forse 
stijging van het aantal besmettingen. 

Medische adviseurs van de overheid wijzen echter op een verandering in het verband tussen 
besmettingen en ziekenhuisopnames. Terwijl het aantal positieve tests snel bleef stijgen, 
daalde het aantal coronapatiënten op de intensive care van 82 op 6 januari tot 44 op dinsdag. 
Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 

In Denemarken is corona geen gevaar meer: ‘We nemen afscheid van 
beperkingen’ 

Denemarken schrapt volgende week alle binnenlandse coronamaatregelen, ondanks de snelle 
stijging van het aantal coronabesmettingen. Covid is geen gevaar meer voor de samenleving, 
is de boodschap. ‘We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat 
vóór corona kenden’, zei premier Mette Frederiksen.  

Denemarken had het coronabeleid zo’n twee weken geleden al versoepeld. Toen konden 
bijvoorbeeld bioscopen en musea de deuren weer openen, andere regels bleven wel van kracht. 
Horecazaken hebben nog tot het eind van de maand te maken met aangepaste openingstijden, 
maar daarna kunnen zelfs nachtclubs weer open en hoeven Denen geen mondkapjes meer te 
dragen in het openbaar vervoer. Winkels hoeven dan ook het aantal klanten niet meer te 
beperken. Er blijven nog wel regels gelden voor internationale reizigers. 

Frederiksen prees de ‘solide verdediging’ van coronavaccins. ’De pandemie is er nog steeds’, 
zei de premier. ‘Maar met wat we weten, durven we nu te geloven dat we door de kritieke fase 
heen zijn.’ 

De geplande versoepeling valt samen met een snelle stijging van het aantal coronagevallen. In 
het parlement is voldoende steun voor de opheffing, zei minister van Volksgezondheid Magnus 
Heunicke. Hij had de versoepeling die experts hadden aanbevolen voorgelegd aan het 
parlement. 

Denemarken registreerde dinsdag 46.590 nieuwe besmettingen. Dat aantal ligt net onder de 
piek van afgelopen vrijdag, toen 47.831 coronagevallen waren vastgesteld. Inmiddels is een 
Omikron-subvariant (BA.2) dominant in het land die volgens minister Heunicke nog 
besmettelijker lijkt te zijn dan de voorheen heersende BA.1-variant. Maar er zijn volgens hem 
geen aanwijzingen dat BA.2 de ziekte verergert. 

Deense experts zien de besmettingsgolf niet als een belemmering om versoepeling uit te 
stellen. Medische adviseurs van de overheid wezen deze maand op een verandering in het 
verband tussen besmettingen en ziekenhuisopnames. Terwijl het aantal coronagevallen snel 
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bleef stijgen, daalde het aantal coronapatiënten op de intensive care van 82 op 6 januari naar 
44 op dinsdag. Bron: AD, 26 januari 2022. 

 

Opnieuw tienduizenden Duitsers de straat op vanwege vaccinatieplicht 

Tienduizenden mensen zijn maandagavond in Duitse steden gaan protesteren tegen de 
coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht. Volgens de autoriteiten waren er meer 
dan honderd verschillende demonstraties. Al weken wordt er in Duitsland veel 
gedemonstreerd tegen de restricties. 

Vanaf medio maart is het voor Duitsers die bepaalde beroepen uitoefenen verplicht 
gevaccineerd te zijn tegen Covid-19. Regeringspartij SPD bereidt een wet voor die vaccinatie 
verplicht zou maken voor alle Duitsers, waarover in maart gestemd zal worden. 
Bondskanselier Olaf Scholz steunt een algemene vaccinatieplicht. Eerder berichtte de 
krant Der Tagesspiegel op basis van anonieme bronnen dat een eventuele algemene 
vaccinatieplicht nog maanden zou kunnen duren. 

Ondertussen lijken de coronamaatregelen nog niet versoepeld te worden. In Duitsland gelden 
beperkende maatregelen voor toegang tot onder meer horeca. Vergaande maatregelen zoals 
de sluiting van scholen zijn niet van kracht. 

Volgens een enquête die persagentschap DPA vorige week liet uitvoeren vindt vierentwintig 
procent van de Duitsers dat de coronaregels te streng zijn. Vijfendertig procent steunt de 
maatregelen en vierendertig procent vindt zelfs dat er strengere regels nodig zijn. Bron: Het 
Parool, 25 januari 2022. 

Grens van vier miljoen coronabesmettingen in zicht 

In iets meer dan een maand tijd zijn er een miljoen nieuwe coronabesmettingen aan het licht 
gekomen. Daarmee is Nederland in recordtempo gestegen van drie miljoen naar vier miljoen 
geregistreerde positieve tests. Die grens wordt dinsdag hoogstwaarschijnlijk gepasseerd. 
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De teller stond maandag op 3.954.299 positieve tests. Wanneer het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu tussen maandagochtend en dinsdagochtend minstens 45.702 
meldingen van nieuwe gevallen krijgt, stijgt het totaal tot boven de vier miljoen. Dinsdag is 
dag 699 van de epidemie in Nederland. 

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst hier vastgesteld. In de eerste golf 
werd lang niet iedereen getest. Dat was wel mogelijk in de tweede golf, maar toen was de 
animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een testafspraak te maken. Het is niet bekend 
hoeveel mensen toen zijn genezen of overleden zonder dat het virus bij ze is vastgesteld. 

Het duurde bijna een jaar voor de miljoenste positieve test werd geregistreerd. Dat gebeurde 
begin februari 2021. Eind september, bijna acht maanden later, volgde de twee miljoenste 
positieve test. Zo'n drie maanden daarna, in december, is voor de drie miljoenste keer een 
besmetting bevestigd en genoteerd. 

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. In de hoofdstad zijn 229.609 positieve tests 
geregistreerd. Rotterdam volgt met 178.616 bevestigde besmettingen. Den Haag telt 125.870 
coronagevallen en Utrecht 87.495. Daarna volgen Tilburg (55.837), Eindhoven (49.598), 
Almere (49.181), Breda (42.662), Groningen (40.524) en Den Bosch (38.649). 
Schiermonnikoog sluit de rij met 96 bevestigde besmettingen. 

Van 21.219 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste 
sterfgevallen (1076), gevolgd door Amsterdam (975) en Den Haag (647). Het Gelderse villadorp 
Rozendaal is de enige gemeente zonder geregistreerde coronadoden. Bron: Het Parool, 25 
januari 2022. 

Paradiso: we hebben niets aan deze 'schijnversoepelingen'  

Bij de Amsterdamse poptempel Paradiso zijn de aangekondigde versoepelingen van de 
coronamaatregelen bepaald niet met gejuich ontvangen. Het poppodium spreekt van 
‘schijnversoepelingen’ en stelt dat de hele popsector er feitelijk niets mee kan. ‘Eerst denk je: 
we kunnen weer wat. Maar dan zie je de details en dat het zeker tot 9 maart gaat duren en 
denk je: dit slaat echt helemaal nergens op’, zegt Jurry Oortwijn, Hoofd Marketing & Publiciteit 
van de Amsterdamse poptempel. 

Hij noemt een concert van Alain Clark als voorbeeld. ‘Dat stond gepland voor donderdag, maar 
dat moeten we nu vanwege de toegestane capaciteit waarbij iedereen op 1,5 meter van elkaar 
moet zitten, opsplitsen in twee dagen. Ze snappen gewoon niet wat er achter de schermen 
allemaal geregeld moet worden.’ Oortwijn zegt dat er binnen de pop- en clubsector wordt 
nagedacht over een actie vergelijkbaar met Kapsalon Theater, een landelijke actie waarbij 
theaters door heel het land mensen een knipbeurt gaven terwijl ze naar een voorstelling 
konden kijken. ‘Clubs moeten gewoon weer open. Het is niet meer uit te leggen.’ 

Bij het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg zijn ze ‘voorzichtig blij’. ‘We kunnen weer 
wat’, zegt Lieke Timmermans, woordvoerder van TivoliVredenburg. Het zalencomplex in de 
Domstad ontvangt donderdag alweer de eerste bezoekers. ‘Dat is een klassiek concert dat we 
eigenlijk wilden gaan streamen, maar daar kan nu weer publiek bij. Het is erg leuk dat we 
dus gelijk weer van start kunnen, al zijn er wel maatregelen zoals de anderhalve meter, het 
mondkapje en de QR-code.’ Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Unmute Us: festivals en nachthoreca voelen zich geschoffeerd 

Festivalorganisatoren en de nachthoreca voelen zich ‘geschoffeerd’ nu zij ‘voor de zoveelste 
keer’ volledig buiten de boot dreigen te vallen bij komende coronaversoepelingen. Unmute Us, 
een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, stelt dat de gelekte 
versoepelingen ‘de facto betekenen dat de evenementen- en nachthorecabranche als enige 
volledig op slot blijven’. 
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Volgens de uitgelekte maatregelen zouden theaters en poppodia tot 22.00 uur open mogen en 
kunnen er bij evenementen met toegewezen zitplaatsen maximaal 1250 mensen naar binnen. 
Festivals en andere ongeplaceerde evenementen kunnen nog niet heropenen, net als de 
nachthoreca. 

Volgens Unmute Us hebben de zogeheten Fieldlab-evenementen aangetoond dat evenementen 
veilig georganiseerd kunnen worden. ‘Vorig jaar hebben we na onze landelijke en 
drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is om strak georganiseerd, veilig en 
verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen brengen. De tijd van wederom rustig 
blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is voorbij. Onze branche moet open’, zegt 
initiatiefnemer Jasper Goossen, die ook vraagt om perspectief. Bron: De Telegraaf, 25 januari 
2022. 

Voorzitter Artsen Covid Collectief stopt na gesprek met werkgever  

Internist-endocrinoloog Evelien Peeters stopt als voorzitter van de stichting Artsen Covid 
Collectief na ‘indringende gesprekken’ met haar werkgever UMC Utrecht, maakte de groep 
coronakritische artsen bekend.  

Een woordvoerder van het Utrechtse ziekenhuis laat weten dat de huidige standpunten van 
het Artsen Covid Collectief ‘niet meer verenigbaar zijn met de functie van Peeters als medisch 
specialist in het UMC Utrecht’.  

Volgens het Artsen Covid Collectief gaf de raad van bestuur van het UMC Utrecht een maand 
eerder nog aan ‘haar voorzittersfunctie officieel goed te keuren als nevenfunctie’. Het bestuur 
van het collectief zegt het jammer te vinden dat Peeters stopt, maar heeft ook begrip voor deze 
keuze. Internist-infectioloog Hannah Visser neemt haar voorzittersrol over.  

De groep artsen zegt ‘met enthousiasme en vertrouwen’ verder te gaan in een nieuw jaar, 
waarin ‘een risicogestuurd gezondheidsbeleid, proportionaliteit en zelfbeschikkingsrecht hoog 
op de agenda zullen blijven staan’. De organisatie liet zich de afgelopen twee jaar regelmatig 
kritisch uit over het coronabeleid. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Virologen sluiten ’ergere’ variant niet uit, maar: ’Niet weer de maatschappij 
ontwrichten’ 

Bij het Sars-Cov-2-virus is er nog altijd de kans dat er een variant ontstaat die besmettelijker 
is dan bijvoorbeeld Omikron en ziekmakender dan de Deltavariant. „Met een dergelijke 
’zorgelijke variant’ wordt door virologen rekening gehouden, maar door de vaccinatiegraad en 
doorgemaakte infecties zal er anders en minder ingrijpend mee om worden gegaan’, voorziet 
de Belgische viroloog Marc Van Ranst. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022.  

Studie: optelsom vaccinatie en infectie leidt tot superimmuniteit 

Mensen die een keer besmet zijn geraakt met het coronavirus én ertegen zijn gevaccineerd, 
hebben volgens Amerikaanse onderzoekers een ‘extreem hoge’ afweerreactie tegen het virus. 
De wetenschappers van de universiteit van Oregon melden dat de volgorde niet uitmaakt. Ze 
zagen hetzelfde effect bij mensen die eerst waren gevaccineerd en desondanks besmet raakten 
met het coronavirus, als bij mensen die eerst een infectie doormaakten en zich later lieten 
vaccineren. 

In beide gevallen is de immuunrespons veel hoger dan bij mensen die alleen zijn gevaccineerd. 
De onderzoekers noemen het ‘superimmuniteit’. Ze deden hun onderzoek voordat de 
omicronvariant opkwam, maar gaan ervan uit dat hetzelfde principe voor de variant geldt die 
inmiddels de meeste besmettingen veroorzaakt. 

‘Het risico op doorbraak-infecties is hoog omdat er zoveel virus om ons heen is’, zegt 
onderzoeker Fikadu Tafesse. ‘Wie zich laat vaccineren, heeft een betere uitgangspositie. Als 
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het virus komt, krijgen we mildere klachten en uiteindelijk hebben we deze superimmuniteit.’ 
Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

Nieuwe aanbeveling: vanaf 1 februari vrij reizen met geldige QR-code 
binnen EU 

Reizigers met een geldig Europees coronabewijs mogen vanaf 1 februari in principe niet meer 
lastig worden gevallen met aanvullende test- of quarantaineverplichtingen. Maar het is nog zeer 
de vraag of reizigers direct profijt zullen hebben van deze ‘afspraak’. Wat in ieder geval wel gaat 
veranderen is de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs. Bron: De Telegraaf, 25 januari 2022. 

 

Kabinet gaat met nachthoreca in gesprek over 1G 

Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met 
1G-beleid. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers woensdag toegezegd tijdens 
het coronadebat. 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had gevraagd of de sector misschien weer zou kunnen heropenen 
als alle bezoekers zich laten testen voordat ze naar binnen gaan, al vindt ze de oplossing ‘niet 
ideaal’. 

Wie overdag en 's avonds de horeca bezoekt, moet momenteel een coronatoegangsbewijs laten 
zien op basis van 3G. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of 
genezen moeten zijn van corona. Maar ondanks die versoepeling zijn de nachthoreca, zoals 
clubs en discotheken, nog dicht. 

In de Kamer wordt ook gesproken over de mogelijkheid om 2G in te voeren, waardoor mensen 
die niet gevaccineerd of hersteld zijn niet meer naar binnen zouden kunnen. 
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Eerder in het coronadebat kwam de mogelijkheid om op veel meer plekken te testen om de 
samenleving verder te kunnen heropenen ook al ter sprake. Heel brede inzet van coronatesten 
(zoals bij 1G) is volgens het kabinet niet mogelijk omdat daar onvoldoende testcapaciteit voor 
is in een ‘periode dat het op allerlei plekken al spaak loopt’, aldus Kuipers. 

Toch stemde hij naar aanleiding van Kuikens opmerking dat de nachthoreca al twee jaar bijna 
niets kan ondernemen in om met de sector in gesprek te gaan. Wanneer dat gesprek zal 
plaatsvinden, is nog niet duidelijk. 

In het debat zeiden meerdere partijen te vrezen dat de nu nog tijdelijke coronapas een 
permanent middel gaat worden om het virus te bestrijden, terwijl de ergste crisis achter de 
rug lijkt door de mildere Omikron-variant. Ook daar wil Kuipers nog goed naar kijken: ‘Dan 
hebben we hier ook opnieuw een gesprek.’ De bewindsman zei wel dat het tijd kost om zicht 
te hebben op het verdere verloop van het coronavirus. Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 

Hoe krijg je na corona je reuk en smaak weer terug? 

Ongeveer twee van de drie mensen die besmet raken met het coronavirus krijgen te maken 
met reukverlies, blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Een groot deel van de besmette 
personen kampt daarnaast ook met smaakverlies. Hoe kan dat en wat kun je hieraan doen? 

‘Door corona is de verbinding tussen de neus en de hersenen verstoord, waardoor je niet goed 
ruikt of geurvervorming ervaart’, vertelt Elbrich Postma, neurobioloog en projectleider bij het 
Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Een kop koffie kan dan 
ineens naar azijn ruiken. Ook tast het virus je smaakpapillen aan. ‘De basissmaken zoet, 
zout, zuur en bitter smaken daardoor anders, bijvoorbeeld chemischer of minder sterk. Reuk 
en geur bepalen samen hoe iets smaakt.’ 

Goed om te weten: bij zo'n negentig procent van de coronapatiënten keert het reuk- en 
smaakvermogen binnen een maand terug. Bij tien procent van de besmette personen blijven 
reuk en smaak langer weg. ‘Dit lijkt procentueel een kleine groep, maar gezien het aantal 
coronabesmettingen is dit meer dan je denkt’, waarschuwt Postma. 

Wanneer reuk- en smaakvermogen langer dan een maand wegblijven, adviseert Postma 
reuktraining. Het is wetenschappelijk bewezen dat het kan helpen. ‘Met fysiotherapie train je 
bijvoorbeeld je enkel om sterker te worden’, legt de neurobioloog uit. ‘Met reuktraining train 
je je neus en hersenen om geuren weer goed waar te nemen, door bewust aan verschillende 
geuren te ruiken.’ 

De bedoeling is dat je gedurende 12 tot 24 weken elke dag twee keer aan een reukset van vier 
geuren ruikt. Er zijn twee verschillende sets, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze 
effectief zijn. Elke set bestaat uit een bloemengeur, citrusgeur, frisse en prikkelende geur en 
een kruidige geur. De eerste bestaat uit: roos, citroen, eucalyptus en kruidnagel. De tweede 
uit: jasmijn, mandarijn, mint en tijm. 

Wat volgens Postma niet helpt, is het befaamde gembershot. Het shot wordt als scherp en 
prikkelend ervaren, maar zorgt er helaas niet voor dat coronapatiënten hun reuk en smaak 
weer terugkrijgen. 

Wat ook niet verstandig is, is op eigen initiatief zinktabletten gebruiken. ‘Op internet lees ik 
dat coronapatiënten zinktabletten tot zich nemen, maar dit raad ik af’, zegt de neurobioloog 
met klem. ‘Wanneer je zink in een hoge dosering toedient, kan dit ernstige bijwerkingen 
hebben en de werking van andere medicatie verstoren. Overleg dit dus altijd met je huisarts 
of een medisch specialist.’ 

Daisy Eggink is klinisch diëtist bij Haaglanden Medisch Centrum. Ze begeleidt ex-
coronapatiënten en mensen met langdurige covid bij hun herstel. Eggink ziet dat haar 
patiënten door het verlies van hun reuk en smaak ook het plezier in eten verliezen. 
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‘Eten wordt nu sneller gezien als noodzakelijk kwaad’, vertelt de diëtist. ‘Hierdoor eten ze 
minder en krijgen ze te weinig voedingsstoffen binnen. Naast het verlies van reuk en smaak 
zien we aanhoudende vermoeidheidsklachten en spiermassaverlies. 

‘Door een gebrek aan energie neemt de behoefte aan energierijke producten als chips en 
chocolade toe,’ volgens Daisy Eggink, klinisch diëtist. 

Wat een valkuil kan zijn bij vermoeidheid is te vaak ongezond eten. ‘Door een gebrek aan 
energie neemt de behoefte aan energierijke producten als chips en chocolade toe’, licht Eggink 
toe. ‘Hierdoor kom je in een vicieuze cirkel terecht en krijg je nog minder energie.’ 

Voor een goed herstel is het daarom belangrijk om voldoende energie en eiwitten binnen te 
krijgen, gebaseerd op onder meer het gewicht en de spiermassa. ‘Behalve voeding is voldoende 
beweging, rust, geduld en vertrouwen belangrijk.’ Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 

Rotterdamse minima kunnen al gratis zelftest krijgen 

Als eerste grote stad in Nederland stelt Rotterdam vanaf donderdag zo'n 100.000 gratis 
zelftests beschikbaar aan inwoners met een kleine portemonnee. De gemeente loopt hiermee 
vooruit op de gratis zelftests voor mensen met een laag inkomen die het Rijk beschikbaar stelt 
voor gemeenten. 

Het kabinet zegde in december vorig jaar toe tien miljoen gratis zelftesten voor corona te 
verstrekken aan minima in 352 gemeenten. Zij zouden deze vanaf medio februari onder meer 
via de Voedselbank en Leger des Heils kunnen krijgen.  

Vanaf donderdag worden de gratis zelftests verspreid via welzijnsorganisaties, gemeentelijke 
loketten en bij sociaal distributiecentrum Shareaty. Kleinere gemeenten als Assen, Brunssum 
en Leusden delen al gratis zelftesten uit onder arme inwoners of hebben toegezegd hier 
volgende week mee te beginnen. Bron: NU.nl, 26 januari 2022. 

Rotterdam stelt vanaf donderdag zo'n 100.000 gratis zelftesten beschikbaar aan inwoners 
met een kleine portemonnee. De gemeente loopt hiermee vooruit op de gratis zelftesten voor 
mensen met een laag inkomen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten. Deze zouden 
medio februari beschikbaar zijn, maar vanwege de hoge aantallen in de stad heeft de gemeente 
een vrachtwagen gestuurd om de zelftesten alvast op te halen. 

Volgens wethouder Grauss (Armoedebestrijding) leven ruim 80.000 Rotterdammers in 
armoede. De vaccinatiegraad in Rotterdam ligt lager dan in andere grote steden, zeker in 
kwetsbare wijken en ook lopen de besmettingen met de Omikron-variant op. ‘Om die reden is 
het relevant om de testen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld zo snel mogelijk bij 
die Rotterdammers te krijgen voor wie het kopen van een zelftest te duur is’, aldus de 
wethouder. Vanaf donderdag worden de gratis zelftesten verspreid via welzijnsorganisaties, 
gemeentelijke loketten en bij sociaal distributiecentrum Shareaty. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Ongevaccineerde sporters hebben het steeds lastiger om hun werk uit te 
oefenen 

Na het circus rond Novak Djokovic in Australië is de vraag of ongevaccineerde sporters moeten 
vrezen voor hun professionele toekomst. Waar kunnen ze nog terecht? ‘Alle landen hebben 
een ander beleid. Er is geen uniformiteit, het is overal meten of het past.’ 

Een stevige portie vastberadenheid kan Patrizia Kummer niet ontzegd worden. Voor de 34-
jarige Zwitserse, acht jaar terug olympisch kampioene op de parallel reuzenslalom in Sotsji, 
zijn de Olympische Spelen (vanaf 4 februari in Beijing) al bijna twee weken geleden begonnen. 
Kummer weigert principieel een coronavaccinatie en dus was een verplichte quarantaine van 
drie weken in China voor haar de enige resterende route richting haar derde Winterspelen. 
‘Het logische gevolg van mijn persoonlijke beslissing, ik respecteer de voorschriften van de 
autoriteiten en het IOC’, aldus Kummer. Bron: AD, 26 januari 2022.  
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De skireis van duizenden jongeren gered, Oostenrijk verlengt geldigheid 
vaccinaties 

De wintersportvakantie van duizenden jongeren lijkt toch door te kunnen gaan. Oostenrijk 
laat de eis dat de laatste coronaprik niet langer dan zes maanden oud mag zijn, vallen voor 
jongeren onder de 18 jaar. Hun vaccinatiebewijs blijft nu zeven maanden geldig. 

SnowMania, dat ski- en snowboardkampen voor jongeren van 14 tot 17 jaar organiseert, zat 
afgelopen tijd met de handen in het haar. ‘Dit is netjes gezegd heel onhandig’, zei Joost Bakker, 
eigenaar van het bedrijf achter SnowMania. Normaliter zou hij in de voorjaarsvakantie 
wekelijks vijf volle bussen met in totaal 250 tot 300 jongeren naar de Alpen sturen. ‘Nu 
Oostenrijk de geldigheid van het vaccinatiebewijs met drie maanden bekort, worden dat er 
véél en véél minder.’  

Juvego, dat skireizen voor 15 tot 18 jarigen aanbiedt, baalde ook. ‘Heel veel mensen die 
hebben geboekt, zitten nu met de gebakken peren’, stelde Julia Boersma.  

SnowMania en Juvego reageerden op het besluit van diverse landen, waaronder Oostenrijk en 
Italië, om de geldigheid van het vaccinatiebewijs per februari van 270 naar 180 dagen te 
bekorten. Het betekende dat wie eind februari op wintersport wil - voor Midden- en Zuid-
Nederland start de krokusvakantie op 26 februari -  de tweede vaccinatie maximaal een half 
jaar daarvoor moet  zijn gezet. Veel jongeren zijn echter al sinds de zomer ingeënt. Ze konden 
zich vanaf begin juli laten vaccineren. 

Volwassenen kunnen het probleem met een booster ondervangen, maar voor jongeren is die 
oppepprik niet goedgekeurd. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) werkt momenteel aan 
een advies. En daarna vraagt het kabinet eerst nog de Gezondheidsraad om een oordeel. 

Het leek er daardoor lange tijd op dat duizenden jongeren tot 18 jaar niet op wintersport 
kunnen. Vanmiddag zorgde het Oostenrijkse Ministerie van Volksgezondheid voor grote 
opluchting.  Voor jongeren onder de 18 jaar wordt een uitzondering gemaakt en is het 
vaccinatiebewijs per februari 210 dagen geldig. Dat is zeven maanden. Voor volwassenen gaat 
de termijn wel terug naar 180 dagen. 

Brancheorganisatie ANVR reageert verheugd. ‘Dit is goed nieuws’, zegt directeur Frank 
Oostdam. ‘Oostenrijk is het belangrijkste wintersportland. Hiermee is de ergste pijn wel even 
weg. Jongeren kunnen nu in ieder geval in de voorjaarsvakantie skiën.  

Eerder baalde Oostdam nog van de situatie: ‘Dit is bij ons bekend, het is heel sneu, we krijgen 
hier veel vragen over.’ Hij hekelt het gebrekkige tempo bij de EMA en de Gezondheidsraad. 
‘Dit gaat allemaal zo tergend langzaam.’  

Het goede nieuws ten spijt ergert de ANVR zich nog steeds aan de lappendeken van 
coronaregels in de EU. ‘Wij hopen nog steeds dat alle lidstaten zich conformeren aan het 
advies van de Europese Commissie om vaccinaties negen maanden geldig te laten zijn.’  

In België speelde de discussie afgelopen week ook op. Liefst 3000 jongeren staan te trappelen 
om deze krokusvakantie op ski- of snowboardkamp te vertrekken, stelde jongerenorganisatie 
Kazou deze week tegen publieke omroep VRT. ‘Onze jongeren zijn echter gevaccineerd in de 
zomer, tegen de krokusvakantie is hun vaccinatiebewijs dus niet meer geldig in Oostenrijk en 
Italië. Dat betekent dat we zo’n 2000 jongeren niet op kamp zouden kunnen laten vertrekken.’ 

Kazou vraagt de regering nu om de boosterprik snel goed te keuren voor de 12- tot 17-jarigen. 
Vlaamse minister Wouter Beke (Volksgezondheid) pakte de handschoen op en stelt de kwestie 
aan de orde bij de federale regering. ‘De Hoge Gezondheidsraad wordt gevraagd om dit 
weekend met een advies af te leveren.’ Beke wil de booster op vrijwillige basis aanbieden aan 
Belgische jongeren. 
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De pistes in het Oostenrijkse Neukirchen. © Arie Kievit  

De interventie van Beke zorgt ook voor forse kritiek bij onze zuiderburen. De elite zou de 
skireizen van hun kinderen willen redden, klinkt het op sociale media. Ook werd gewezen op 
de beperkte waarde die boosters voor de gezondheid van jongeren zouden hebben. Bron: AD, 
26 januari 2022. 

Spotify gaat alle muziek van Neil Young op zijn verzoek de komende 
dagen verwijderen 

Spotify gaat alle muziek van Neil Young de komende dagen verwijderen. Volgens de 
streamingdienst gebeurt dit op verzoek van de Canadese zanger, die bij Spotify zijn beklag 
deed over podcasts waarin desinformatie over het coronavirus wordt verspreid. 

Het zou de 76-jarige Young onder meer gaan om een podcast van Joe Rogan, die exclusief via 
Spotify te beluisteren is. Rogan is een bekende presentator en zijn podcast The Joe Rogan 
Experience is met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering de meest beluisterde 
podcast ter wereld. Hij verspreidt regelmatig desinformatie over het coronavirus. In april vorig 
jaar riep hij gezonde, jonge mensen op om zich niet te laten vaccineren en recent sprak hij 
met de omstreden viroloog Robert Malone. 

Young schreef in een open brief aan zijn management en Spotify dat de streamingdienst 
‘potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden’ door de podcast van Rogan uit te zenden. 
‘Ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei’, aldus de zanger. Bron: AD, 27 
januari 2022. 

Omikron blijft zich razendsnel verspreiden door Europa 

De Omikron-variant van het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden door Europa en 
het aantal besmettingen loopt overal fors op. Dat is donderdag ook te zien op de nieuwe 
coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vrijwel alle regio's staan dan 
op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau. 

De coronakaart bestaat uit 211 regio's in dertig aangesloten landen. Behalve Nederland zijn 
dat de 26 andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Landen als Groot-
Brittannië, Zwitserland, Rusland en Turkije doen niet mee. In de afgelopen week stonden 196 
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regio's op donkerrood. Slechts vijftien regio's in Roemenië, Polen en Hongarije kwamen uit op 
rood. 

Nederland kleurt donderdag in elk geval weer volledig donkerrood, voor de elfde week op rij. 
De provincie Noord-Holland is weer de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn 
daar bijna 119.000 inwoners positief getest. Dat is bijna vijfendertig procent hoger dan bij het 
overzicht van vorige week. In Amsterdam is ongeveer een op elke twintig inwoners momenteel 
besmet. 

Vergeleken met andere landen is Nederland een middenmoter. Spanje, Portugal, Frankrijk en 
Denemarken hebben de hoogste besmettingscijfers. Het Portugese eiland Madeira vestigde 
vorige week een Europees record. Op elke 23 eilandbewoners bleken er twee besmet. Bron: 
AD, 27 januari 2022. 

Ziekenhuis in Boston heeft patiënt van wachtlijst voor harttransplantatie 
gehaald omdat hij niet is gevaccineerd  

Een ziekenhuis in Boston heeft een patiënt van de wachtlijst voor een harttransplantatie 
gehaald, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De 31-jarige DJ Ferguson 
gelooft niet in de heilzame werking van een prik en zegt te vrezen voor mogelijke bijwerkingen. 

Myocarditis, een ontsteking van de hartspier, wordt inderdaad gezien als een zeldzame 
bijwerking van coronavaccins. Ferguson ligt op dit moment aan de beademing. Hij stond als 
eerste in de rij voor een harttransplantatie, maar is die bevoorrechte positie nu kwijt. 

‘Het is tegen zijn basisprincipes om zich te laten vaccineren. Maar op deze manier wordt hij 
echt tot de limiet gedreven’, stelt zijn vader David. 

De directie van het ziekenhuis is echter niet te vermurwen en houdt vast aan het 
bestaande protocol. ‘Het Covid-19-vaccin is een van de vele voorwaarden waaraan vervuld 
moet zijn om in aanmerking te komen voor een transplantatie. Patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem zijn extra kwetsbaar voor het virus. Meer dan twintig procent van de 
patiënten die een transplantatie ondergaan en daarna besmet raken, sterft uiteindelijk. 
Organen zijn schaars, wij moeten daarom ook rekening houden met de overlevingskans van 
de persoon op middellange en lange termijn.’ Bron: AD, 27 januari 2022. 

Moderna is begonnen met klinische proeven van een boosterdosis 
dat ontwikkeld is tegen Omikron 

Moderna is begonnen met klinische proeven van een boosterdosis van het coronavaccin 
dat speciaal ontwikkeld is tegen de Omikron-variant. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf 
woensdag aangekondigd. Ook concurrent Pfizer is daar eerder deze week mee begonnen. 

Aan de proeven zullen in totaal 600 volwassenen deelnemen, van wie de helft minstens zes 
maanden geleden de eerste vaccinatie heeft gekregen. De andere helft heeft inmiddels al een 
boosterprik ontvangen. 

De specifieke booster tegen Omikron zal zowel als derde en als vierde dosis worden 
geëvalueerd. CEO Stephane Bancel verwacht dat het vaccin tegen het najaar klaar kan zijn. 

Het is overigens onduidelijk of de wereldwijde gezondheidsautoriteiten het gewijzigde vaccin 
dan zullen bestellen. De originele vaccins bieden nog steeds een goede bescherming tegen 
dood en ernstige ziekte. Bron: AD, 27 januari 2022. 

De Franse autoriteiten hebben vijf vermeende fraudeurs gearresteerd 
van nepvaccinatiebewijzen 

De Franse autoriteiten hebben vijf vermeende fraudeurs gearresteerd die zo'n 62.000 
nepvaccinatiebewijzen zouden hebben gemaakt. Drie van de verdachten zouden de gegevens 
van 35 artsen hebben gehackt om de bewijzen te kunnen maken. 
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De zaak kwam aan het licht nadat een zorgverzekeraar ontdekte dat een dokter in de gegevens 
van duizenden inentingen voorkwam, terwijl hij niet bij die prikken betrokken was. 

De Franse overheid schatte onlangs dat er zo'n 200.000 nepvaccinatiebewijzen in omloop 
zijn. De bewijzen worden echter op termijn waarschijnlijk onbruikbaar. Om als volledig 
gevaccineerd te worden beschouwd hebben Fransen namelijk nu ook een boosterprik nodig, 
vier maanden nadat zij hun tweede vaccindosis hebben gehad. 

Sinds maandag moeten mensen in Frankrijk een vaccinatiebewijs laten zien als 
ze bijvoorbeeld horeca of bioscopen in willen. Voorheen was een bewijs van een negatieve test 
al voldoende. De aankondiging van deze maatregel zorgde voor protesten tegen de regering. 
Bron: AD, 27 januari 2022. 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onderzoek ingesteld naar 
een universitair hoofddocent 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een onderzoek ingesteld naar een universitair 
hoofddocent. Hij mag zijn vak over kritisch denken voorlopig niet meer geven omdat hij 
studenten geprobeerd zou hebben te overtuigen van allerlei complottheorieën, waaronder over 
vaccinaties. De docent is niet op non-actief gezet, hij geeft nog wel andere lessen, laat een 
woordvoerster van de RUG weten. 

‘We zijn aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. En op basis van het onderzoek dat 
geweest is, is besloten om het betreffende vak voor het komende blok te stoppen’, aldus de 
zegsvrouw. Volgens haar wordt er nu een breder onderzoek ingesteld om te kijken hoe het met 
de andere vakken gaat. ‘Het gaat om een didactisch kwaliteitsonderzoek om te kijken of dat 
in lijn is met hoe wetenschappelijk onderwijs dient te geschieden.’ 

De kwestie werd aan het licht gebracht door universiteitskrant UKrant. Daaruit kwam naar 
voren dat verschillende studenten zich niet meer veilig voelden omdat ze anders dachten dan 
de docent, die er zijn eigen ‘alternatieve waarheid’ op nahield. In zijn lessen werden 
uiteenlopende onderwerpen verwerkt zoals de aanslagen van 9/11, klimaatverandering en 
vaccinaties. Een van de studenten gaf aan dat de sfeer vijandig was tijdens de colleges. Bron: 
AD, 27 januari 2022. 

Groot deel van coronamaatregelen in VK wordt vanaf vandaag opgeheven 

Een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland wordt vanaf vandaag opgeheven. Het 
is niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en het 
coronatoegangsbewijs vervallen. 

De Britse premier Boris Johnson is ook van plan de isolatieplicht na een coronabesmetting te 
schrappen. De overheid stuurt er dan wel nog op aan dat burgers in isolatie gaan na een 
infectie, maar kan dat dan niet langer wettelijk afdwingen. De wet die dit regelt loopt op 24 
maart af, Johnson wil die dus niet verlengen en mogelijk zelfs eerder al opschorten. De 
maatregelen waren ingesteld om de Omikron-variant van het coronavirus te lijf te gaan. 

‘Nu Covid endemisch wordt, moeten we wettelijke verplichtingen vervangen voor advies en 
aanbevelingen’, lichtte de premier vorige week de versoepelingen toe in het parlement. Volgens 
hem moeten de Britten met het coronavirus leren leven. Johnson zei ook dat het loslaten van 
de coronaregels voor een groot deel te danken is aan de Britse boostercampagne. 

Nadat de besmettelijkere Omikron-variant van het coronavirus eind vorig jaar opdook in 
Groot-Brittannië, bereikte het aantal coronabesmettingen begin januari een recordhoogte van 
200.000 op één dag. De afgelopen dagen daalden die aantallen gestaag tot onder de 100.000. 
Volgens Johnson lijkt het erop dat de ‘Omikrongolf nationaal zijn piek heeft bereikt‘. 

Wel waarschuwde de premier dat de druk op nationale gezondheidsdienst NHS hoog blijft en 
herhaalde hij zijn eerdere oproepen aan Britten om een boosterprik te halen. ‘We weten dat 
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negentig procent van de mensen op de intensive care niet geboosterd zijn’, aldus Johnson. 
Bron: AD, 27 januari 2022. 

Duitsland meldt donderdag een recordaantal van 203.136 besmettingen 

Duitsland meldt donderdag een recordaantal van 203.136 besmettingen. Nog niet eerder 
werden er in het land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt precies 
twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in het land werd vastgesteld. 

Op 27 januari 2020 werd het virus voor het eerst geconstateerd bij een man in de Duitse 
regio Beieren. Sindsdien zijn er door het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse evenknie van 
het RIVM, meer dan 9 miljoen besmettingen gemeld. Meer dan 117.000 Duitsers overleden 
aan de gevolgen van het coronavirus. 

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken geëxplodeerd door de snelle verspreiding van 
de Omikron-variant van het coronavirus. Woensdag meldde het RKI 164.000 nieuwe 
besmettingen, ook dat was een record. 

Eerder deze week gingen tienduizenden Duitsers de straat op om te protesteren tegen 
coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht voor alle inwoners. De Duitse 
bondskanselier Olaf Scholz overweegt zo'n algemene vaccinatieplicht in te voeren. 
Tegenstanders stellen onder meer dat verplichte vaccinatie in strijd is met de grondwet. Bron: 
AD, 27 januari 2022. 

Recordaantal infecties in Duitsland, twee jaar na eerste geval 

Duitsland meldt donderdag een recordaantal van 203.136 besmettingen. Nog niet eerder 
werden er in het land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt precies 
twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in het land werd vastgesteld. 

Op 27 januari 2020 werd het virus voor het eerst geconstateerd bij een man in de Duitse regio 
Beieren. Sindsdien zijn er door het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse evenknie van het 
RIVM, meer dan 9 miljoen besmettingen gemeld. Meer dan 117.000 Duitsers overleden aan 
de gevolgen van het coronavirus. 

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken geëxplodeerd door de snelle verspreiding van 
de Omikron-variant van het coronavirus. Woensdag meldde het RKI 164.000 nieuwe 
besmettingen, ook dat was een record. 

Eerder deze week gingen tienduizenden Duitsers de straat op om te protesteren tegen 
coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht voor alle inwoners. De Duitse 
bondskanselier Olaf Scholz overweegt zo'n algemene vaccinatieplicht in te voeren. 
Tegenstanders stellen onder meer dat verplichte vaccinatie in strijd is met de grondwet. . Bron: 
De Telegraaf, 27 januari 2022. 

De Rijksoverheid wilde een eigen extra beveiligd videovergaderplatform 
ontwikkelen 

De Rijksoverheid wilde een 'eigen, extra beveiligd videovergaderplatform' ontwikkelen bij het 
uitbreken van de coronacrisis, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken na een 
bericht in de Volkskrant. Er werd, overigens zonder aanbesteding, een prototype ontwikkeld. 
Maar daar is uiteindelijk niets meer mee gedaan. 

Het prototype was niet gebruiksvriendelijk genoeg, waardoor is besloten het 'niet verder door 
te ontwikkelen'. Het Rijk werkte uiteindelijk door met Webex, 'nadat het beveiligingsniveau 
voldeed aan het delen van vertrouwelijke informatie'. Volgens De Volkskrant kostte het 
experiment meer dan 886.000 euro. 
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Het Rijk vroeg bij het uitbreken van de crisis, waardoor ook veel ambtenaren vanuit huis 
moesten werken, een aantal overheidsorganisaties om te kijken wat de mogelijkheden zouden 
zijn voor zo'n eigen platform. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk was een van die 
organisaties. UBR werkt via de stichting NTF 'samen met ook marktpartijen', legt het 
ministerie uit. Zo ging NFT 'met het bedrijf van een van haar eigen bestuursleden in zee'.  

Dit is gebeurd 'om de vaart in het proces te houden'. Maar 'hoewel het argument snelheid 
nadrukkelijk speelde, hadden we absoluut geen overeenkomst moeten aangaan met een van 
haar eigen bestuursleden maar de inhuur had aanbesteed moeten worden' geeft het ministerie 
toe. Bron: AD, 27 januari 2022. 

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid  dreigt met juridische 
procedure 

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) dreigt juridische procedure te 
beginnen tegen ruim driehonderd gemeenten in Nederland, tegen het gebruik van de QR-code 
bij zwemlessen. Volgens de belangenbehartiger worden er uiterlijk maandag 
sommaties gestuurd naar alle gemeenten om zich te houden aan een eerdere uitspraak over 
een individueel zwembad. 

Eerder bepaalde de voorzieningenrechter Midden-Nederland dat zwembad 't Gooische Bad in 
Hilversum voorlopig niet hoeft te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die 
meegaan naar zwemles van hun kind. De rechter oordeelde dat zwemles valt onder onderwijs 
en dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van 
coronatoegangsbewijzen is daarom niet verplicht. 

De rechtbank keek alleen naar de situatie tussen de gemeente Hilversum en dit zwembad. Of 
deze uitspraak ook gevolgen heeft voor het controleren van de coronapas bij andere 
zwembaden kon een woordvoerder van de rechtbank niet zeggen. 

Om de procedure te kunnen voeren heeft de NSWZ ouders verzameld die willen opkomen 
tegen hun gemeente. 

Vereniging Sport en Gemeenten stelt dat de QR-code is opgelegd door het Rijk en dat de NSWZ 
daarom niet bij de gemeentes moet zijn. ‘Maar je kan natuurlijk niemand tegenhouden om 
rechtszaken aan te spannen. Het verweer zal vrij simpel zijn, dit is wat de regel is en daar 
houden de gemeentes zich aan’, aldus een woordvoerder. ‘Als je open wil terwijl je dicht moet, 
moet je niet zijn bij degenen die de regels handhaven, maar dan moet je zijn bij degenen die 
de regels maken.’ 

Volgens de NSWZ zitten er tussen de 10.000 en 15.000 kinderen gedupeerd thuis omdat hun 
ouders niet mee naar binnen mogen met zwemles. Bron: AD, 27 januari 2022. 

De afname van het aantal coronapatiënten op de intensive cares houdt 
aan 

De afname van het aantal coronapatiënten op de intensive cares houdt aan. Donderdag werd 
het laagste niveau sinds 1 november bereikt, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen nu 233 ernstig zieke 
patiënten met Covid-19 op de ic's van Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 16 minder dan 
een dag eerder. 

Ook op verpleegafdelingen, waar minder zieke patiënten liggen, noteerden de ziekenhuizen 
een afname. Daar liggen 898 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, 7 minder dan 
woensdag. Dit aantal schommelt de laatste week behoorlijk. 

Het LCPS rapporteert 150 nieuwe opnames op verpleegafdelingen, net iets meer dan de 133 
van een dag eerder. Op ic's werden 11 nieuwe opnames gemeld. 
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Hoewel de besmettingscijfers nog nooit zo hoog zijn geweest als de afgelopen weken, is hier 
weinig van terug te zien in de ziekenhuizen. De Omikron-variant van het coronavirus die nu 
rondgaat is weliswaar veel besmettelijker dan de deltavariant die hiervoor dominant was, maar 
mensen worden er over het algemeen minder ziek van. Het aantal opnames ligt tussen de 
veertig en zestig procent lager. Wie toch moet worden opgenomen, loopt volgens voorlopige 
onderzoeken ongeveer de helft minder risico om op de ic te belanden. 

Het LCPS en het kabinet voorzien wel dat het aantal opnames kan gaan oplopen. In de cijfers 
van het LCPS worden ook mensen meegeteld die positief testen op het coronavirus, maar in 
de eerste plaats om een andere reden waren opgenomen. Ook zij moeten geïsoleerd van 
anderen worden verpleegd. Het LCPS schat in dat het een kleine minderheid betreft. Bron: 
AD, 27 januari 2022. 

De politie van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft gewaarschuwd voor 
een verkeerschaos in de komende dagen 

De politie van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft gewaarschuwd voor een verkeerschaos in 
de komende dagen als gevolg van de komst van optochten van truckers die zich keren tegen 
de coronamaatregelen. Vooral de vaccinatieplicht is een doorn in het oog van de duizenden 
betogende vrachtrijders. 

Ze noemen hun actie Vrijheidskonvooi. Premier Jean-Pierre Trudeau heeft de betogers 
afgedaan als 'een marginale minderheid die onaanvaardbare meningen verspreidt'. 

De truckers zijn al dagen op pad en trekken in het uitgestrekte land van het westen, oosten 
en noorden naar Ottawa. Het Vrijheidskonvooi ging afgelopen zondag van start 
in Vancouver en Prince George, meer dan 3500 kilometer ten westen van Ottawa. Langs de 
route krijgen ze veel bijval en er zijn mensen die een stukje meerijden. Hoeveel vrachtauto's 
de hoofdstad daadwerkelijk inrijden is nog onbekend. Volgens plaatselijke media hebben 
protesterende vrachtrijders uit het zuiden donderdag Kingston bijna bereikt, 140 kilometer 
van de hoofdstad. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Het afgelopen etmaal zijn er 64.602 positieve coronatests geregistreerd 

Het afgelopen etmaal zijn er 64.602 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een van de 
hoogste aantallen ooit. Twee keer eerder waren er zo'n 65.000 positieve tests. 

Het is niet bekend hoeveel besmettingen in werkelijkheid zijn bevestigd. Er is al ruim een week 
een grote achterstand bij het doorgeven van de uitslagen aan het RIVM. De teller stond 
gisteren op 78.000 gemiste uitslagen in een periode van 9 dagen. Sinds vandaag geeft het 
RIVM niet meer elke dag een update. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 411.156 positieve tests. Voor het eerst 
sinds het begin van de coronacrisis komt dat weektotaal boven de 400.000 uit. Maar met de 
nog niet geregistreerde positieve tests erbij, komt het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk 
in de buurt van een half miljoen. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Nagenoeg heel Europa staat op het hoogste waarschuwingsniveau 

Nagenoeg heel Europa staat op het hoogste waarschuwingsniveau voor de coronapandemie. 
Van de 211 regio's kleuren 207 donkerrood op de wekelijkse kaart van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC. Dat is een nieuw record. 

Twee regio's in Polen en twee in Roemenië staan als enige een treetje lager, op rood. Hongarije 
is als 28e land volledig donkerrood geworden. Het is nog niet voorgekomen dat alle streken in 
Europa op het hoogst mogelijke niveau stonden. 

Nederland kleurt voor de elfde week op rij donkerrood. In elke provincie stijgt het aantal 
positieve tests snel. 
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Het ECDC berekent de kaart op basis van het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en 
met zondag 23 januari. De coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, 
oranje, rood en donkerrood. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Voor nachtclubs en andere nachthoreca zou het werken met 1G-beleid 
een uitkomst kunnen zijn 

Voor nachtclubs en andere nachthoreca zou het werken met 1G-beleid, waarbij alle bezoekers 
worden getest op corona, een uitkomst kunnen zijn. Maar dan moeten er wel een aantal zaken 
goed worden afgedicht. Verschillende nachtclubs geven aan alle mogelijkheden om open te 
kunnen toe te juichen. 

Nachtbelang zegt dat er op een aantal vragen nog wel antwoord moet komen. Zo wil 
de belangenbehartiger van nachtclubs af van het jojobeleid. Ook is het lastig om onderscheid 
te maken tussen de verschillende soorten nachthoreca. Verder willen ze niet dat Nederland 
‘het wiel opnieuw gaat uitvinden’ terwijl in landen om ons heen zoals Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk de coronamaatregelen in zijn geheel worden afgebouwd. 

Horecabezoekers moeten momenteel een coronatoegangsbewijs laten zien op basis 
van 3G. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn van 
corona. Daarbij geldt nu ook een sluitingstijd van 22.00 uur en verplicht zitten. Voor veel 
nachtclubs zijn de beperkingen te ingrijpend. Ze kiezen er daarom voor niet open te gaan. Het 
kabinet gaf wel aan over 1G in gesprek te willen. 

In Groenlo blijft de deur van Club Lido voorlopig dicht. De club kwam vorig jaar in het nieuws 
vanwege een groot aantal coronabesmettingen op het moment dat clubs onder voorwaarden 
weer even open mochten. Het stoort de uitbater van Club Lido dat er maar niets wordt gedaan 
met de uitkomsten van de zogeheten fieldlabs waar miljoenen in omgingen. Daarbij wordt er 
door de exploitant ook op gewezen dat geen enkel systeem honderd procent waterdicht is. 
'Maar er moet gezocht worden naar mogelijkheden om wel open te gaan'. 

Volgens evenementenlocatie Maassilo in Rotterdam zou het al een boel schelen als 
de sluitingstijd naar 00.00 uur wordt opgerekt. Dan zou de Maassilo zestig tot zeventig 
procent van de gebruikelijke opbrengsten kunnen halen. ‘Maar met 22.00 kunnen wij niks. 
Dan is het net donker’, zegt een woordvoerder. Ook het verplicht zitten werkt volgens hem 
niet. ‘Dat hebben we vorig jaar bij een concert geprobeerd. Dat duurde precies twee minuten. 
Toen stonden de mensen op de stoelen.’ Onder welke voorwaarde bezoekers eventueel welkom 
zijn is hem om het even. ‘1G, 2G, 3G, 5G. Als we maar open kunnen’, aldus de woordvoerder. 

Voor evenementenlocatie Brothers in Bunnik zou 1G een tussenstap kunnen zijn. Brothers 
heeft net als de Maassilo ook inkomsten uit zakelijke evenementen. Mocht de nachthoreca 
weer open mogen dan vormt het inroosteren van voldoende personeel mogelijk nog een 
uitdaging. 

Het Amsterdamse Paradiso wil graag met het kabinet in gesprek over eventuele 
versoepelingen. Daarbij wijst de poptempel ook naar andere landen die al wel met 1G werken. 
Onder andere in Portugal zou deze maatregel er volgens een woordvoerder van Paradiso voor 
zorgen dat de nachten niet zo goed worden bezocht. Ook wil het bedrijf straks niet wekenlang 
vastzitten aan testverplichtingen, omdat eventuele verdere versoepelingen mogelijk weken op 
zich kunnen laten wachten. Voor Paradiso zijn de huidige beperkingen nagenoeg onwerkbaar. 
Bron: AD, 27 januari 2022. 
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De export van Zwitserse horloges is gestegen 

De export van Zwitserse horloges, met bekende merken als Rolex, Cartier, Patek Philippe, 
Breitling, Swatch en Omega, is vorig jaar naar een recordhoogte gestegen. Daarmee werd sterk 
herstel getoond van de forse daling een jaar eerder door de coronapandemie. 

Volgens de Zwitserse federatie van horlogemakers klom de uitvoer met eenendertig procent 
naar een waarde van 22,3 miljard frank, omgerekend 21,6 miljard euro. In 2020 kromp de 
export nog met tweeëntwintig procent omdat de verkoop van horloges hard werd geraakt door 
bijvoorbeeld winkelsluitingen en doordat Zwitserse horlogefabrieken dicht moesten vanwege 
lockdowns. 

Met name de verkoop van duurdere horloges van Zwitserse makelij doet het goed. Vooral in 
de Verenigde Staten was de vraag groot. De VS hebben voor het eerst in meer dan tien jaar 
China van de troon gestoten als belangrijkste exportmarkt voor Zwitserse horloges. Bron: AD, 
27 januari 2022. 

De Utrechtse schaatsbaan De Vechtsebanen gaat geen QR-code van 
bezoekers scannen 

De Utrechtse schaatsbaan De Vechtsebanen gaat geen QR-code van bezoekers scannen, zo 
meldt het op de site. Eigenaar Michael van de Kuit verzette zich eerder in de coronapandemie 
al tegen het coronatoegangsbewijs en besloot in november om de deuren gesloten te houden. 

Destijds zei Van de Kuit daarover dat het onwerkbaar is om de 300 tot 400 mensen die elk 
uur de schaatsbaan op- en afgaan, te controleren. Bovendien had hij een moreel bezwaar. De 
'draconische maatregelen' ontwrichten volgens hem de amateursport buitenproportioneel, 
'terwijl ze vrijwel geen bijdrage leveren aan het indammen van het virus', zo zei hij. ‘En dat 



72 
 

terwijl sporten juist zo'n krachtig middel is om je lichaam en geest gezond te houden en jezelf 
weerbaar te maken tegen de gevolgen van corona.’ 

De buitenijsbaan in Utrecht is deels overdekt, maar om er te komen moeten bezoekers een 
gang door. Destijds weerhield dat de gemeente ervan om de 400-meterbaan 
als buitensportlocatie aan te merken. Nu zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht dat 
dit donderdag opnieuw beoordeeld wordt. ‘Wij hebben het nieuws ook in de media vernomen 
en dat was reden om contact op te nemen met de ijsbaan. Op dit moment is handhaving ter 
plaatse om te beoordelen wat er mogelijk is.’ Bron: AD, 27 januari 2022. 

Schaatsbaan Utrecht aangemerkt als buitensportlocatie 

De grote schaatsbaan van De Vechtsebanen in Utrecht is aangemerkt als buitensportlocatie, 
waardoor daar niet gecontroleerd hoeft te worden op een coronatoegangsbewijs. Dat laat de 
gemeente Utrecht weten nadat handhaving donderdagmiddag de schaatsbaan heeft 
gecontroleerd. 

De 400-meterbaan in Utrecht is half overdekt, maar om bij het ijs te komen moeten bezoekers 
een hal door. Daardoor ontstond er, net als eerder in november, discussie over welk predicaat 
de sportlocatie moest krijgen: een binnen- of buitenbaan. Voor een sportlocatie binnen gelden 
strengere coronaregels, waaronder het controleren van een QR-code. Eigenaar Michael van de 
Kuit zei in november nog dat het onwerkbaar is om de 300 tot 400 mensen die elk uur in- en 
uitlopen, te controleren. 

Handhaving van de gemeente Utrecht hakte donderdagmiddag de knoop. Met de uitgezette 
looproute gaan bezoekers gestroomlijnd langs de ingang, komen ze direct bij de buitenbaan 
uit en kan De Vechtsebanen veilig elk uur een groep schaatsers ontvangen, zo luidt het 
oordeel. Schaatsverenigingen kunnen ook gebruik blijven maken van de binnenbaan. Daar 
controleren de verenigingen de leden zelf op een QR-code. In het horecagedeelte moeten alle 
bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

Te zwaar trainen na corona kan de kans op long covid vergroten 

We moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist 
Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en 
nadelen van verschillende sporten. In deel 8: door rustig op te bouwen herstel je het snelst 
van corona. Maar hoe houd je jezelf in de hand? 

Het aantal ziekenhuisopnames daalde vorige week, maar het aantal coronabesmettingen brak 
record na record. Onder hen: Johnny Buivenga. ‘Ik voelde me futloos’, zegt de 
gedragspsycholoog en sportcoach. ‘Ik was veel sneller moe dan normaal en mijn smaak en 
reuk ben ik nog steeds kwijt.’ 

Stilzitten is niet de sterkste kant van de sportcoach. ‘Dus heb ik mezelf na een paar dagen op 
mijn ‘rogue bike’ gesleept.’ Maar even fietsen op deze extra zware hometrainer viel hem ‘vies 
tegen’. ‘Het was echt veel zwaarder dan ik gewend was. Het voelde alsof ik lange tijd geen 
cardio had gedaan en ineens te hard was gegaan. Zoiets voel je de hele dag nog.’ 

Toch was dat niet het ergste. ‘Waar ik van schrok is dat verschillende mensen vertelden dat 
te zwaar trainen na corona de kans op long covid vergroot.’ Daarvan is sprake bij langdurige 
klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn, hartkloppingen en zelfs depressie. Vooral 
voetballers zijn verontrust door berichten over acute hartproblemen. Sporten zou een 
hartspierontsteking als gevolg van corona erger kunnen maken. 

Luister naar je lichaam, zegt Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan de 
Radboud Universiteit. ‘Span je in of train op basis van wat je lichaam aangeeft.’ Als een 
training leidt tot toename van de klachten, dan heb je volgens de wetenschapper teveel gedaan 
en moet je rustiger opbouwen. ‘Forceer niet, dat kan leiden tot een terugval.’ 
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Volgens het Longfonds en de Long Alliantie Nederland zijn veel mensen met long covid geneigd 
te veel van hun lichaam te vragen. Hun advies is wandelen, fietsen, tuinieren of koken. Ook 
Hopman adviseert wandelen als eerste stap om conditie op te bouwen, eventueel onder 
begeleiding. ‘Er zijn in corona gespecialiseerde fysiotherapeuten.’ 

Ik kan me voorstellen dat anderen ook zo snel mogelijk zo fit willen worden als ze waren, aldus 
Johnny Buivenga. 

Buivenga vond het maar frustrerend dat hij niet meer kon dan wandelen. ‘Ik kan me 
voorstellen dat anderen ook zo snel mogelijk zo fit willen worden als ze waren. Het voelt 
tegenstrijdig om juist rustig aan te moeten doen.’ Vrijwel altijd gaat het volgens de 
gedragswetenschapper om mensen in beweging krijgen. ‘Nu het tegenovergestelde: hoe houd 
je jezelf in de hand?’ 

Stel je verwachtingen bij: ‘Accepteer dat sporten mogelijkerwijs zwaarder gaat worden dan je 
denkt en dat het vermoeiender wordt dan je verwacht. Omdat je daar op voorhand rekening 
mee houdt, kan dat helpen om opbouwen een minder vervelende ervaring te maken.’ 

Maak een opbouwplan: ‘Beschrijf zo concreet mogelijk wat je wilt gaan doen: wat wil je binnen 
welke tijd bereiken? En hou daarbij rekening met een rustige opbouw. Als je je doel niet 
specifiek maakt, is de kans dat je terugvalt in oude routines waardoor je te snel gaat.’ 

Denk aan de mogelijke negatieve consequenties van te snel gaan. Beeld je in wat er kan 
gebeuren als je te hard gaat: een terugval, aldus Johnny Buivenga. 

Neem in je plan een als-dan-plan op: ‘Wellicht merk je tijdens het lopen dat je wordt verleid 
toch een extra rondje te doen. Zet in je plan: als ik meer wil, dan denk ik aan de mogelijke 
negatieve consequenties van te snel gaan. Beeld je in wat er kan gebeuren als je te hard gaat: 
een terugval.’ 

Wie aan zijn lichaam voelt dat het goed gaat, kan wandelen het best uitbreiden met lichte 
krachttraining. ‘Met name om spiermassa terug te krijgen’, zegt Hopman. Een fanatieke 
sporter die een week niet kan trainen, raakt volgens de hoogleraar wel wat spiermassa kwijt. 
Op de intensive care gaat het helemaal hard. ‘De vuistregel is daar dat je in drie weken 
vijfentwintig tot dertig procent van je spiermassa verliest.’ 

Het lijkt wellicht overbodig, maar Hopman kan het niet voldoende benadrukken: bewegen 
helpt ziektes te voorkomen. Ook corona. Zo’n tachtig procent van de coronapatiënten op de 
intensive care heeft overgewicht, meldt de Hartstichting. En veertig procent heeft zelfs ernstig 
overgewicht. Sporten mag, al is wandelen ook goed. ‘Er zijn grote spieren bij betrokken, zoals 
de been- en bilspieren. Spieren gebruiken suiker en grote spieren gebruiken meer suiker. Dat 
voorkomt dat een teveel aan suiker als vet wordt opgeslagen.’ Bron: AD, 27 januari 2022. 

Makers corona-ademtest claimen 24,7 miljoen van overheid: ‘Wij worden 
als onbetrouwbaar weggezet’ 

‘Het is onterecht dat onze ademtest zo voor de bus is gegooid.’ Het zijn de woorden van Rianne 
De Vries, eigenaar en oprichter van Breathomix.  

Begin 2021 leek de Alphense goud in handen te hebben. De ademtesten die Breathomix 
leverde, konden in vijf seconden een coronabesmetting uitsluiten. Je hoefde er alleen maar 
even voor in het apparaat te blazen, geen gedoe met wattenstaafjes diep in je neus of keel. 
Bron: AD, 27 januari 2022. 
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Nashat Majd El-Nour samen met Carmen Chammas. © YouTube 
 
‘Hemelse boodschapper’ dreigt met aardbevingen en pandemieën: ‘Bizar 
verhaal’  
 
Arabische sociale media hebben het druk met de video's van Nashat Majd Al-Nour. Deze 
zelfverklaarde ‘boodschapper’ beweert recent uit de hemel te zijn neergedaald om de mensheid 
te redden.  
 
Profeet Nashat trekt de nodige aandacht. Inmiddels sijpelen zijn teksten ook door in 
Engelstalige sociale media. De belangstelling daar groeit zeker nu hij ook nog wonderbaarlijke 
genezingen claimt. In de Arabische sociale media telt hij inmiddels de nodige volgelingen maar 
is Al-Nour ook onderwerp van spot. Zijn optredens zijn dan ook apart. Met zijn priesterstaf en 
theatrale voorkomen doet Nashat denken aan een hogepriester uit Raiders of the Lost Ark. 
Zijn aanhang groeit extra hard sinds de in het Midden-Oosten beroemde Libanese astrologe 
Carmen Chammas onder de indruk van hem is en profeet Nashat heeft geprezen om zijn 
goddelijke wijsheid. Bron: AD, 27 januari 2022. 
 
De Tweede Kamer laat weer bezoek toe 

De Tweede Kamer laat weer bezoek toe, zij het nog wat beperkt wegens de coronaregels. Het 
parlement liet de afgelopen tijd even geen publiek toe, en debatteerde alleen fysiek als het echt 
noodzakelijk is. Vanaf maandag zijn dagjesmensen en belanghebbenden weer welkom en tot 
22.00 uur kan een beperkt aantal bezoekers debatten in de plenaire zaal bijwonen met een 
mondkapje op. 

Bezoekers hoeven geen QR-code te laten zien, behalve in het Statenlokaal, waar koffie wordt 
geschonken. Ook zijn bezoekers voorlopig nog niet welkom in de kleinere zalen, waar 
Kamercommissies debatten voeren. Dit omdat daar niet altijd 1,5 meter afstand mogelijk is. 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp is verheugd het Kamergebouw 'weer gedeeltelijk te kunnen 
openen voor het publiek', laat zij weten. Bron: AD, 27 januari 2022. 
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Een intercity van NS in actie. © AS Media 

NS schrapt flink in treinrooster door oplopend ziekteverzuim, Rover boos 

NS schrapt tijdelijk flink in de dienstregeling. Vanaf 7 februari gaat het aantal treinen op veel 
routes omlaag. Doordat veel personeel ziek of in quarantaine thuis zit, krijgen de spoorwegen 
de roosters niet langer vol. 

Op routes waar NS nu met zes treinen per uur rijdt, worden dat er vier. En waar vier treinen 
worden ingezet, wordt dat aantal gehalveerd. De spoorwegen adviseren reizigers vooraf de 
reisplanner goed te checken. 

NS zegt het aantal treinen in stappen te verlagen, te beginnen op 7 februari. Twee weken later 
zijn alle aanpassingen doorgevoerd. Uiteindelijk zal NS dan vijfentachtig procent van de 
normale dienstregeling rijden. Sinds 20 december wordt al tijdelijk met minder treinen 
gereden in de spits, avond en nacht. In praktijk betreft dat een verlaging van vijf procent. 

Het snijden in de dienstregeling komt niet als een verrassing. Woensdag liet het bedrijf al aan 
deze site weten dat het ziekteverzuim onder het rijdend personeel - machinisten, conducteurs 
maar ook monteurs - erg hoog was. Overwogen werd om het dienstrooster af te schalen. ‘We 
bestuderen momenteel diverse scenario's daarvoor en hakken spoedig een knoop door’, liet 
een vervoerder toen weten.  

Nu heeft de NS-directie onder leiding van topvrouw Marjan Rintel de knoop doorgehakt. ‘Door 
tijdelijk de dienstregeling af te schalen, creëren we meer ruimte om de oplopende 
ziektemeldingen op te vangen’, schrijft NS. ‘Zo blijft onze dienstregeling beter voorspelbaar en 
hopen we hiermee minder vaak onze reizigers te moeten verrassen met plotselinge treinuitval. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze zieke collega’s de mogelijkheid hebben om te 
herstellen.’ 
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De spoorwegen waarschuwen dat ook voor 7 februari al treinen kunnen uitvallen. ‘De 
komende dagen houden we er rekening mee dat er mogelijk minder conducteurs en 
machinisten zijn om onze treinen te rijden, minder monteurs om de treinen te onderhouden 
en minder collega’s die bij een incident snel de dienstregeling kunnen aanpassen. Dat kan 
leiden tot incidenteel uitval van treinen.’ 

 
Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, heeft de knoop 
doorgehakt en laat komende weken minder treinen rijden. © Marlies Wessels 

Reizigersbelangenclub Rover reageert ontstemd en voelt zich overvallen. ‘Wij vinden de 
maatregel voorbarig, zeker nu de samenleving weer met versoepelingen te maken krijgt en 
reizigers weer meer op pad gaan’, zegt directeur Freek Bos. Volgens  Rover moet NS juist waar 
mogelijk met meer treinen gaan rijden om de terugkerende reiziger van dienst te zijn. Op dit 
moment zijn de treinen voor ruim veertig procent gevuld, vergeleken met voor de uitbraak van 
de coronapandemie. 

Spoorvakbonden VVMC en FNV Spoor zullen begripvoller zijn. Zij trokken eerder al aan de bel 
over de vele uitvallers onder het rijdende personeel.  ’De druk om extra diensten te draaien of 
langere diensten is momenteel groot’, stelde bestuurder Henri Janssen van FNV.  

Volgens VVMC-bestuurder Wim Eilert ligt het verzuim bij NS boven de tien procent inmiddels. 
Hij toonde zich bezorgd over de werkdruk. ‘Het personeel dat niet besmet is en doorwerkt, 
mag niet omvallen. Het is belangrijk dat zij gewoon verlof en vakantie kunnen opnemen.’ Bron: 
AD, 27 januari 2022. 

Waarom nog naar overbelaste GGD na positieve thuistest? ‘Juist nu zicht 
houden op het virus’ 

Testen geldt al twee jaar als cruciaal middel in de strijd tegen corona. Maar hoe zinvol is 
massaal testen bij de GGD nog, als honderdduizenden mensen per week positief zijn, bron- 
en contactonderzoek volledig plat ligt en de thuistest steeds meer ingeburgerd is? ‘Júíst op dit 
moment wil je zicht op het virus houden.’ 

Testen, testen, testen. Op 17 maart 2020, tijdens de eerste fase van de crisis, benoemde WHO-
baas Tedros Adhanom Ghebreyesus dit al als een van de kernpunten van de 
coronabestrijding. ‘Je kunt een vuur niet bestrijden als je geblinddoekt bent’, voegde de 
Ethiopische directeur-generaal eraan toe. Met andere woorden: om een virus onder controle 
te kunnen houden, moet je weten wie er besmet zijn. Bron: AD, 27 januari 2022. 
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Eerste coronapillen goedgekeurd door EMA 

Het medicijn Paxlovid van Pfizer is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau 
EMA. Paxlovid is het eerste coronamedicijn dat via de mond ingenomen kan worden. De 
tabletten verkleinen de kans op ziekenhuisopname en sterfte door Covid-19. De pillen zijn 
bedoeld voor coronapatiënten die geen extra zuurstof krijgen en risico lopen op ernstige ziekte 
door het coronavirus. 

Uit een studie onder ruim 2.000 Covid-19 patiënten blijkt dat behandeling met Paxlovid de 
kans op ziekenhuisopname en sterfte verkleint. 

„Wij hopen dat deze coronapillen een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van mensen 
thuis. Zorgverleners kunnen Paxlovid voorschrijven aan coronapatiënten die in een 
risicogroep vallen én waarbij de kans op ziekenhuis opname groot is’, zegt de voorzitter van 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Ton de Boer. Paxlovid helpt niet om 
besmetting met het coronavirus te voorkomen. „Het medicijn is een aanvulling op de 
bestaande behandelingen en vaccinaties.’ Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

De Europese vaccintoezichthouder EMA is positief over de coronapillen die Pfizer heeft 
ontwikkeld. De toezichthouder adviseert de Europese Commissie om het middel goed te 
keuren. Brussel neemt die adviezen doorgaans snel over. Nederland had de pillen al mogen 
gebruiken, maar wachtte daarmee tot de goedkeuring er was. 

Paxlovid, zoals het middel heet, is al goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. Het is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het coronavirus 
en die risico lopen er ernstig ziek van te worden. Het middel bestaat uit twee pillen. De ene pil 
bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden 
ingenomen en dat vijf dagen lang. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Maken van richtlijn voor gebruik coronapillen kan nog tijd duren 

Het kan nog een tijd duren voor de coronapillen van Pfizer daadwerkelijk voorgeschreven 
kunnen worden aan patiënten, zo laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten. 
Huisartsen en andere medisch specialisten moeten eerst een zogenoemde behandelrichtlijn 
voor het middel opstellen. 

Met informatie over onder andere de effectiviteit en veiligheid van het middel en bijwerkingen 
moet worden bepaald voor welke patiënten de pillen ingezet kunnen worden. ‘Wordt het middel 
alleen beschikbaar gemaakt voor een hele specifieke groep patiënten, of juist niet? Dat is best 
een ingewikkeld proces om te bepalen, waar veel verschillende partijen bij zijn betrokken’, legt 
een woordvoerster van de NHG uit. 

De medici hebben details over de werking van de pillen nodig, maar die zijn nog niet 
gepubliceerd. Zodra dat is gebeurd kan het minimaal een aantal weken duren voor de 
aanbevelingen zijn opgesteld, aldus de woordvoerster. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf donderdag een positief advies over de 
coronapillen van Pfizer. Het middel kan voorgeschreven worden aan mensen die al besmet zijn 
met het virus en kan dan ernstige ziekte voorkomen. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

Leeuwarden voert op vrijdag en zaterdag opnieuw het polsbandje in  

Leeuwarden voert op vrijdag en zaterdag opnieuw het polsbandje in voor mensen die in 
de binnenstad naar de kroeg, een restaurant of het theater willen. Bezoekers krijgen het 
bandje wanneer ze een QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij een controlepost. Op 
die manier hoeven ze niet meer hun code te laten zien bij elke voordeur. Meerdere gemeentes 
hanteerden het systeem toen de horeca eind vorig jaar weer openging. 
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‘Nu de huidige versoepelingen weer ruimte bieden voor het bezoeken van deze gelegenheden, 
is het gebruik van polsbandjes opnieuw gestart’, laat de gemeente Leeuwarden weten. ’Het 
gebruik van de bandjes is geen verplichting maar een manier om het controlesysteem van het 
coronatoegangsbewijs aan de deur te verlichten.’ Bron: AD, 27 januari 2022. 

Steeds meer ziekenhuizen zijn in staat om reguliere zorg te verlenen 

Steeds meer ziekenhuizen zijn in staat om reguliere zorg te verlenen, doordat het aantal 
coronapatiënten afneemt. Toch kan bijna een kwart (24 procent) van de ziekenhuizen de 
kritiek planbare zorg niet op tijd leveren. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa).  

Kritiek planbare zorg, zoals hart- of kankeroperaties, moeten binnen zes weken geleverd 
worden omdat er anders gezondheidsschade ontstaat die niet meer terug te draaien is.  

De NZA schat in dat ziekenhuizen 130.000 operaties moeten inhalen. De laatste twee 
maanden zijn 24.000 operaties uitgesteld. De kritiek planbare zorg kan niet overal op tijd 
geleverd worden, omdat patiënten na een ingreep vaak nog enige tijd op de intensive care (ic) 
moeten verblijven. Daar is vanwege coronapatiënten niet altijd ruimte voor. Bron: AD, 27 
januari 2022. 

Ziekenhuis Isala schroeft gebruik aantal operatiekamers op voor 
inhaalzorg 

Ziekenhuis Isala in Zwolle gebruikt weer steeds meer operatiekamers. Langzaam komt er weer 
meer ruimte voor de inhaalzorg. 

Het ziekenhuis had vorige week nog negentien van de in totaal vijfentwintig operatiekamers 
geopend op de locaties in Zwolle en Meppel en in het behandelcentrum. Deze week zijn bijna 
alle operatiekamers (ok’s) al weer in gebruik.  

Het ziekenhuis probeert nu een inhaalslag te maken waar het gaat om operaties die binnen 
zes weken moeten worden gedaan. Dat zijn bijvoorbeeld hart- en oncologische operaties. ’Wij 
verkleinen nu de periode van zes weken’, zegt Isala-woordvoerder Monique de Haan. ‘Mocht 
de druk op de ziekenhuizen toch weer toenemen door het oplopend aantal covid-besmettingen, 
dan hebben we op deze urgente operaties ingelopen.’ 

Ook de uitgestelde operaties die minder urgent zijn, maar waar patiënten al lang voor op de 
wachtlijst staan, voert het ziekenhuis nu weer uit. Dat zijn bijvoorbeeld de operaties voor knie- 
en heupprotheses, de planbare keel-, neus- en ooroperaties en de staaroperaties. ‘We kunnen 
steeds meer van dit type operaties uitvoeren’, aldus De Haan. 

Enkele ingrepen die minder urgent zijn, vinden bij gehuurde ok-faciliteiten elders plaats onder 
de vlag van Isala. Ook wil het ziekenhuis bij een definitief stabiel beeld van het aantal 
coronapatiënten gaan werken aan extra operatiekamers in de avonduren en de weekeinden. 

De gedeeltelijke sluiting van de operatiekamers had te maken met het ziekteverzuim onder 
het personeel, doordat zij overbelast waren en doordat patiënten thuis in quarantaine 
moesten. Dit gaf eind vorig jaar nog veel druk op de roosters.  

Het aantal covidpatiënten is ten opzichte van eerdere pieken nu relatief laag. Vanaf de start 
van het jaar ligt dat aantal elke week onder de twintig. In de eerste week lagen er in totaal 
negentien, de tweede week vijftien, de derde week negen en deze week in totaal zestien 
(gegevens van elke donderdag). Van het totaal lagen er deze week en vorige week vier 
coronapatiënten op de intensive care.  

Ook in de andere ziekenhuizen in de regio is het aantal covidpatiënten klein. In het Sint 
Jansdal in Harderwijk zijn er momenteel acht opgenomen, van wie een op de ic ligt. Vrijdag 
lagen er twee covidpatiënten in het Deventer Ziekenhuis, van wie een op intensive care. Bron: 
De Stentor, 27 januari 2022. 
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Steeds minder mensen halen een boosterprik  

Steeds minder mensen halen een boosterprik tegen het coronavirus. In de afgelopen zeven 
dagen hebben iets meer dan 343.000 mensen een oppepprik gekregen. Dat is het laagste 
aantal sinds november, toen de boostercampagne nog op gang moest komen. 

Tot en met woensdag hebben bijna 8,2 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat komt 
neer op ruim zevenenvijftig procent van alle volwassenen. Afgelopen zondag stond de teller op 
bijna 8,1 miljoen en vorige week woensdag op 7,85 miljoen. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Zwemorganisatie dreigt met zaken tegen gemeenten om QR-code 

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) dreigt juridische procedures te 
beginnen tegen ruim driehonderd gemeenten in Nederland, tegen het gebruik van de QR-code 
bij zwemlessen. Volgens de belangenbehartiger worden er uiterlijk maandag sommaties 
gestuurd naar alle gemeenten om zich te houden aan een eerdere uitspraak over een 
individueel zwembad.   Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

Op vier regio's na is heel Europa donkerrood op coronakaart 

Nagenoeg heel Europa staat op het hoogste waarschuwingsniveau voor de coronapandemie. 
Van de 211 regio's kleuren 207 donkerrood op de wekelijkse kaart van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC. Dat is een nieuw record.  

Twee regio's in Polen en twee in Roemenië staan als enige een treetje lager, op rood. Hongarije 
is als 28e land volledig donkerrood geworden. Het is nog niet voorgekomen dat alle streken in 
Europa op het hoogst mogelijke niveau stonden. 

Nederland kleurt voor de elfde week op rij donkerrood. In elke provincie stijgt het aantal 
positieve tests snel. 

Het ECDC berekent de kaart op basis van het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en 
met zondag 23 januari. De coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, 
oranje, rood en donkerrood. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

Belgische huisartsen bezorgd om jongeren die zich laten besmetten voor 
QR-code 

Steeds meer Belgische jongeren lijkt zich bewust te laten besmetten met het coronavirus, 
melden huisartsen. Het gaat om scholieren van 16 en 17 jaar die (nog) niet in aanmerking 
komen voor een boosterprik. Ze zijn bang dat ze niet op reis kunnen in de krokusvakantie. 
Hun oplossing? Snel corona oplopen om een herstelbewijs te krijgen. Immoreel en zelfs 
levensgevaarlijk, waarschuwen experts. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022.   

Kabinet met nachthoreca in gesprek over 1G 

Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met 
1G-beleid. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers toegezegd tijdens het 
coronadebat. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had gevraagd of de sector misschien weer zou 
kunnen heropenen als alle bezoekers zich laten testen voordat ze naar binnen gaan, al vindt 
ze de oplossing ‘niet ideaal’. 

Horecabezoekers moeten momenteel een coronatoegangsbewijs laten zien op basis van 3G. 
Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of genezen moeten zijn van 
corona. In de Kamer wordt ook gesproken over de mogelijkheid om 2G in te voeren, waardoor 
mensen die niet gevaccineerd of hersteld zijn niet meer naar binnen zouden kunnen. Bij 1G 
moet iedereen zich laten testen. 

Eerder in het coronadebat kwam de mogelijkheid om op veel meer plekken te testen om de 
samenleving verder te kunnen heropenen ook al ter sprake. Heel brede inzet van coronatesten 
is volgens het kabinet niet mogelijk omdat daar onvoldoende testcapaciteit voor is in een 
‘periode dat het op allerlei plekken al spaak loopt’, aldus Kuipers. Toch zegde hij naar 
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aanleiding van Kuikens opmerking dat de nachthoreca al twee jaar bijna niets kan 
ondernemen toe met de sector in gesprek te gaan. Bron: De Telegraaf, 27 januari 2022. 

Brazilië gaat jonge kinderen vaccineren 

Brazilië heeft woensdag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 
11 jaar. Het Zuid-Amerikaanse land wordt momenteel geconfronteerd met een sterke toename 
van het aantal besmettingen. 

‘Het ministerie van Volksgezondheid garandeert vaccindoses aan alle ouders die hun kinderen 
willen laten vaccineren,’ aldus de Braziliaanse minister Marcelo Queiroga. Bijna 20,5 miljoen 
kinderen komen in aanmerking voor de vaccinatiecampagne, die half januari van start moet 
gaan. Zij zullen worden ingeënt met een kleinere dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin. 

De aankondiging van woensdag komt na controverse, waarbij de regering ervan werd 
beschuldigd het besluit te vertragen. De extreemrechtse president Jair Bolsonaro, die altijd 
heeft geweigerd zich te laten vaccineren, zei dat hij zijn 11-jarige dochter Laura niet zou laten 
vaccineren. Zijn vrouw Michelle liet zich vorig jaar tijdens een bezoek aan New York prikken. 

In Brazilië, waar bijna 620.000 sterfgevallen als gevolg van covid zijn geregistreerd, is 
zevenenzestig procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Bron: Het Parool, 6 januari 
2022. 

Gratis mondkapjes en zelftesten voor minima 

Chirurgische mondkapjes en zelftesten worden gratis voor minima. Half februari gaat de 
Rijksoverheid de hulpmiddelen beschikbaar stellen voor gemeenten. Het is niet zeker wanneer 
ze beschikbaar zijn om op te halen. Dat wordt volgende week duidelijk. 

Er zijn in totaal 10 miljoen zelftesten en nog eens 10 miljoen mondkapjes beschikbaar. ‘Dit 
betekent dat er tot 1 mei grofweg zes zelftesten en zes mondneusmaskers per persoon 
beschikbaar worden gesteld’, staat op de site van de Rijksoverheid. 

Met deze middelen wil de overheid ervoor zorgen dat zelftesten en chirurgische mondkapjes 
voor iedereen beschikbaar zijn. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Man die meisje in het gezicht sloeg vanwege mondkapje meldt zich 

Een 37-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij een jong meisje heeft mishandeld in een 
tram in Zoetermeer, heeft zich gemeld bij de politie. De verdachte was te zien in het 
opsporingsprogramma Team West van Omroep West. De man sloeg het meisje vermoedelijk 
in het gezicht omdat ze geen mondkapje op had. 

Het voorval gebeurde in oktober vorig jaar. Het slachtoffer stapte in de tram en de man volgde 
vlak daarna. Hij ging tegenover haar zitten en maakte er een opmerking over dat ze geen 
mondkapje op had. Even later sprak hij haar opnieuw aan waarna het meisje twee harde 
klappen in het gezicht kreeg. 

Getuigen vingen het meisje op. De man bood destijds al meteen zijn excuses aan, maar de 
politie vond dat niet voldoende en ging op zoek naar hem. ‘Dit gedrag kan niet getolereerd 
worden. Niemand mag voor eigen rechter spelen’, zegt een woordvoerder van de politie tegen 
Omroep West. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Stijgende lijn in vakantieboekingen bij reisorganisaties 

Het aantal boekingen voor een vakantie schiet omhoog. Dat zeggen verschillende 
reisorganisaties in een rondgang van persbureau ANP. Sunweb spreekt van meer boekingen 
dan ooit in een januari. ‘We hebben nog nooit zulke aantallen gezien, iedereen wil op 
wintersport’, zegt een woordvoerster. Sunweb zegt dat mensen dit jaar voor luxere vakanties 
kiezen. 
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Ook merken als Eliza was here en Gogo van Sunweb doen het beter dan voor de 
coronapandemie. ‘Jongeren trekken er massaal op uit deze zomer’, aldus de reisorganisatie. 
‘Week na week worden de records qua boekingen verbroken’, zegt een woordvoerster. 

Ook Corendon ziet het aantal boekingen stijgen, voor winter- en zomervakanties. ‘Na de 
versoepelingen van dinsdag is dat herstel nog krachtiger en zitten we inmiddels vrijwel op het 
niveau van voor corona’, zegt een woordvoerster. TUI krijgt voor deze winter nog veel 
lastminuteboekingen binnen, met Oostenrijk als een populaire bestemming. Oostenrijk heeft 
deze week de quarantaineplicht laten vervallen voor Nederlanders die geen boosterprik hebben 
gehad tegen het coronavirus. 

Ook andere bestemmingen waar de coronamaatregelen zijn versoepeld zijn in trek. 
Reisbrancheorganisatie ANVR zegt te hopen op meer versoepelingen. Zo geldt voor landen 
buiten Europa nog steeds bijna altijd een oranje reisadvies, wat betekent dat vakanties 
worden afgeraden. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Aantal pinbetalingen nadert niveau van voor laatste lockdown 

Het aantal pinbetalingen is sinds de heropening van de non-foodwinkels deze maand weer 
flink toegenomen, schrijft ING. De pinomzet kwam weer richting het niveau van half 
december, voor de lockdown inging. 

Met name bij modewinkels, bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels werd fors meer gepind. 
Ook boekhandels en elektronicaverkopers zagen een toename. ‘De gemiddelde pinomzet ging 
daar in de afgelopen week van -zestig procent tot -negentig procent terug richting 'normaal’, 
schrijven de onderzoekers van de bank. 

In de lockdown gingen niet-essentiële winkels dicht. Alleen een balie voor het ophalen en 
afrekenen van bestellingen was toegestaan. Ook bij kappers en schoonheidsspecialisten is de 
pinomzet weer flink gestegen. Bij de horeca en recreatie en cultuur, die tot deze week nog 
dicht waren, bleef de omzet respectievelijk zestig procent en zeventig procent lager. Bron: NOS, 
27 januari 2022. 

Nachthoreca ziet kansen in doorvoering 1G-beleid 

Een 1G-beleid waarin alle bezoekers getest worden op corona zou een oplossing kunnen zijn 
voor de nachthoreca om weer open te kunnen. Dat zeggen verschillende nachtclubs en 
belangenverenigingen in een rondgang van persbureau ANP. 

Belangenbehartiger Nachtbelang merkt wel op dat het lastig is om onderscheid te maken 
tussen verschillende soorten nachthoreca. Ook wijst Nachtbelang op landen als Denemarken 
en het Verenigd Koninkrijk waar de coronamaatregelen worden afgebouwd. 

Om de horeca te bezoeken is nu een vaccinatie-, test of herstelbewijs nodig. Daarbij gaat nu 
alles dicht om 22.00 uur en moeten bezoekers een zitplaats nemen. Dat is voor veel 
nachtclubs te ingrijpend, waardoor ze ervoor kiezen helemaal niet open te gaan. 

‘Met 22.00 uur kunnen wij niks. Dan is het net donker’, zegt een woordvoerder van de 
Rotterdamse evenementenlocatie Maassilo. Ook het verplicht zitten werkt niet. ‘Dat hebben 
we vorig jaar bij een concert geprobeerd. Dat duurde precies 2 minuten. Toen stonden de 
mensen op de stoelen.’ 

Minister Kuipers van Volksgezondheid zei gisteren tijdens het coronadebat dat het kabinet in 
overleg met de nachthoreca wil gaan over 1G-beleid. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Eerstehulplijn voor bekenden van complotdenkers in Duitsland succesvol 

Een Duitse hulplijn die mensen kunnen bellen als iemand uit hun omgeving een 
'coronacomplotdenker' is, slaat aan, schrijft Trouw. De hulplijn met de naam Veritas is vorig 
jaar opgericht en gefinancierd door de deelstaat Berlijn om eerste hulp te bieden voor familie, 
vrienden en collega's van complotdenkers. Sinds mei hielp Veritas zeshonderd mensen die 
worden begeleid in het voeren van een gesprek met iemand die overtuigd is van een complot, 
vertelt oprichter Tobias Meilicke. 
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‘Zij vinden geen gespreksstof meer met hun moeder, zus of partner, die in 
samenzweringstheorieën is gaan geloven. Sommigen denken erover het contact te verbreken, 
maar die gedachte doet pijn en daarom zoeken zij hulp’, legt Meilicke uit. 

Veritas krijgt ook verzoeken uit Nederland, maar kan daar vooralsnog niets mee. ‘De 
Oostenrijkers kunnen we doorverwijzen naar een partnerinstantie daar, maar in Nederland 
kunnen wij dat niet. Jammer, want jullie staan in Nederland voor dezelfde uitdaging als wij.’ 
Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Geen Nederlandse bloemen meer bij urbi et orbi 

De pauselijke zegen urbi et orbi met Pasen moet het voortaan zonder Nederlandse bloemen 
doen. Bloemist Paul Deckers stopt met het leveren van de aankleding van het Sint-
Pietersplein: na twee jaar corona trekken sponsors zich terug voor de financiering ervan en 
zijn nieuwe niet te vinden. 

De florale aankleding van het plein kon in 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege de 
coronapandemie. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Oud-adviseur wil Johnson ten val brengen met bewijsmateriaal 
lockdownfeestjes' 

Na weken van opeenvolgende onthullingen over lockdownfeestjes in de ambtswoning van de 
Britse premier Johnson verschijnt vandaag naar alle waarschijnlijkheid het rapport van 
topambtenaar Sue Gray over de kwestie. 

Het materiaal dat de premier in verlegenheid heeft gebracht, komt waarschijnlijk van zijn 
eigen voormalig adviseur, de omstreden Dominic Cummings, in 2016 het brein achter de 
Brexit-campagne. In 2019 werd hij Johnsons rechterhand, maar de twee braken eind 2020 
en sindsdien doet hij van alles om Johnson zwart te maken. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Duizenden werkgevers moeten in totaal 160 miljoen euro loonsteun 
terugbetalen 

5840 Nederlandse bedrijven moeten samen zo'n 160 miljoen euro terugbetalen aan de 
overheid. Dat is de volledige steun die ze in het voorjaar van 2020 kregen om lonen te kunnen 
doorbetalen. 

Dat bedrag was een voorschot van uitkeringsinstantie UWV. De werkgevers moesten voor 10 
januari een eindafrekening aan het UWV overhandigen waarin ze aantoonden op hoeveel 
financiële coronahulp ze daadwerkelijk recht hadden. De 5840 ondernemingen hebben dit 
niet gedaan. 

Het UWV heeft nu het bedrag waar ze recht op hebben vastgesteld op nul euro. Om te 
voorkomen dat de bedrijven in acute geldnood komen, hebben ze de mogelijkheid om een 
betalingsregeling te treffen die volgens het UWV ruim is. 

De verwachting is dat een deel van deze groep werkgevers bewust geen aanvraag heeft 
ingediend en dit ook niet overweegt,’ schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken) aan de 
Tweede Kamer. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Adviesraden pleiten voor coronabeleid voor de lange termijn 

Het kabinet moet er in zijn langetermijnbeleid van uitgaan dat corona niet meer weggaat. 
Alleen dan voorkom je dat de aanpak van steeds weer een medische crisis onnodig hard 
doorwerkt in bijvoorbeeld het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Dat zeggen het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een 
advies aan het kabinet. 

We gaan nu te vaak van kleine naar grote crises, zei Jet Bussemaker van de RVS in het NOS 
Radio 1 Journaal. Daardoor is er volgens haar te weinig oog voor de achterstanden die in het 
onderwijs ontstaan en de mentale problemen als de huidige crisis onder controle is nog zullen 
doorwerken. Ook wordt er nu te weinig gedaan aan het personeelstekort in de zorg, ‘terwijl we 
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weten dat meer dan veertig procent van de mensen die in de zorg gaan werken binnen twee 
jaar de zorg weer verlaat.’ 

Het coronabeleid moet daarom dus onderdeel worden van het langetermijnbeleid, zeggen beide 
adviesraden. ‘Dus iets minder focussen op het virus, de medische termijn en wel of niet 
scholen openhouden, maar een bredere waardenafweging maken over een langere termijn, 
met heldere doelen en uitkomsten’, aldus Bussemaker. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Advies aan kabinet: stel kwaliteit leven burger centraal in corona-aanpak 

De kwaliteit van leven van burgers moet centraal komen te staan in de corona-aanpak van 
het kabinet. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor 
Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een advies. Ze roepen het kabinet op om snel met 
een langetermijnvisie te komen. 

‘Corona gaat niet meer weg. We zullen moeten leren leven met het virus en dat betekent dat 
bestrijding van het virus ook niet meer het enige is dat telt bij de aanpak van deze crisis’, 
staat in het advies. ‘De coronapandemie en de maatregelen die genomen zijn om de 
verspreiding van het virus in te dammen, hebben het maatschappelijk leven diepgaand 
ontwricht.’ 

Volgens het SCP en de RVS heeft de pandemie onder meer de capaciteitsproblemen in de zorg 
en de kansenongelijkheid in het onderwijs blootgelegd. Daarom moet nu niet alleen gekeken 
worden naar toe- en afname van de verspreiding van het virus, maar ook naar de sociale 
ontwikkelingen. 

Transparantie over de waardenafweging is daarbij belangrijk. ‘Neem als uitgangspunt 
bijvoorbeeld het openhouden van het onderwijs en hou rekening met onderwijsachterstanden 
en de mentale gezondheid van jongeren. Betrek daarbij ook sociologen, economen, 
gedragsexperts, geesteswetenschappers, ethici en ervaringsdeskundigen.’ Bron: NOS, 27 
januari 2022. 

Celstraffen voor relschoppers bij persconferentie 

De politierechter heeft celstraffen opgelegd aan twee mannen vanwege de rellen op 12 
november op de Turfmarkt in Den Haag. De rellen vonden plaats tijdens en na een 
coronapersconferentie van het demissionaire kabinet. Demonstranten gooiden toen met zwaar 
vuurwerk en stenen naar agenten. 

Een 48-jarige Rotterdammer kreeg een celstraf van vier maanden, waarvan de helft 
voorwaardelijk, voor het gooien van zwaar vuurwerk naar een groep mensen. De man 
verklaarde dat hij niet doorhad dat hij vuurwerk in zijn handen had, en dacht dat het een 
fakkel was. De officier van justitie geloofde niet dat de man zich had vergist. ‘Op een fakkel 
staat niet in grote letters 'Cobra 6' geschreven’, aldus de officier.  

De andere man die voor de politierechter stond, was een 53-jarige Amsterdammer die een 
journalist had bedreigd. De journalist had een filmpje op Twitter geplaatst waarop de schade 
te zien was die door de rellen was aangericht. De man schold de journalist in een reactie uit 
voor NSB'er, en schreef: ‘we weten je te vinden kankerhond’. Hij kreeg een celstraf van vier 
weken opgelegd, waarvan 25 dagen voorwaardelijk. Ook is hem een contactverbod opgelegd. 
Bron: NOS, 27 januari 2022. 

EK zaalvoetbal uitverkocht op vier avonden na aangekondigde 
versoepelingen 

Een dag nadat het kabinet bekend heeft gemaakt dat er - zij het in beperkte mate en onder 
voorwaarden - publiek bij sportwedstrijden zijn toegestaan, zijn bij het EK zaalvoetbal in 
Nederland al vier avonden uitverkocht. Zo zal Oranje tijdens de beslissende groepswedstrijd 
tegen Servië in de Ziggo Dome door 1.250 toeschouwers aangemoedigd worden. Dat is wel 
minder dan normaal, de Amsterdamse hal biedt plaats aan dik 10.000 mensen. Bron: NOS, 
27 januari 2022. 
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Het is nog de vraag of Omikron het einde van de pandemie inluidt 

Met de nieuwe versoepelingen die vandaag zijn ingegaan, rijst de vraag of omikron de laatste 
coronavariant is die leidt tot lockdowns of andere stevige maatregelen. Dat hangt er onder 
meer van af hoe goed en hoelang onze bestaande immuniteit beschermt tegen de huidige en 
nieuwe varianten, zeggen experts. 

Viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC: ‘Het gaat om evenwicht. De eerste twee jaar van een 
pandemie zijn eigenlijk het begin. Dat gaat gepaard met grote en kleine rimpelingen. Het is 
moeilijk om te zeggen of we na deze golf al dat evenwicht bereikt hebben.’ Bron: NOS, 27 
januari 2022. 

Meer vraag naar horecapersoneel door heropening na lockdown 

De vraag naar horecapersoneel neemt toe nu cafés en restaurants weer tot 22.00 uur open 
mogen. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende uitzendbureaus voor horecapersoneel. 

‘De horeca heeft de laatste tijd veel personeel moeten laten gaan, dus de vraag naar 
uitzendkrachten is groot’, zegt directeur Selma Rana van horeca-uitzendbureau Skanna. 
Volgens Rana is de horecasector vanwege de sluiting tijdens de coronapandemie een onzekere 
bijbaan geworden voor uitzendkrachten die daar voor langere tijd willen werken. Er zal tijd 
nodig zijn om het vertrouwen in werken in de horeca terug te winnen. 

Volgens Teun ten Have van Horeca Uitzend Groep (HUG) is er nog geen explosieve toename te 
zien. Veel horecaondernemers zijn nog voorzichtig met het aannemen van extra mensen en 
proberen het voorlopig vooral met het bestaande personeelsbestand te doen. 

De grootste drukte wordt door de uitzendbureaus verwacht in het voorjaar als de terrassen 
weer openen en het toerisme op gang komt. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Gemeenten krijgen volgende maand zelftesten en mondkapjes om uit te 
delen 

Gemeenten krijgen volgende maand zelftesten en mondkapjes van het Rijk om uit te delen 
aan mensen met lage inkomens. Er komen tot 1 mei ongeveer zes testen en zes maskers per 
persoon beschikbaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast 
krijgen dertig gemeenten met een lage vaccinatiegraad en een hoog aantal besmettingen extra 
kapjes en tests. 

Voor mensen met een laag inkomen worden tot 1 mei 10 miljoen mondkapjes en 10 miljoen 
zelftesten beschikbaar gesteld. De gemeenten met veel besmettingen en een lage 
vaccinatiegraad krijgen in die periode 5,5 miljoen maskers en 5,5 miljoen tests. Die kunnen 
dan ingezet worden voor een ‘wijkgerichte aanpak’, bedoeld voor de buurten waar de situatie 
het zorgelijkst geacht wordt. Het gaat deels om buurten in grote steden zoals Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook om minder stedelijke gemeenten buiten de 
Randstad, waaronder Urk, Tholen en Vaals.  

Het Outbreak Management Team had aangeraden om zelftests voor iedereen gratis te maken. 
In het laatste advies werd dat aangeraden op ‘gedragswetenschappelijke’ gronden. Het idee is 
dat zo een drempel om vaker te testen wordt weggenomen. Toch zei minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers woensdag al dat het kabinet niet bereid is om gratis 
mondkapjes en tests voor iedereen beschikbaar te stellen. ‘Wij beschouwen dit niet als een 
publieke voorziening.’ Bron: AD, 27 januari 2022.  

De time-out op Curaçao is voor tweede keer met tien dagen verlengd 

De zogenoemde 'time-out' die de Curaçaose regering op 7 januari instelde om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, is voor de tweede keer met tien dagen verlengd. Het aantal 
besmettingen daalde de afgelopen dagen gestaag op het eiland, maar volgens minister-
president Gilmar 'Pik' Pisas blijft het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis te hoog. 

Ondanks het verlengen van de time-out, wordt de avondklok op het eiland vanaf vrijdag met 
een uur verkort. Die maatregel geldt nu van 23.00 uur tot 04.30 uur. Horecagelegenheden en 
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alle andere winkels moeten uiterlijk 22.00 uur de deuren sluiten. Op openbare plekken op 
het eiland, en ook in onder meer het openbaar vervoer, in winkels en tijdens horecabezoek, 
moeten mensen een mondkapje dragen. Dat is ook verplicht op scholen voor leerlingen vanaf 
12 jaar. Bron: AD, 27 januari 2022.  

Restaurant overvallen op eerste avond dat ze weer open zijn: ‘We stoppen 
niet vanwege een paar losers’ 

Het was de allereerste avond na de lockdown en Grieks restaurant Aphrodite in Utrecht mocht 
eindelijk weer open. Maar dan staan er plotseling overvallers voor de neus van de twee jonge 
medewerksters. Ze dreigen met een wapen en doen een graai in de kassa. Weg is de feestelijke 
stemming vanwege de heropening van de horeca. 

Van afzetlinten is geen spoor meer te bekennen, als donderdagmiddag twee politieagenten die 
bezig zijn met een buurtonderzoek naar buiten stappen bij restaurant Aphrodite. Een 
ondernemer van verderop uit het winkelcentrum loopt langs; hij wil even laten weten dat hij 
erg meeleeft. Vervolgens stapt er een klant binnen die bemoedigende en meelevende woorden 
heeft voor eigenaresse Shamida Smulders. Die bedankt de vrouw, schenkt een kop 
cappuccino in en zegt dat ze natuurlijk volgens reservering vanavond gewoon kan komen eten. 
Bron: AD, 27 januari 2022. 

Finsland gaat geleidelijk meerdere coronamaatregelen versoepelen 

De Finse regering heeft besloten geleidelijk meerdere coronamaatregelen te versoepelen. 
Theaters en bioscopen gaan weer open, net als sportscholen en zwembaden. Restaurants 
mogen drie uur later sluiten, voortaan om 21.00 uur. Cafés moeten nog wel om 18.00 uur 
dicht. 

In Finland is het aantal ziekenhuisopnames door corona gedaald. De beperkingen waren 
bedoeld om een overbelasting van de zorg te voorkomen. De piek in infecties lijkt te zijn 
bereikt, zei gezondheidsminister Hanna Sarkkinen. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Kerststal Den Bosch weer open 

De kerststal in Den Bosch gaat weer open voor de mensen die de stal niet konden bezoeken 
vanwege de coronamaatregelen. Vanaf morgen zijn bezoekers welkom in de Sint-
Jankathedraal. 

‘Hebben we toch nog wat eer van ons werk. Ook fijn voor de mensen die het hebben gemist’, 
zegt coördinator Jack Kradolfer tegen het Brabants Dagblad. Dat de kerststal niet gelijk is 
geopend toen de regels versoepeld werden, komt volgens hem omdat het een en ander nog 
nagelopen moest worden. ‘Ook moesten we eerst voldoende toezicht kunnen regelen.’ 

Vorig jaar stond de kerststal net in de kerk toen er een lockdown kwam. Penningmeester Guus 
Dankers zegt tegen het Brabants Dagblad dat de kerk vanwege het misgelopen bezoek 
waarschijnlijk een ton is misgelopen. Een bezoek kostte 1 euro en vorig jaar waren er zo'n 
80.000 bezoekers. 

Het is volgens Dankers niet duidelijk wat de financiële schade dit jaar is. Een kaartje voor de 
huidige kerststal kost 2 euro. Bron: NOS, 27 januari 2022.  

Kwart financiële schade kappers vergoed door Rijk 

Volgens kappersbrancheorganisatie ANKO heeft het Rijk een kwart van de financiële schade 
vergoed die door kappers is geleden tijdens de drie coronalockdowns. ANKO heeft berekend 
dat door de gedwongen sluiting zo'n 900 miljoen euro schade is geleden, en dat 225 miljoen 
daarvan is vergoed. De belangenbehartiger komt nu tot de conclusie dat de ‘ruimhartige steun’ 
door het vorige kabinet niet is nagekomen. 

Voorzitter Maurice Crusio van ANKO pleit daarom voor betere steun. ‘Dit slaat een hele diepe 
wond die voorlopig niet zal genezen, tenzij het nieuwe kabinet in actie komt’, zegt hij tegen 
het ANP. Volgens Crusio hebben de ondernemers hun eigen spaar- en pensioenpotjes moeten 
aanspreken om het hoofd boven water te houden. 



86 
 

Kappers zijn in totaal vijf maanden dicht geweest, stelt ANKO. Bijna 30.000 kappers 
verdienden in die periode niets. Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Deuren poppodia grotendeels dicht vanwege maatregelen 

Poppodia houden de deuren veelal gesloten vanwege de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een 
rondgang van persbureau ANP. Sinds woensdag mogen de zalen weer open voor publiek maar 
door verminderde capaciteit vanwege de anderhalvemetermaatregel heeft het volgens de podia 
weinig zin om open te gaan. Ook mag het publiek alleen zitten en moeten de zalen om 22.00 
uur dicht zijn. 

‘Voor concerten en clubnachten bieden de huidige versoepelingen helaas nog te weinig 
mogelijkheden’, zegt een woordvoerster van Melkweg Amsterdam. SPOT Groningen 
organiseert concerten in de Stadsschouwburg en de Oosterpoort, maar de programmering is 
opgeschort. 

Grenswerk in Venlo organiseert voorlopig ook geen optredens. ‘Het wordt gepresenteerd als 
versoepelingen, maar het voelt helemaal niet zo’, vertelt een woordvoerder. Bron: NOS, 27 
januari 2022. 

Rutte: alleen verder versoepelen als regels nageleefd worden 

Of er de komende weken extra versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, hangt 
af van 'drie essentiële factoren'. Het kabinet wacht op meer duidelijkheid over de risico's van 
een besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus, de druk op de ziekenhuizen en 
de mate waarin mensen zich houden aan de regels en protocollen zoals die tot nu toe zijn 
opgesteld. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het coronadebat. 

Over twee of drie weken hoopt Rutte dat er meer bekend is over het risico dat een Omikron-
besmetting leidt tot ziekenhuisopname, en daarmee toename van druk op de zorg. ‘Je weet 
dan ook of het is gelukt om inderdaad in de horeca te zitten. Anderhalve meter. Ja sorry, 
ongezellig maar het mot even, want anders kunnen we niet open.’ Hetzelfde geldt voor de 
mondkapjesplicht op verschillende plaatsen, aldus de premier. Hij zegt erop te vertrouwen dat 
Nederlanders zich aan de regels houden, zoals dat ook in landen als Frankrijk en Oostenrijk 
gebeurt. ‘Dat zou hier ook. Bron: RTL Nieuws, 26 januari 2022. 

Beperkte houdbaarheid coronapas 'voert druk op om boosterprik te halen' 

Een houdbaarheidsdatum op de CoronaCheck-app: als de Tweede Kamer ermee instemt, is 
het vanaf dinsdag zover. Voor een groen vinkje mag je vaccinatiebewijs dan voortaan niet 
ouder zijn dan 9 maanden. Juridisch mag het, zeggen deskundigen. Maar hoogleraar 
crisismanagement Arjen Boin van de Universiteit Leiden betwijfelt of het wenselijk is. 

Het maakt niet uit hoe lang geleden je bent gevaccineerd, op dit moment kun je ook zonder 
boostervaccin overal binnenkomen met je coronatoegangsbewijs. Er is geen maximumtermijn 
gekoppeld aan de geldigheidsduur van een vaccinatie. 

Als het aan de regering ligt, verandert dat per 1 februari. Een vaccinatiebewijs is dan nog 
maximaal 270 dagen geldig en een herstelbewijs nog 180 dagen in plaats van een jaar. Wie al 
een herstelbewijs heeft, zal voor 15 februari merken dat er automatisch 6 maanden van de 
houdbaarheidsdatum worden afgesnoept.  

Op deze manier wordt de geldigheid van het coronatoegangsbewijs gelijkgetrokken met andere 
Europese landen. Wie nog geen boostervaccin heeft gehaald (en zich niet voor ieder wissewasje 
wil laten testen), zal dat alsnog moeten doen.  

In totaal zijn nu iets meer dan 8 miljoen mensen geboosterd. Dat komt neer op 56,6 procent 
van alle volwassenen. Dit betekent dat er ongeveer 2,9 miljoen mensen die zo'n prik zouden 
kunnen krijgen, die nog niet hebben gehaald. 

De opkomst is het hoogst (84 procent) onder 76- tot 80-jarigen en het laagst (31 procent) 
onder 18- tot 25-jarigen, de jongste groep die de boosterprik kan krijgen. 
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Het aantal nieuw gezette boosterprikken daalt snel. Vorige week hebben iets meer dan 
460.000 mensen zo'n inenting gekregen, tegen ruim 1,1 miljoen een week eerder en bijna 1,9 
miljoen de week daar weer voor. Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Na deze publicatie regende het gistermiddag reacties op onze Facebookpagina. Ruim 2500 
kwamen er binnen, de meeste daarvan kritisch. ‘Dus je moet nu elke 9 maanden een prik 
halen, anders mag je niks meer?’, vraagt Chantal zich af. Op Twitter merkt iemand op dat hij 
wel gevaccineerd is, 'maar ik ben absoluut niet van plan om hier voor eeuwig mee door te 
gaan'. Microbioloog en NRC-columniste Rosanne Hertzberger reageert cynisch op het 
plan. ’Herinneren jullie je nog dat we ooit geloofden dat de QR-code een tijdelijke en 
noodzakelijke inperking was?’ 

Juridisch voorziet noodrechtspecialist Adriaan Wierenga van de Rijksuniversiteit Groningen 
geen probleem. De regering mag onder voorwaarden een houdbaarheidsdatum aan het 
coronatoegangsbewijs verbinden. ‘Met de wetenschappelijke kennis van nu is het misschien 
ook wel verstandiger om die termijnen te verkorten’, zegt hij. ‘Zolang de regering daarvoor 
maar de goedkeuring krijgt van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is een politiek-
bestuurlijke afweging, zoals de regering met goedkeuring van de Kamers ook zou kunnen 
kiezen voor 2G in plaats van het huidige 3G-systeem.’ 

Ook een rechter zal hier niet zomaar een streep doorheen zetten, verwacht hoogleraar recht 
en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De rechter zal zich afvragen 
of het volstrekt ondenkbaar is wat de overheid hier doet. Zonder op de stoel van een viroloog 
plaats te willen nemen, verwacht ik niet dat daar hier sprake van is. De wetenschap heeft op 
dit moment wel ongeveer uitgevonden hoe lang je immuunsysteem in staat van paraatheid 
blijft na een besmetting of vaccinatie.’ 

Wat levert het instellen van een houdbaarheidsdatum aantoonbaar op? Dat zou de Leidse 
hoogleraar crisismanagement Arjen Boin weleens willen weten. Hij is kritisch over het 
plan. ’Niemand wordt hierdoor letterlijk gedwongen zich te laten vaccineren, maar op zijn 
minst wordt hiermee de druk opgevoerd om een boosterprik te halen. Als je mensen het recht 
ontneemt om deel te nemen aan normaal sociaal verkeer, komt dat naar mijn idee heel dicht 
in de buurt van dwang. Ook al is er formeel misschien sprake van drang.’ 

‘Als het nou een duidelijk doel zou dienen, zou ik best begrijpen als bepaalde grondrechten 
een tijdje worden ingeperkt, maar daar is mijns inziens nu geen sprake van’, zegt Boin. ‘Ik 
vind het niet verstandig om ons zomaar te conformeren aan de Europese standaard. Er is 
daardoor sprake van een situatie waarin bijvoorbeeld Frans en Duits coronabeleid onze 
regelgeving beïnvloedt. Dat is niet goed voor het draagvlak. Je begrijpt wel dat mensen 
hierdoor denken dat er 'iets meer' aan de hand is.’ 

Noodrechtspecialist Wierenga is het daar niet mee eens. Dat Nederland ervoor kiest om de 
geldigheidsduur gelijk te trekken met andere Europese landen, vindt hij juist 'een heel 
begrijpelijk standpunt'. ‘Regelgeving moet praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Als 
Europa kiest voor een strakke termijn en Nederland vaart wat scherper aan de wind, dan kan 
dat verwarrend zijn. Blijkbaar wordt er gekozen voor de algemene, Europese consensus.’ 

Het lijkt een zekerheid dat de Tweede Kamer akkoord gaat. ‘Een grote meerderheid heeft op 
dit moment geen problemen met de inperking van de geldigheid van het 
coronatoegangsbewijs’, zegt politiek verslaggever Marieke van de Zilver. ‘Wel merk je dat de 
twijfel groeit over het coronatoegangsbewijs als middel om het virus te bestrijden. Er liggen 
nog drie wetsvoorstellen om het coronatoegangsbewijs uit te breiden. De Kamer moet die nog 
behandelen, maar het kabinet zal hard z'n best moeten doen om de Kamer van de noodzaak 
daarvan te overtuigen.’ Bron: RTL Nieuws, 26 januari 2022. 

Van Dissel: kinderen met corona ter observatie naar ziekenhuis 

Een deel van de jonge mensen die nu in het ziekenhuis liggen vanwege een coronabesmetting 
is opgenomen 'ter observatie', zegt directeur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Eerder deze week werd bekend dat er op 
dit moment opvallend veel coronapatiënten onder de dertig jaar in de ziekenhuizen worden 
opgenomen. 
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Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde de toename maandag, 
maar kon er nog geen goede verklaring voor geven. 

Tijdens een presentatie aan Kamerleden woensdag toonde Van Dissel een grafiek met het 
aantal ziekenhuisopnames, verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. In de groep 0 tot 9-
jarigen is een stijging van het aantal opnames te zien. Dat gaat volgens Van Dissel in de 
praktijk om ‘zeer jeugdigen, die ter observatie worden opgenomen omdat men toch zo 
voorzichtig mogelijk wil zijn.’ Hij wijst erop dat de absolute aantallen opnames in deze 
leeftijdsgroep alsnog ‘zeer gering’ zijn. De stijging is overigens niet te zien op de intensive cares. 
Bron: RTL Nieuws, 26 januari 2022. 

Jan Dulles niet tevreden met versoepeling cultuursector: 'Dode mus' 

Hoewel er gisteren 'goed nieuws' was voor de cultuur- en horecasector tijdens de 
persconferentie, is 3JS-frontman Jan Dulles (47) allesbehalve blij met de nieuwe maatregelen. 
De cultuursector mag 'open' tot 22.00 uur, maar wel met een aantal voorwaarden. 

Zo mag ongeveer eenderde van de maximale capaciteit in een zaal aanwezig zijn. Mark Rutte 
zei tijdens de persconferentie dat 'Nederland de cultuursector heeft gemist'. Dat valt verkeerd 
bij Jan.  

'Aan de mensen die ons willen feliciteren met het heropenen van de theaters: doe geen moeite. 
Theaters voor eenderde open is voor ons niet te doen. Onze theatertour gaat niet beginnen.' 

Ook Jans Volendamse collega's Nick en Simon voelen zich 'niet serieus genomen' door 
minister-president Mark Rutte. 'Wel serieus genómen. Want door de 1/3-regel worden we 
gedwongen nog langer te wachten. Voor vele producties is de 1/3-regel namelijk niet 
werkzaam. Onze NSG-tour gaat dus niet van start op 2 februari', schrijft Simon op Instagram. 

Onlangs was er gelukkig wel een lichtpuntje in het leven van Jan en zijn vrouw, toen hun 
dochtertje Lina werd geboren. Onze Aran Bade ging op babybezoek bij het stel. In de video 
hieronder vertellen zij over hun grote trots. Bron: RTL Nieuws, 26 januari 2022. 

Nederland krijgt ruim een miljard euro minder aan Europese 
coronasteun  

Naar verwachting krijgt Nederland ruim een miljard euro minder aan Europese 
coronasteun dan tot nu toe werd verwacht, schrijft minister van Financiën Sigrid Kaag in een 
brief aan de Tweede Kamer. Nederland verwacht nu 4,7 miljard euro te krijgen, in plaats van 
de 6 miljard euro waar het kabinet eerder van uitging. 

Het lagere bedrag komt doordat de Nederlandse economie minder hard werd geraakt door de 
coronacrisis dan in eerste instantie werd gedacht: de economie kromp niet met 5,3 procent, 
maar met 3,8 procent. De hoogte van het uiteindelijke bedrag dat Nederland krijgt is deels 
afhankelijk van de uiteindelijke krimpcijfers. 

Overigens gaat het om een eigen inschatting van de Nederlandse regering en staat nog niet 
vast hoeveel Nederland uiteindelijk krijgt. Pas eind juni wordt definitief bekend op welk bedrag 
Nederland kan rekenen. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Marokko heeft besloten het luchtruim te heropenen 

De regering van Marokko heeft besloten het luchtruim van het land op 7 februari te 
heropenen. De grenzen van het Noord-Afrikaanse land sloten op 29 november vorig jaar om 
de snelle verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus af te remmen. Sindsdien 
gaan er geen passagiersvluchten van of naar het land met meer dan 36 miljoen inwoners. 

Hoewel het Marokkaanse luchtruim begin volgende maand heropent, is het de vraag of 
Nederlanders dan ook weer naar het land kunnen reizen. ‘Een commissie onderzoekt welke 
maatregelen er aan de grens genomen moeten worden en welke voorwaarden worden gesteld 
aan reizigers’, meldt de regering een verklaring. Later wordt hier meer over duidelijk. 
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De regering meldt ook dat de noodtoestand, die sinds 2020 van kracht is vanwege de 
coronapandemie, met zeker een maand wordt verlengd. Bron: AD, 28 januari 2022. 

ECDC: meer Omikron-besmettingen onder ouderen, mogelijk ook meer 
doden 

De Omikron-variant van het coronavirus ging tot nu toe vooral rond onder jongeren en jonge 
volwassenen, maar het aantal besmettingen onder ouderen begint nu ook toe te nemen. 
Daardoor kunnen de komende tijd meer mensen ernstige klachten oplopen. Ook het aantal 
sterfgevallen, dat de laatste tijd relatief laag blijft, zou daardoor kunnen stijgen. 

Daarvoor waarschuwt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Volgens de organisatie verloopt 
de Omikrongolf tot nu toe relatief mild. Het aantal positieve tests ligt weliswaar vier keer zo 
hoog als bij de hoogste pieken eerder, maar het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen 
ligt juist lager. Dat heeft deels te maken met de variant zelf en deels met vaccinatie. Toch is 
het aantal boosterprikken 'minder dan optimaal', zegt de ECDC. Bron: RTL Nieuws, 27 januari 
2022. 

PO-raad: nog veel onduidelijkheid over versoepeling 

Op basisscholen en bij de ouders van leerlingen heerst nog veel onduidelijkheid over de 
versoepelingen van de quarantaineregels. Dat zegt een woordvoerder van de PO-raad. Er wordt 
nog gewacht op een zogenoemd servicedocument van het ministerie. 

Aan de hand daarvan werkt de PO-raad de regels altijd verder uit en neemt ze door met de 
bonden en de ouderorganisaties. Maar de nieuwe regels werden direct ingevoerd, terwijl de 
details nog niet bekend waren. En over die details zijn allerlei vragen. 

Leerlingen hoeven sinds woensdag niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn 
geweest met iemand die corona heeft, en als ze geen klachten hebben. Dat geldt ook voor 
studenten beneden de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs.  

Maar er zijn nog te veel vragen over de nieuwe praktijk, zegt de woordvoerder van de PO-raad. 
Zo hebben leerkrachten in het basisonderwijs zorgen omdat de jonge leerlingen daar minder 
gemakkelijk te sturen zijn als het gaat om bijvoorbeeld afstand houden. ‘Een leerkracht met 
een kwetsbare partner thuis is vaak toch bezorgd een eventuele besmetting mee naar huis te 
nemen.’ Bron: RTL Nieuws, 27 januari 2022. 

Meer dan 200.000 corona-infecties in één dag in Duitsland 

Duitsland meldt een recordaantal van 203.136 besmettingen. Nog niet eerder werden er in 
het land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt precies twee jaar nadat 
de eerste coronabesmetting in het land werd vastgesteld. 

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken geëxplodeerd door de snelle verspreiding van 
de Omikron-variant van het coronavirus. Woensdag werden al 164.000 nieuwe besmettingen 
gemeld, ook dat was een record. 

Eerder deze week gingen tienduizenden Duitsers de straat op om te protesteren tegen 
coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht voor alle inwoners. De Duitse 
bondskanselier Olaf Scholz overweegt zo'n algemene vaccinatieplicht in te voeren. 
Tegenstanders stellen onder meer dat verplichte vaccinatie in strijd is met de grondwet. Bron: 
RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Yesilgöz spreekt carnavalsburgemeesters over coronabeleid 

Maandag, voorafgaand aan het overleg met voorzitters van de veiligheidsregio's, spreekt 
minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) met carnavalsburgemeesters over de vieringen 
die eind februari van start gaan. 

Het is nu nog onduidelijk hoe het coronabeleid er rond carnaval zal uitzien, waardoor gevreesd 
wordt dat de regels per gemeente of per regio zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met de 
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burgemeesters in gesprek over de scenario's: ‘Hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we 
elkaar helpen. 

Een aantal burgemeesters heeft aangegeven uiteindelijk wel samen op te willen trekken, om 
een lappendeken van verschillende regels per regio te voorkomen. Ook omdat de kroegen 
straks onder voorwaarden weer open mogen, wordt het lastig toezicht te houden op de 1,5 
meter afstand als er uitbundig carnaval wordt gevierd. Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Kuipers: effecten coronamaatregelen niet precies te becijferen 

Het is niet mogelijk om precies te zeggen welke invloed coronamaatregelen hebben op het 
aantal besmettingen. Dat zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vandaag tijdens het 
coronadebat. ‘Het precieze effect van iedere individuele maatregel hangt af van het gedrag van 
mensen’, zei hij in reactie op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Judith Tielen. 

Dat komt ook doordat er altijd een pakket maatregelen van kracht is, waardoor het volgens 
de minister onmogelijk wordt om de effecten per maatregel te onderscheiden. Een groot aantal 
partijen in de Kamer wilde van het kabinet weten hoe effectief het coronatoegangsbewijs nu 
eigenlijk is. Kuipers had daar geen concreet antwoord op. Bron: RTL Nieuws, 27 januari 2022. 

Mogelijk extra booster na Janssen voor bezoek Duitsland 

Zorgminister Ernst Kuipers gaat de Gezondheidsraad vragen of mensen die met Janssen 
gevaccineerd zijn een extra booster kunnen krijgen, zodat zij binnenkort wel welkom zijn in 
Duitsland. Dat liet hij tijdens het coronadebat weten. Voor het Janssen-vaccin volstaat een 
enkele prik voor een volledige vaccinatie, maar in Duitsland zijn één Janssen-prik en een 
booster niet voldoende voor een coronapas. Daar is in Duitsland een derde vaccinatie voor 
nodig. 

Kuipers vindt het jammer dat Duitsland hierin een andere afweging maakt dan de rest van de 
Europese lidstaten. ‘Helaas kunnen wij dat niet veranderen.’ 

Premier Mark Rutte, die met Janssen is gevaccineerd, leek zich tijdens het coronadebat te 
beseffen dat ook hij niet meer naar Duitsland kan. ‘Maar daar gaan we het nog over hebben’, 
zei hij tegen Kuipers. Bron: RTL Nieuws, 27 januari 2022. 

Evenementenbranche stuurt brandbrief aan kabinet 

De evenementenbranche heeft een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Hierin roepen onder 
meer organisaties als de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van 
Evenementenmakers en directeuren van ID&T Groep, MOJO, KNVB en UnMute Us op tot 
meer duidelijkheid en een 'helder plan'. 

De sector voelt zich 'niet serieus genomen', schrijft de branche in de brief aan het kabinet. 
‘We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of 
maandenlang gaat duren. Er moet nu echt vanuit Den Haag een helder plan met einddatum 
en duidelijke criteria worden afgegeven om open te kunnen.’ 

Gisteren werd bekend dat evenementen tot 1250 bezoekers weer mogen, maar dat daarbij een 
vaste zitplaats verplicht is. Net als het dragen van een mondkapje, behalve op de zitplaats. 
Festivals mogen nog niet doorgaan. Bron: RTL Nieuws, 27 januari 2022. 

De Japanse plaatsvervangend kabinetschef is positief getest 

De Japanse plaatsvervangend kabinetschef, Yoshihiko Isozaki, is positief getest op het 
coronavirus. Hij vertoont symptomen van Covid-19, waaronder koorts, meldt tv-zender 
NTV. Isozaki heeft in zijn functie veelvuldig contact met premier Fumio Kishida. Wanneer de 
twee elkaar voor het laatst spraken, wordt niet gemeld. Bron: AD, 28 januari 2022. 
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De Omikron-variant veroorzaakt in Italië vrijwel alle nieuwe 
coronabesmettingen 

De Omikron-variant veroorzaakt in Italië vrijwel alle nieuwe coronagevallen, meldt het 
nationale gezondheidsinstituut ISS. 95,8 procent van alle infecties is te wijten aan de zeer 
besmettelijke virusvariant, blijkt uit onderzoek van 17 januari. In een voorgaand onderzoek 
op 3 januari ging het nog om 81 procent van de gevallen. 

De Ddeltavariant is goed voor 4,2 procent wijst de analyse van 2486 testen door 124 
laboratoria in de 21 Italiaanse bestuurlijke regio's uit. Italië, dat het eerste westerse land was 
dat begin 2020 te maken kreeg met Covid-19, ziet de afgelopen dagen een afvlakking van het 
aantal vastgestelde corona-infecties. 

Vandaag rapporteert het Zuid-Europese land 155.697 nieuwe besmettingen. Een dag eerder 
ging het om 167.206 gevallen. Het afgelopen etmaal werden 389 sterfgevallen door toedoen 
van het virus geregistreerd. Gisteren 426. Volgens de WHO is Omikron 
wereldwijd verantwoordelijk voor 89,1 procent van alle coronabesmettingen. Bron: AD, 28 
januari 2022. 

Ook bij de horeca in Rotterdam kunnen bezoekers op vrijdagen en 
zaterdagen gebruikmaken van een polsbandje 

Ook bij de horeca in Rotterdam kunnen bezoekers op vrij- en zaterdagen gebruikmaken 
van een polsbandje. Wie een avond in Rotterdam wil stappen, kan bij een van de afhaalposten 
een polsbandje en een gekleurde stempel op de hand krijgen, op vertoon van een QR-code en 
een identiteitsbewijs. Het polsbandje en de stempel moeten tegelijk worden getoond bij de 
deur van café of restaurant. 

Het bandje is één dag geldig. Het heeft een kleur en er staat een datum op. Er zijn vier vaste 
afhaalposten: Stadhuisplein, Witte de Withstraat, Oude Haven en de Meent, en er zijn twee 
mobiele posten die op piekmomenten worden ingezet. Gisteren gaf Leeuwarden al aan het 
coronapolsbandje, net als vorig jaar, weer in te voeren. Amsterdam voert ook de polsbandjes 
voor de horeca nu niet in. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Het Haagse festival Parkpop gaat dit jaar gewoon door 

Het Haagse festival Parkpop gaat dit jaar gewoon door. Op zondag 12 juni wordt het jaarlijkse 
festival georganiseerd op het Malieveld, zo laat de organisatie weten. De afgelopen twee jaar 
werd het festival vanwege de coronamaatregelen geannuleerd. De acts blijven voorlopig nog 
even geheim. 

Voorheen werd het festival in het Zuiderpark gehouden, maar eind vorig jaar werd duidelijk 
dat het definitief naar het Malieveld verhuist omdat dat beter te bereiken is. De Haagse 
politiek pleit nog steeds voor het gebruik van het Zuiderpark, om zo de evenementen te 
verspreiden over de stad. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Europese Ombudsman wil dat relevante sms'jes tussen EC-
voorzitter Ursula Von der Leyen en topman van Pfizer boven tafel komen 

De Europese Ombudsman - de Ierse Emily O'Reilly -  wil dat relevante sms'jes tussen EC-
voorzitter Ursula Von der Leyen en 'de topman van een farmaceutisch bedrijf' boven tafel 
komen. De Ombudsman stelde een onderzoek in, nadat een journalist de commissie vorig jaar 
mei om de sms'jes had gevraagd naar aanleiding van een artikel in The New York Times over 
de chat tussen Von der Leyen en Pfizer-baas Albert Bourla. 

De persoonlijke diplomatie speelde volgens die krant een belangrijke rol in de deals over de 
aankoop van miljoenen Covid-19-vaccins voor de EU. De commissie had toen net een derde 
contract met Pfizer gesloten voor 1,8 miljard doses. Volgens de Ombudsman vallen sms'jes 
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onder de EU-transparantiewet en heeft het publiek recht op toegang tot relevante 
documenten, waaronder tekstberichten. 

Volgens het dagelijks EU-bestuur zijn sms-berichten geheim en hoeven ze ook niet bewaard 
te worden. Maar dat is de Ombudsman niet helemaal eens met de commissie. ‘Niet alle 
tekstberichten moeten bewaard blijven, maar ze vallen wel degelijk onder 
de transparantieregels’, oordeelt O'Reilly. Ze vindt dat de EU-administratie mee moet groeien 
met de tijd en de moderne methodes van communicatie. 

O'Reilly: ‘Het is de inhoud waar het om gaat, niet het apparaat of de vorm.’ De commissie 
wordt door critici geheimzinnigheid verweten rond de aanschaf van de coronavaccins. Zo is 
niet openbaar gemaakt hoeveel de commissie, die optrad namens de EU-lidstaten, voor de 
miljoenen bestelde doses bij verschillende fabrikanten waaronder Pfizer/BioNTech heeft 
betaald. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Rusland boekt voor de achttiende dag op rij een nieuw 
besmettingsrecord 

Rusland boekt vandaag, voor de achttiende dag op rij, een nieuw besmettingsrecord. Er 
werden de afgelopen 24 uur 98.040 mensen positief getest op het coronavirus, melden de 
gezondheidsdiensten. Vooral de Omikron-variant verspreidt zich in ijl tempo. Gisteren werden 
er 88.816 nieuwe coronagevallen vastgesteld. In het voorbije etmaal zijn er 673 
overlijdens door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 28 januari 2022. 

De vaccinatiecampagne in Nigeria begint langzaam aan snelheid te 
winnen nu er geen vaccins van over de datum worden verstrekt 

De vaccinatiecampagne in Nigeria begint langzaam aan snelheid te winnen, nu de bevolking 
op het hart is gedrukt dat er geen vaccins worden verstrekt die over de datum zijn. Veel 
Nigerianen waren beducht voor een coronaprik, na berichten dat het land vaccins op voorraad 
had waarvan de houdbaarheid verstreken was. Dat zorgde voor vragen over de effectiviteit en 
veiligheid van de vaccins. 

Slechts 2,6 procent van de Nigeriaanse bevolking is volledig ingeënt. Ongeveer 14 miljoen van 
de ruim 206 miljoen inwoners hebben pas één prik ontvangen. De gezondheidsautoriteiten 
wijzen er nu op dat er vorige maand meer dan een miljoen verouderde doses van 
AstraZeneca zijn vernietigd. Aan het begin van de vaccinatiecampagne had Nigeria moeite om 
aan voldoende vaccins te komen. 

Rijkere landen kochten de beschikbare doses op. De vaccins die uiteindelijk ter beschikking 
werden gesteld via het vaccinatieplatform Covax zaten dicht tegen de uiterste 
houdbaarheidsdatum aan. Ook andere Afrikaanse landen hebben daarom vaccins vernietigd. 
De gezamenlijke gezondheidsdiensten vragen nu om alleen vaccins te doneren die nog drie tot 
zes maanden op de plank mogen blijven liggen. Bron: AD, 28 januari 2022. 

India meldt 251.209 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur 

Het Indiase ministerie van Volksgezondheid meldt 251.209 nieuwe coronabesmettingen in de 
afgelopen 24 uur. Daarmee komt het officiële totaalaantal infecties met het virus op 40,61 
miljoen. Er werden het afgelopen etmaal 627 overlijdens aan Covid-19 toegeschreven, wat het 
officiële sterftecijfer op 492.327 brengt. 

Hoofdstad New Delhi heeft de avondklok tijdens het weekeinde vandaag afgeschaft en 
staat restaurants, winkels en markten, toe weer bezoekers te ontvangen. Horeca- en 
uitgaansgelegenheden mogen tot vijftig procent van hun capaciteit benutten. Doordeweeks 
geldt de avondklok nog wel. Ook scholen blijven vooralsnog gesloten.  
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‘In het licht van de daling in het aantal besmettingen is besloten om de restricties geleidelijk 
te versoepelen, maar wel vast te houden aan gedrag dat past bij de pandemie’, zegt 
vicegouverneur Anil Baijal. Gisteren werden in de hoofdstedelijke regio 4291 nieuwe infecties 
vastgesteld. Half januari was er een piek van 28.867. 

Ook de ziekenhuizen zijn veel minder zwaar belast dan tijdens de voorgaande 
besmettingsgolven. Wie in het ziekenhuis kwam te overlijden, had volgens artsen van het Ram 
Manohar Lohia-ziekenhuis in New Delhi te kampen met onderliggend lijden, zoals kanker en 
nierziekten. Velen van hen waren niet ingeënt.  

De Indiase hoofdstad werd zwaar getroffen door de Omikron-variant. New Delhi sloot op 4 
januari scholen en restaurants en stelde een avondklok in. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken spoort de deelstaten aan om oplettend te blijven. In 407 districten in 34 staten is de 
besmettingsgraad nog altijd ruim 10 procent. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Commerciële teststraten boos en dicht: 'GGD verwijst toch niemand door’ 

De commerciële coronatestbedrijven houden vanochtend hun deuren dicht voor mensen die 
vanuit de GGD worden doorverwezen. Oorzaak is een ruzie tussen de GGD en de commerciële 
testaanbieders over gemaakte afspraken. ‘De GGD verwijst bijna niemand door, dus waarom 
zouden we onze deuren dan opendoen?’  

De samenwerking tussen de GGD en de commerciële testaanbieders die zijn aangesloten bij 
Testen voor Toegang werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Door het duizelingwekkende 
aantal coronabesmettingen kon de GGD het aantal testen niet meer aan, het maximum aantal 
tests dat de organisatie kan verwerken ligt rond de 150.000 per dag. Mensen die de afgelopen 
dagen een test wilden inplannen konden soms pas twee dagen later of honderd kilometer 
verderop terecht. Afgesproken werd dat mensen die dergelijke meldingen kregen bij het 
inplannen van een test automatisch zouden worden doorverwezen naar een commercieel 
testbureau. 

‘Maar dat gebeurde nauwelijks, gisteren waren er amper boekingen. We voelen ons niet 
serieus genomen’, zegt Jeroen de Jong van Spoedtestcorona, een van de grotere aanbieders. 
‘Ondertussen maken wij wel de kosten voor de organisatie, want we worden betaald per test. 
We willen graag helpen, maar ik moet aan het eind van de maand wel mijn rekeningen kunnen 
betalen.’ Hij besloot daarom vanochtend de deuren dicht te houden.  

Het bedrijf Covid Test Nederland zette gisteravond de samenwerking al stop. Dat bedrijf kreeg 
in twee dagen tijd maar 37 mensen doorverwezen. Ook Alegria Health en Spoedtest.nl houdt 
de deuren vandaag dicht. 

Stichting Open Nederland, dat Testen voor Toegang organiseert, sprak gisteren namens de 
testaanbieders met de GGD over het uitblijven van de doorverwijzingen. In correspondentie 
wordt gesproken over ‘de koude douche van de afgelopen dagen'.  Ook blijkt dat daarna werd 
besloten dat mensen die zich willen laten testen, worden doorverwezen naar een commercieel 
bedrijf als ze bij de GGD langer dan 24 uur op een test moeten wachten. Die termijn stond op 
48 uur. De Jong: ‘Maar oorspronkelijk was 12 uur afgesproken. Daarom hebben we besloten 
vanochtend niet open te gaan.’ 

‘De bedrijven hebben woensdag hun teststraten opgebouwd en er staat personeel klaar, als er 
dan weinig te doen is, is dat vervelend’, zegt een woordvoerder van Stichting Open Nederland. 
Volgens hem hebben niet alle testbedrijven vanochtend hun deuren dicht gehouden. ‘Maar 
wel veel.’ Er zijn tien bedrijven die eerder deze week aankondigden met de GGD samen te gaan 
werken. 

De GGD GHOR spreekt over technische problemen. ‘Op dit moment is er veel vraag naar 
testcapaciteit’, zegt een woordvoerder. ‘Een aantal aanbieders heeft aangegeven te willen 
bijspringen. De afgelopen dagen is hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Hiervoor moet een 



94 
 

aantal zaken worden geregeld, zoals aanpassingen in de ict-systemen. Dit loopt nog niet zoals 
het moet, wat erg vervelend is voor alle partijen.’ De woordvoerder gaat niet in op het bijstellen 
van de wachttijd van 12 naar 48 uur, zoals de testbedrijven melden.  

Ondertussen blijven de wachttijden voor het maken van een afspraak lang. Wie vanochtend 
in Breda een coronatest bij de GGD wilde inplannen kon pas zaterdagmiddag in Dordrecht 
terecht. Minister Kuipers van Volksgezondheid zei vanochtend voor aanvang van de 
ministerraad dat de GGD vandaag ‘intensief overlegd’ met de testbedrijven. ‘Ik hoop dat dat 
zo snel mogelijk tot een oplossing leidt, want dat is belangrijk voor mensen met klachten die 
zich wil laten testen.’ 

De commerciële testbedrijven zijn vandaag wel gewoon open voor Testen voor Toegang en 
testafspraken voor buitenlandse reizen. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Commerciële testlocaties en GGD op ramkoers na schenden afspraken: 
‘Zo werkt het niet’ 

De commerciële teststraten verenigd in SON (Stichting Open Nederland) dreigen de 
samenwerking met de GGD/GHOR al na twee dagen te beëindigen. Reden is het volgens hen 
niet nakomen van afspraken door de GGD, waardoor het voor de commerciële teststraten niet 
te doen is om als back-up te dienen.  

Mart Groenman van Covid Test Nederland bevestigt dat alle landelijke commerciële 
testlocaties de samenwerking met de GGD willen opzeggen. SON heeft de GGD een ultimatum 
gesteld om de gemaakte afspraken na te komen, anders is het einde van de samenwerking 
een feit. Dat ultimatum liep donderdagavond af en op het allerlaatste moment kwam de 
toezegging vanuit de GGD om zaken beter af te stemmen. Maar daarmee is nog niet alle kou 
uit de lucht.  

Vorige week nog zei de GGD dat de explosieve groei van het aantal testen niet meer op te 
brengen was. En dat bovendien de max was bereikt qua laboratoriumcapaciteit. Door de limiet 
in laboratoriumcapaciteit (150.000 per dag) kon de GGD niet verder opschalen. Aangekondigd 
werd dat commerciële testaanbieders ook testen zouden gaan afnemen, om de wachtlijst in te 
korten.  

Vanaf eind vorige week zouden de testaanbieders van SON de testafspraken, die boven de 
150.000 testafnames uitkomen, verzorgen. De testaanbieders van SON zouden door het RIVM 
gevalideerde antigeentesten afnemen die niet afhankelijk zijn van labcapaciteit. Mensen die 
langer dan 12 uur op een test bij de GGD moeten wachten zouden doorgestuurd worden naar 
de andere testlocaties. En volgens SON heeft de GGD die termijn ineens eenzijdig opgerekt 
naar 48 uur. Daardoor bleef het bij de commerciële teststraten die om hulp waren gevraagd 
akelig leeg.  

Volgens Mart Groenman is van die afspraken in de praktijk helemaal niks terecht gekomen. 
„We stonden op onze locaties in Enschede, Hengelo en Almelo klaar, hebben alles aangepast 
in de teststraat volgens de richtlijnen van de GGD, maar toen bleek dat de GGD een termijn 
van 48 uur aanhoudt in plaats van de afgesproken 12 uur. We hebben gisteren 29 mensen 
gehad om te testen en vandaag acht. Dat werkt dus niet. Bij ons is het vooral de tijd en energie 
die we erin gestopt hebben en niet direct het geld dat ons heeft doen besluiten te stoppen met 
de GGD’, zegt Groenman. 

Het bedrijf van Groenman, met negen vestigingen in oost Nederland, wachtte het ultimatum 
van donderdag zoals gezegd niet af en trekt de stekker per direct uit de samenwerking. „Wij 
gaan ons weer toeleggen op het Testen voor Toegang, zoals we dat al heel lang doen.’  

De GGD heeft inmiddels de toezegging gedaan aan SON, dat vannacht de doorverwijzing van 
48 uur naar 24 uur zal gaan. Als iemand dan een testafspraak wil maken, zal hij of zij zien 
dat er binnen 24 uur, in de regio waar deze persoon woont, een testafspraak gemaakt kan 
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worden. Die afspraak wordt doorgezet naar een SON-testlocatie en is niet meer alleen 
voorbehouden aan de GGD. Of die toezegging de overige SON-leden over de streep trekt om 
de samenwerking voort te zetten, is nog niet bekend.  

We hebben gisteren 29 mensen gehad om te testen en vandaag acht. Dat werkt dus niet, aldus 
Mart Groenman, Covid Test Nederland. Bron: Tubantia, 28 januari 2022. 

Tramconducteurs uitgescholden en bespuugd: ‘Werk is er de laatste tijd 
niet leuker op geworden’ 

Schelden, sarren, spugen. Het is bijna dagelijkse kost voor tramconducteurs van de RET. 
Zeker de laatste tijd zijn door ‘coronamoeheid’ de lontjes bij sommige reizigers wel erg kort. 
Een verzoek om het mondkapje op te doen, kan zo ontaarden in een scheldpartij. 
Kaartcontrole wordt soms overgeslagen om maar geen gedoe te krijgen. Meer passagiers reizen 
ook zwart. 

De VOR, de Vakbond Onafhankelijk RET-personeel, maakt zich zorgen. ‘Het werk is er de 
laatste tijd niet leuker op geworden’, weet RET’er en VOR-voorzitter Peter Lafeber. ‘De 
conducteurs doen hun uiterste best, dat verwachten de passagiers ook, maar de lontjes zijn 
wel erg kort geworden. Je wordt om niets uitgescholden, geïntimideerd, geduwd of bespuugd. 
Vooral spugen, dat hakt erin hoor, dat is het laagste wat er is.’ Bron: AD, 28 januari 2022. 

Sjoemelde Novak Djokovic? Twijfels over testbewijzen door afwijkende 
codes 

Er zijn twijfels over het herstelbewijs dat Novak Djokovic gebruikte om Australië binnen te 
komen. De beste tennisser van de wereld werd het land uitgezet en mocht niet op de Australian 
Open spelen omdat hij niet gevaccineerd is. De BBC twijfelt over het moment waarop Djokovic 
volgens zijn verklaring positief testte op het coronavirus. . Afwijkende codes op de testbewijzen 
duiden hierop. 

De 34-jarige Serviër overhandigde bij aankomst in Melbourne een positieve coronatest die op 
16 december in Servië zou zijn afgenomen. Zes dagen later, op 22 december 2021, testte hij 
negatief op het coronavirus. Duitse onderzoekers ontdekten dat de bevestigingscode op de 
brief van de eerste test lager is dan de code op de brief van de tweede test en spraken van ‘de 
tijdreis van Djokovics coronatests’. 

De BBC vroeg de gegevens van enkele tientallen Serviërs op die in de afgelopen maanden een 
coronatest deden. Daaruit blijkt dat de Servische testbewijzen inderdaad een code bevatten 
die gedurende de tijd oploopt. De positieve coronatest van Djokovic komt niet overeen met de 
getallen van andere coronatesten op een tijdslijn, stelt de BBC. De positieve test zou ergens 
tussen 25 en 28 december zijn afgenomen, als de code klopt. 

De Britse omroep heeft de resultaten voorgelegd aan de Servische gezondheidsautoriteiten en 
het management van Djokovic, maar geen van hen heeft uitleg gegeven over de discrepantie. 

Data-expert Djordje Krivokapic vertelt aan de BBC dat het mogelijk is dat er een storing heeft 
plaatsgevonden, wat het opvallende nummer op het testbewijs van Djokovic zou kunnen 
verklaren. ‘Maar als dat het geval is, zou er een eenvoudige verklaring zijn. Ik zie niet in 
waarom de autoriteiten dat dan niet gewoon zouden zeggen’, aldus Krivokapic. Bron: AD, 28 
januari 2022. 

Paus Franciscus heeft gezegd dat het verspreiden van nepnieuws over 
Covid-19 en de vaccinaties een schending van de mensenrechten is 

Paus Franciscus heeft gezegd dat het verspreiden van nepnieuws over Covid-19 en de 
vaccinaties een schending van de mensenrechten is. Ook als dat gebeurt door de katholieke 
media tot wie hij zich vandaag richtte. Het onderwerp gaat de 85-jarige kerkvorst aan het hart, 
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want dit is de tweede keer binnen een maand dat hij het onderwerp aansnijdt. Drie weken 
terug veroordeelde hij het 'ideologisch en ongefundeerd' rondstrooien van foutieve informatie 
rond de vaccinaties ook al. 

Hij acht de inentingscampagnes en gezondheidszorg een 'morele verplichting'. Het is de taak 
van de media, zo meent Franciscus, om misleidende informatie aan de kaak te stellen en op 
te helderen. ‘Het is een mensenrecht om goed geïnformeerd te worden en hulp te krijgen bij 
het begrijpen van de feiten’, sprak de paus. ‘Op basis van correcte informatie en niet via 
nepnieuws. Juiste informatie moet vooral worden gegarandeerd voor hen die daartoe het 
minste zijn toegerust, de zwakkeren en meest kwetsbaren.’ 

Franciscus noemt de vertekening van de werkelijkheid, op basis van angst of van verzonnen 
nieuws, een 'infodemie'. Wie de valse berichtgeving gelooft, moet volgens de paus echter 'niet 
in een getto worden geplaatst', maar worden gerespecteerd en met wetenschappelijke bewijzen 
worden doordrongen van de waarheid. ‘Want zij geloven het vaak zonder volledig besef of 
verantwoordelijkheid.’ 

De afgelopen tijd zijn sommige ultra-katholieke publicaties, blogs en websites, van sociale 
media verwijderd na het verspreiden van foute informatie. Een van Franciscus' criticasters, 
aartsbisschop Carlo Maria Vigano, komt daarin veelvuldig aan het woord. Vigano liet zijn 
volgers afgelopen maand weten dat het coronavirus in een laboratorium is gemaakt en deel 
uitmaakt van een wereldwijde samenzwering om de christelijke identiteit uit te roeien. Hij 
ontkent het bestaan van de pandemie en noemt het 'Satans werk'. Bron: AD, 28 januari 2022. 

EU-Ombudsman eist geheime sms’jes Von der Leyen over vaccindeals op 

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen maakt zich schuldig aan ‘wanbeheer’ door 
tekstberichten met een topman van Pfizer over het coronavaccin onder de pet te houden. Dat 
harde oordeel velt EU-Ombudsman Emily O’Reilly. Met het zwaarste wapen dat ze heeft, een 
rechtstreekse aanbeveling, draagt ze de Commissie op de stukken alsnog openbaar te maken. 

Von der Leyen communiceerde per sms over vaccindeals met de topman van Pfizer en kon die 
berichtjes nergens meer terugvinden toen D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld en een 
journalist daarom vroegen. ‘Beter zoeken’, vindt O’Reilly, die Von der Leyen voor de zekerheid 
nog maar even uitlegt wat de regels over openbaarheid van bestuur voorschrijven. 

Het is al de tweede keer deze week dat Von der Leyen op de vingers wordt getikt. Eerder deze 
week kreeg ze kritiek van haar eigen experts. Ook in strijd met de wet heeft ze gas en 
kernenergie een groen stempel gegeven, in de hoop daarmee bij banken en andere grote 
beleggers tientallen miljarden aan investeringen los te maken voor deze omstreden 
energiebronnen. 

De vaccindeals lopen ook in de miljarden. Volgens critici heeft ‘Brussel’ zich, onder druk van 
een ongeziene gezondheidscrisis, compleet op sleeptouw laten nemen door de ‘big pharma’. 
Het onderzoek van O’Reilly wijst uit dat de Commissie het persoonlijke kabinet van Von der 
Leyen zelfs niet vroeg om de tekstberichtjes. In plaats daarvan kwam ze met één mail, één 
brief en een persbericht. 

Het is zorgwekkend dat de controlerende reflex momenteel lijkt te ontbreken in het Europese 
Parlement, volgens Sophie in 't Veld, D66-Europarlementariër. 

Volgens In ’t Veld toont ‘delete-gate’ (de verdwenen sms’jes) een groter probleem bij de 
democratische controle aan. ‘Wanneer de uitvoerende macht – een regering of in dit geval de 
Europese Commissie – zich probeert te onttrekken aan de controlerende macht van een 
gekozen volksvertegenwoordiging, dan moeten bij die laatste alle alarmbellen afgaan’, zegt In 
't Veld. 

‘Het is zorgwekkend dat de controlerende reflex momenteel lijkt te ontbreken in het Europese 
Parlement. Met name de grote fracties van christendemocraten en sociaaldemocraten 
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blokkeren voorstellen voor meer parlementaire controle. Als het Parlement dit ongezien laat 
passeren, dan belandt de Europese democratie in een diepe crisis.’ 

Als het gaat om publieke toegang tot EU-documenten is het de inhoud die telt en niet de vorm. 

Volgens O’Reilly heeft de Commissie geen enkele moeite gedaan om de Pfizer-berichtjes boven 
water te halen. ‘Daarmee voldoet ze niet aan redelijke transparantieverwachtingen en 
administratieve normen’, aldus O’Reilly, die flink de vloer aanveegt met het verweer van de 
Commissie dat sms’jes buiten de openbaarheidswetgeving zouden vallen. 

‘Als het gaat om publieke toegang tot EU-documenten is het de inhoud die telt en niet de 
vorm. Als tekstberichtjes gaan over EU-beleid en besluiten, moeten zij worden vrijgegeven. 
Beweren dat dit niet zo is, is ongeloofwaardig.’ Bron: AD, 28 januari 2022. 

Rekening na een etentje omhoog? Horecazaken zien stijgende kosten: 
'Boter vijftig procent duurder’ 

De deuren zijn weer open, maar financieel blijft het sappelen voor horecazaken: herstellen van 
de zoveelste lockdown, hoge energieprijzen, stijgende salarissen en ook grondstoffen zijn 
duurder: zien we dat terug op de rekening na een etentje of borrel? Horecazaken vrezen van 
wel. 

‘Bij de groothandel was de kalfshaas vierentwintig procent duurder dan vorige keer dat ik er 
was’, schetst Marko Karels van restaurant Villa La Ruche in Voorburg. ‘Boter is vijftig procent 
duurder.’ Niet alle verhogingen berekent hij door aan zijn gasten. ‘Je kunt niet ineens twintig 
procent meer vragen voor een gerecht.’ Bron: AD, 28 januari 2022. 

 

 

Groot verdriet om Omar (54) uit Lent, die aan corona bezweek: de hulp 
kwam te laat 

Omar (54) uit Lent móést na drie jaar zijn familie in Algerije zien. Maar werd daar ernstig ziek: 
corona. Dochter Jasmine (22) begon een crowdfunding voor zijn repatriëring. De dood haalde 
hen in. 

Het voelt alsof ze in een slechte film is beland. Onwerkelijk. Maar het gebeurt echt. Afgelopen 
maandag. Jasmine  rijdt samen met een vriend van de familie naar het vliegveld in Parijs. Met 
op de achterbank haar zusje Selma (10) en broertje Adam (8).  
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Echtgenote Zane bij het ziekenhuisbed van haar man Omar, in Algerije. © eigen foto 

Zij weet dan al wat de jongste twee nog niet weten. Dat hun vader, Omar Boukherrouba uit 
Lent, de strijd tegen het coronavirus heeft verloren. Zondagmorgen is hij overleden in het 
ziekenhuis van Oran in Algerije, waar hij op familiebezoek was. Zondagmiddag is hij er 
begraven. 

De jongste kinderen denken dat ze hun vader eindelijk weer gaan zien. Samen met hun 
moeder Zane, die weken aan Omars ziekenhuisbed heeft doorgebracht. De harde realiteit is: 
Zane wil haar jongste kinderen zélf het slechte nieuws brengen. In Algerije. Zodat ze daarna 
samen afscheid kunnen nemen, bij het graf. 

Maar net voordat Jasmine en de kinderen na zes uur rijden het vliegveld in Parijs bereiken, 
komt daar dat appje. Er is corona uitgebroken in de klas van Adam. Iedereen moet in 
quarantaine. Jasmine vraagt zich af: stel dat Adam óók corona heeft. En óók in een Algerijns 
ziekenhuis belandt, zonder de juiste medische hulpmiddelen, net als Omar.  

Net als zijn vader is Adam astmatisch. Na overleg met haar moeder, die nog in Algerije is, 
besluit Jasmine: ik draai om. Terug naar Lent. Thuis, via de videoverbinding, brengt moeder 
Zane de kinderen het tragische nieuws alsnog.  

Boukherrouba was sinds 21 december op familiebezoek in zijn vaderland. Hij kon niet meer 
wachten, ook al stond het reisadvies voor Algerije nog op ‘oranje’ (alleen reizen als het echt 
noodzakelijk is). Na drie jaar móést hij zijn familie zien. Zijn vader was ziek geweest. 

Zelf was hij dubbel gevaccineerd. Kerngezond. Ja, hij had astma. Maar die was onder controle, 
zegt Jasmine. Al jaren. Ze praat kalm en liefdevol over hem. Omschrijft hem als een echte 
familieman, met een groot hart. Warm. Lief. Zorgzaam. Ze weet het, het zijn woorden die snel 
en vaak worden gebruikt. Maar bij Omar passen ze. 

Hij werd  ziek: corona. Eind december. Belandde twee keer in het ziekenhuis van Oran. 
Krabbelde op. Totdat zijn broer hem vond, op de grond. Langdurige ziekenhuisopname volgde. 
Moeder Zane, zelf van Letse komaf, kreeg weinig mee van wat de artsen zeggen.  
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Zij overlegden in hun eigen taal, met de mannelijke familieleden van Omar. De boodschap van 
de artsen was uiteindelijk: haal hem hier weg. Wij kunnen niet de juiste zorg bieden. Haal 
hem naar Nederland. Daar maakt hij meer kans. 

Toen begon voor Jasmine het gevecht met de verzekeringsmaatschappij in Nederland. Ze moet 
tientallen telefoontjes hebben gepleegd. Wat ze heel vaak te horen kreeg: ‘Meneer is niet 
aanvullend verzekerd’. Meneer had ook geen reisverzekering trouwens. Dan wordt het een 
lastig verhaal.  

Jasmine vroeg om begrip, om hulp. Op een gegeven moment werd ze niet meer te woord 
gestaan. De moeder van een goede vriendin nam het van haar over. Ze bewoog hemel en aarde. 
Belde zelfs met het ministerie. Dit moet toch niet kunnen? Maar het kon. 

Waarom heeft Ohra, de zorgverzekeraar van Omar Boukherrouba, zich zo star opgesteld? Dat 
is wat Petra van der Pol uit Wijchen, de moeder van een goede vriendin van Jasmine, zich 
blijft afvragen. Toen Jasmine vastliep, pakte zij de telefoon.  

‘Ik heb tegen Ohra gezegd: ‘Jullie kunnen wel ophangen, maar ik bel jullie meteen weer terug. 
Totdat jullie in actie komen. Ik weet dat Omar geen aanvullende ziektekostenverzekering had 
en ook geen reisverzekering. Maar er bestaat toch zoiets als coulance? We hadden het hier 
niet over de repatriëring van een vogeltje met een gebroken pootje. Het ging hier om een vader 
van drie kinderen, om leven en dood.’ 

Via alarmcentrale SOS International, die voor verschillende verzekeringsmaatschappijen 
medische hulp biedt voor Nederlanders in het buitenland, kreeg Van der Pol uiteindelijk 
beweging in de zaak, zegt ze. ‘Afgelopen donderdag werden voorbereidingen gestart om Omar 
vanuit Algerije naar Almería in Spanje over te brengen. Daar zijn de medische voorzieningen 
veel beter.’ Maandag had het moeten gebeuren. Zondagochtend overleed Boukherrouba.  

Ze deed toen iets wat ze normaal gesproken nooit doet: hulp vragen via sociale media. Ze 
begon een crowdfunding. Er was 46.800 euro nodig voor een medische vlucht voor haar vader. 
Het medeleven waarmee ze vervolgens werd overspoeld, verwarmde haar. Iedereen deed mee.  

Van de jonge voetballers van DVOL in Lent, die via een onderling toernooitje geld inzamelden, 
tot Joannusmolen in Cuijk, het in biologische voedingsproducten gespecialiseerde bedrijf 
waar Boukherrouba logistiek medewerker was. Afgelopen weekeinde stond de teller al op 
29.000 euro. 

 
Dochter Jasmine op een selfie met haar vader Omar. © eigen foto 

Maar de tijd bleek op. De dood haalde hen in. Op zondagmorgen overleed Omar, 54 jaar jong. 
De crowdfunding werd stopgezet. Bij DVOL, Adams club, kwam de klap hard aan. Ze gaan 
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daar nu kijken hoe het ingezamelde geld alsnog enige steun kan bieden voor de familie van 
Omar Boukherrouba. Afgelopen dinsdag werd het verdrietige nieuws bekendgemaakt op 
basisschool De Verwondering in Lent. 

In de zomer, zegt Jasmine, hoopt ze met haar moeder, zusje en broertje alsnog naar Algerije 
te gaan. Op haar vaders verjaardag, 7 augustus. De zon zal schijnen en hun familie zal hen 
omarmen. Ze zal zich nog steeds afvragen: had dit niet anders moeten gaan?   

Reactie zorgverzekeraar Ohra 

‘Allereerst wil Ohra haar medeleven betuigen aan de familie Boukherrouba vanwege het 
overlijden van hun naaste. Voordat het trieste overlijden van meneer bij ons bekend werd, is 
er meerdere keren contact geweest met de familie, maar meneer was helaas niet verzekerd 
voor repatriëring. Uit humane overwegingen is op vrijdag 21 januari besloten een medische 
evacuatie naar Spanje op te zetten. Hiervoor is een medische rapportage nodig of vervoer 
mogelijk is. Hier kwam in de loop van zondag medisch akkoord op vanuit Algerije, waarna ook 
akkoord is gegeven door de zorgverzekeraar. Maar helaas konden we dit niet meer in gang 
zetten omdat meneer zondag is overleden.’ Bron: DG, 28 januari 2022. 

Elfduizend coronapatiënten thuis aan zuurstof: 'Vertekend beeld van de 
pandemie’ 

Tijdens de pandemie in Nederland lagen meer dan 11.000 ernstig zieke coronapatiënten thuis 
aan het zuurstof. Zij werden niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers, wat betekent dat het 
coronavirus in Nederland nog harder heeft toegeslagen dan gedacht. 

Ziekenhuizen krijgen vandaag het verzoek om meer patiënten thuis te behandelen. Uit nog 
niet eerder geopenbaarde cijfers van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische 
Technologie (FHI) blijkt dat er tijdens de laatste zestien maanden van de pandemie 11.200 
thuispatiënten waren. Het totale aantal thuispatiënten ligt vermoedelijk nog enkele duizenden 
hoger, omdat cijfers over de eerste acht maanden van de pandemie ondanks herhaald verzoek 
ontbreken. Op het hoogtepunt van de pandemie kwamen er wekelijks bijna 500 
thuispatiënten bij. Momenteel zijn dat er ongeveer 1760. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Backpackers gaan weer (ver) op reis: 'Soms lijkt het alsof corona niet 
meer bestaat' 

Nu grenzen langzaamaan weer opengaan en coronamaatregelen worden versoepeld, trekken 
Nederlanders er weer vaker op uit. Reisorganisaties zien het aantal Nederlandse backpackers 
de laatste maanden fors toenemen. Vooral landen in Midden- en Zuid-Amerika zijn populair. 

‘Sinds begin september, het begin van het tussenjaar voor jongeren, is het ontploft’, zegt Joey 
Spraakman van Oak Travel, een reisbureau dat zich richt op verre reizen voor een jong 
publiek. ‘We zitten nu op het niveau van voor corona, terwijl sommige populaire landen als 
Nieuw-Zeeland nog steeds dicht zijn.’ 

Spraakman zegt dat vooral Costa Rica en Mexico in trek zijn. ‘Sommige jongeren willen graag 
naar Bali, maar dat kan nog niet. Dus zoeken ze naar alternatieven. Wij bieden ook taal- en 
surfreizen aan, en onze partners zeggen dat ze de toestroom bijna niet meer aan kunnen.’ 

Top 3: Mexico, Colombia, Costa Rica 

Ook Hostelworld, wereldwijd een van de grootste online boekingssites voor hostels, ziet onder 
Nederlandse klanten de populariteit van Midden- en Zuid-Amerikaanse landen toenemen. De 
afgelopen drie maanden kozen Nederlandse backpackers het vaakst voor Mexico, Colombia 
en Costa Rica (in die volgorde), laat een woordvoerder van het platform weten. Ook Guatemala, 
Panama en Peru staan in de top 10. 

Volgens de woordvoerder volgen Nederlanders daarmee een wereldwijde trend onder 
backpackers. Hostelworld verwacht dat Mexico en Costa Rica ook in 2022 populaire 
bestemmingen blijven, nu de situatie in populaire backpackerbestemmingen als Australië en 
Nieuw-Zeeland voorlopig onzeker is. 
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Bij het online hostelplatform nam het aantal boekingen van Nederlandse reizigers deze maand 
met 12 procent toe ten opzichte van december. Het boekingsplatform zegt te verwachten dat 
het totale aantal Nederlandse boekingen in januari en februari 20 procent hoger zal uitvallen 
dan eind vorig jaar. 

 

De 23-jarige Lisa reist in haar eentje door Mexico. Eigen foto 

De Nederlandse backpacker Lisa gelooft die cijfers wel. De 23-jarige inwoner van Leiden is al 
2,5 week op reis in Mexico en komt daar veel Nederlanders tegen. ‘Het is echt niet normaal. 
Ik was laatst op het eiland Holbox, daar leek het Katwijk wel.’ 

Veel Nederlanders hebben net als zij voor Mexico gekozen vanwege de relatief soepele 
coronaregels daar. Bij aankomst is geen negatieve PCR-test, of vaccinatie- of herstelbewijs 
nodig en toeristen hoeven niet in quarantaine. 

‘Je moet hier op sommige plekken een mondkapje op, afhankelijk van waar in Mexico je bent. 
En soms moet je je temperatuur laten meten en je handen ontsmetten voordat je een winkel 
ingaat.’ Maar verder voelt het hier heel vrij, vindt Lisa. ‘Soms lijkt het of corona niet bestaat.’ 

Dat Mexico - net als heel veel andere landen - nog altijd oranje kleurt op de wereldkaart van 
reisadviezen, baart Lisa niet zo veel zorgen. ‘Van tevoren was ik bang dat Mexico rood zou 
worden, dan zou ik niet meer kunnen gaan. Maar nu ben ik niet meer zo bang. Ik ben goed 
verzekerd.’ 

Op de 'reisadviezenkaart' van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (bijna) 
alle landen rood (niet reizen), oranje (alleen noodzakelijke reizen) of geel (reizen kan, maar let 
op risico's). Bovendien gelden in veel landen inreisbeperkingen. 

Zo zijn Australië en Nieuw-Zeeland dicht voor buitenlandse toeristen, hoewel dat laatste land 
dit jaar stapsgewijs meer reizigers wil toelaten. Ook Indonesië houdt de grenzen voorlopig 
gesloten. 

Andere landen laten alleen toeristen toe als ze zijn gevaccineerd, zoals Colombia en 
Guatemala. In weer andere landen is een vaccinatiebewijs niet nodig, maar volstaat (onder 
meer) een gezondheidsverklaring, zoals in Mexico en Costa Rica. Reizigers naar Thailand 
moeten in quarantaine, ook als ze zijn gevaccineerd. 



102 
 

Reisorganisaties herkennen dat toeristen weer vaker naar 'oranje' bestemmingen reizen, onder 
meer omdat sommige reisverzekeringen eventuele coronagerelateerde kosten die daar moeten 
worden gemaakt, inmiddels vergoeden. 

‘Als je de cijfers ziet, lijken mensen niet meer echt rekening te houden met code oranje’, zegt 
Anouk Liebers van Travix, het moederbedrijf van onder meer CheapTickets en Vliegwinkel. 
Het ticketbedrijf zag de vraag naar vluchten naar oranje bestemmingen de afgelopen weken 
flink toenemen. 

Er werden bij Travix vooral veel vliegreizen binnen Europa geboekt, maar vergeleken met 
vorige maand is er in Nederland nu zo'n 14 procent meer vraag naar verre reizen. ‘Steden als 
New York en Istanbul zijn populair, maar we zien ook grote stijgingen naar Thailand, 
Indonesië, Mexico, Sri Lanka , Colombia en Costa Rica.’ Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Britse wetenschappers dringen er bij premier op aan om het vrijgeven 
van de intellectuele eigendomsrechten op coronavaccins en -tests te 
steunen 

Britse wetenschappers dringen er bij premier Boris Johnson op aan om het vrijgeven van 
de intellectuele eigendomsrechten op coronavaccins en -tests te steunen. De wetenschappers 
hebben daartoe een brief geschreven aan de ministers van Volksgezondheid, Buitenlandse 
Zaken en Handel. Het vrijgeven van de patenten op de vaccins en tests zou de ongelijke 
verdeling van vaccins kunnen verhelpen en de strijd tegen het coronavirus kunnen 
bespoedigen. 

‘De crisis die wordt veroorzaakt door de Omikron-variant is een duidelijke waarschuwing van 
de gevaren die wereldwijde vaccinongelijkheid met zich meebrengt’, leest het in het schrijven 
dat werd ondertekend door zo'n 300 epidemiologen en gezondheidsexperts. ‘De pandemie 
stopt niet bij de Britse grenzen’. De wetenschappers vragen de Britse regering om 
farmaceutische bedrijven te overtuigen van het nut om hun technische kennis en technologie 
te delen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Bron: AD, 28 januari 2022. 

 

 

Oud-minister Bussemaker roept Rutte op: ‘Parkeer corona niet alleen bij 
Kuipers’ 

Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Jet Bussemaker vindt dat 
corona inmiddels zo’n alomvattend beleidsthema is geworden, dat het niet meer goed 
verklaarbaar is dat Ernst Kuipers de corona-kartrekker is. ‘Misschien is het tijd voor 
chefsache en moet de premier het boegbeeld worden’, zei de voormalig Onderwijsminister in 
het radioprogramma Sven Op 1 op NPO Radio 1. 

Bussemaker maakt zich ‘ernstig zorgen over de schade van de maatregelen, die voor bepaalde 
groepen groter is dan de schade van het virus zelf’. Ze pleit voor een langetermijnaanpak, met 
specifieke aandacht voor ‘de slachtoffers van de aanpak’. Denk aan kinderen en ouderen die 
vereenzamen, jongeren met eetstoornissen of zelfmoordneigingen. Bussemaker: ‘Samenleven 
is meer dan overleven. De politiek heeft de taak om de afweging te maken: wie zijn het meest 
kwetsbaar voor het virus, en wie voor de bestrijding van dat virus.’ 
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Volgens de PvdA-prominent zitten we inmiddels in de fase dat de premier een belangrijkere 
rol moet gaan spelen, samen met de vakministers. ‘Parkeer het niet alleen bij Kuipers op 
Volksgezondheid. Het is hoog tijd voor een integraal debat, waarin we vanuit ingewikkelde 
waardenafwegingen ook besluiten gaan nemen. Nu ligt de belangrijkste besluitvorming 
geparkeerd bij het OMT, maar inmiddels is de ‘outbreak’ twee jaar geleden. Staar je niet langer 
blind op corona als allesbepalend onderdeel van het beleid, maar verbreed dat’, besluit de 
voormalig staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid. Bron: WNL, 27 januari 
2022. 

 

 

© Henk Riswick fotografie 

Corona ontwricht de hele varkensketen 

Net zoals in een dominochallenge het eerste steentje zorgt voor een kettingreactie, ontwricht 
het hoge aantal besmettingen met covid-19 bij slachterijen de hele keten. Daardoor wordt een 
fors beroep gedaan op de flexibiliteit van alle schakels in de varkensketen. 

Het afleveren van slachtrijpe varkens gaat sinds de tweede helft van 2021 weer met horten en 
stoten. Varkens die klaarstaan worden afgezegd, de spuitploeg hoeft niet te komen en nieuwe 
biggen worden later opgelegd. Of het omgekeerde vindt plaats en er moet last minute worden 
geleverd. 

'Rode draad daarin is de personele bezetting bij slachterijen', zegt directeur Theo Duteweerd 
van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Die staat onder druk door uitval 
vanwege covid-19. De technische storingen in het laatste kwartaal van 2021 die daardoor 
plaatsvonden, zorgden voor extra druk op de ketel. 

Daardoor lopen de slachtgewichten op. De afgelopen vier weken stegen die van 99,2 kilo 
geslacht gewicht naar 101,6 kilo, terwijl in week 1 slechts 301.000 varkens werden geslacht. 
'Dat zijn er te weinig', stelt Duteweerd. Tussen kerst en de jaarwisseling ligt het aantal 
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slachtingen altijd onder het gemiddelde. Onder normale omstandigheden duurt het zes à 
zeven weken voor die achterstand is weggewerkt. 

'We slachten op dit moment ook op zaterdag. Voor de eerste weken van januari hadden we 
substantieel meer personeel aangevraagd, omdat we de knelpunten wel zagen', zegt Koen van 
Bergen van Vion Farming. Maar de gevraagde extra krachten blijken niet toereikend. Vion 
probeert zoveel als mogelijk te slachten. 'Maar de vleesafzet loopt stroef. De koel- en 
vrieshuizen zijn onze buffer, maar ook daar zitten grenzen aan. De keten loopt langzaam vol 
en ergens komt de druk te liggen', geeft Van Bergen aan. 

Dit ervaren de slachterijen zelf, maar de druk komt zeker ook te liggen bij de schakels 
daarvoor. Van Bergen begrijpt de frustratie die dat met zich meebrengt. En ook dat het 
samenvallen ervan met de lage prijzen extra voeding geeft aan gevoelens van onmacht. 'Een 
varken moet nu eenmaal eerst worden geslacht om het te kunnen verwaarden. Covid vraagt 
maximale flexibiliteit van iedereen', aldus Van Bergen. 

Zo zet Vion zoveel mogelijk mensen in om varkens te slachten, om zo de druk bij leveranciers 
weg te halen, vervolgt Van Bergen. Het gevolg is een krappere bezetting, daar waar de 
karkassen worden verwerkt tot deelstukken en producten. 'We kunnen daardoor het vlees 
minder goed verwerken, terwijl verwerkte producten zonder been in de markt een hogere 
waarde hebben.' 

Uitspraken over hoe hoog het ziekteverzuim is, doen slachterijen niet. De bedrijven 
conformeren zich aan de voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
het dragen van mondkapjes is verplicht en er wordt gewerkt op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Daarnaast doet Vion wekelijks op alle vestigingen steekproeven met coronatesten onder de 
medewerkers. 

Vion is continu in nauw overleg met haar leveranciers om de problemen die er zijn zo goed 
mogelijk te managen en de zwaarste varkens het eerst te laden. De slachterij, die ook een 
eigen biggenhandel heeft, is zich er terdege van bewust hoe alle schakels in elkaar grijpen, 
geeft Koen van Bergen van Vion Farming aan. 'We proberen het zo goed mogelijk voor iedereen 
te organiseren.' Een van de middelen die Vion ontwikkelt om beter te sturen op de planning 
is de tool Smartour. Dit is een hulpmiddel om te komen tot een betere tijdsplanning en 
verdeling van de aanvoer van vleesvarkens over de dag. Het achterliggende doel is kortere 
wachttijden bij het slachthuis. De tool moet nog verder worden verfijnd en uitgerold. 'We gaan 
naar een vraaggestuurde planning', geeft Van Bergen aan. In de kritiek van transporteurs op 
de stalcapaciteit van slachterijen kan Vion zich niet vinden. Van Bergen zegt daarover het 
volgende: 'Normaal slachten wij een aanzienlijk aantal varkens per uur, zes à zeven 
vrachtwagens vol, en dient de stal als buffer. Maar als er een grote storing is, wat het laatste 
kwartaal van 2021 weleens aan de orde was, en de slachtlijn een halve dag stilligt, is iedere 
stal te klein.' 

De versoepeling van de maatregelen die het kabinet 14 januari afvaardigde, hebben voor de 
slachterijen geen grote impact. 'Ons beeld is dat de problemen een direct gevolg zijn van 
omicron en zijn gerelateerd aan het privéleven. Hoe meer er kan en mag, hoe sneller het gaat 
met omicron. Het probleem lijkt dan ook groter bij Nederlandse medewerkers dan bij 
arbeidsmigranten', zegt Jaap De Wit van Westfort Vleesproducten. 

De prognose van de POV is dat in het eerste kwartaal wekelijks 310.000 vleesvarkens 
slachtrijp zijn. Om de slachtgewichten niet nog verder te laten oplopen en de achterstand weg 
te werken, moeten in januari en februari wekelijks zeker zo'n 315.000 tot 320.000 
vleesvarkens worden geslacht, geeft Duteweerd aan. De POV-directeur verwacht dat het aantal 
slachtrijpe varkens eind februari, begin maart kort onder de 300.000 zal zakken, omdat in 
november meer biggen weggingen als slachtbig; zeven procent in plaats van drie procent. 

Het krappere aanbod is echter van tijdelijke aard. In de prognoses van de POV zitten een 
aantal aannames, laat Duteweerd weten. Maar de organisatie houdt er serieus rekening mee 
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dat het aanbod groot blijft en dat in het tweede kwartaal van 2022 wekelijks ongeveer 307.000 
vleesvarkens slachtrijp zijn, met een gemiddeld geslacht gewicht van boven de 100 kilo. 

 De verwachting is daarom dat er in de eerste helft van 2022 sprake zal blijven van een 
overschot aan varkensvlees. Duteweerd: 'Wil de vleesprijs omhoog, dan moet het aanbod 
omlaag of de vraag omhoog. En over beide heb ik mijn twijfels.' 

Slachterijen hebben er alle belang bij dat de aanvoer zo soepel mogelijk verloopt en zij zullen 
daar ook alle moeite voor doen. Daarvan is Theo Duteweerd van de Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV) overtuigd. Een soepele doorstroming heeft niet alleen invloed op de 
efficiëntie van het slachtproces, maar ook op de kwaliteit van het vlees. Duteweerd is er echter 
ook van overtuigd dat de positie van de vleesvarkenshouder in de keten beter kan door aan 
de voorkant de productie en aan de achterkant de afzet te bundelen. Met dat thema gaat de 
POV komend jaar aan de slag, in combinatie met een betere informatiepositie voor boeren. De 
organisatie ontwikkelde daarvoor al de opbrengstspiegel, prijsindex en productiemonitor. 'In 
de varkenshouderij blijft iedereen op dit moment een beetje zijn ding doen. Dat is een van de 
oorzaken van de problemen die er nu zijn', zegt Duteweerd. Wat hem betreft is het de hoogste 
tijd om de unieke eigenschappen van een producentenorganisatie in te zetten: concentratie 
en regulering van het aanbod, onderhandelen over prijs en prijsvorming, betere marketing, 
technische en logistieke bijstand, hulp bij kwaliteitsbeheer en kennisoverdracht. Bron: 
Nieuwe Oogst, 26 januari 2022. 

Antivirale middel molnupiravir effectief is tegen de Omikron-variant  

Farmaceut Merck en diens partner Ridgeback Biotherapeutics melden dat uit zes 
laboratoriumonderzoeken is gebleken dat het experimentele antivirale middel molnupiravir 
effectief is tegen de Omikron-variant van het coronavirus. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Regels gemengde estafette WK veldrijden nog veranderd om corona 

Wielrenunie UCI heeft een dag voor de estafettewedstrijd voor gemengde teams bij de WK 
veldrijden de regels veranderd. Volgens de unie hebben veel renners te maken met een 
coronabesmetting of quarantaine. Daarom is besloten per team niet zes renners mee te laten 
doen aan het onderdeel, maar vier. 

Per afvaardiging staan vrijdag nu twee mannen en twee vrouwen aan de start. Het onderdeel 
wordt dit jaar uitgeprobeerd als testevent. Elke renner rijdt een rondje van 3 kilometer en tikt 
daarna de volgende van het team aan. Door de regelwijziging worden vier rondjes gereden in 
plaats van de oorspronkelijke zes. 

Canada en de VS doen ieder met twee teams mee. België, Tsjechië en Italië allemaal met één. 
Nederland doet niet mee. 

Zaterdag beginnen officieel de WK veldrijden. Onder meer in de Italiaanse ploeg waren de 
gevolgen van corona al groot. Maandag moest de helft thuisblijven na contact met een 
besmette veldrijder. Voor Nederland werd al bekend dat Annemarie Worst en Denise Betsema 
niet afreizen naar de VS. Worst werd afgelopen twee jaar nog tweede. Bron: RTL Nieuws, 27 
januari 2022. 

Corona gaat nooit meer weg, betekent dat het definitieve einde van 
bingo-avonden? 

Corona zou verdreven worden door vaccinatie maar dat blijkt minder goed te werken dan 
gehoopt. Nu begint de opvatting post te vatten dat corona nooit meer zal verdwijnen. Dat 
betekent mogelijk ook dat sommige maatregelen of adviezen voor altijd van kracht blijven. 
En dat mensen die tot de risicogroepen behoren, denk aan alle 50-plussers, het risico op 
besmetting zoveel mogelijk zullen willen mijden. 
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In Engeland wordt daarom de vraag opgeworpen of de bingo-traditie de pandemie wel gaat 
overleven. Het volksvermaak is vooral erg populair onder het oudere deel van de bevolking. 
Maar met z’n allen een hele avond in een zaal zitten tussen mensen die bingo! schreeuwen, 
wie heeft daar nog trek in? 

De baas van de keten Mecca Bingo denkt dat de bingobehoefte niet zal verdwijnen door het 
virus. Toen de maatregelen afgelopen zomer versoepeld werden, was er meteen een opleving 
merkbaar. Het publiek dat zich aangetrokken voelt tot het mild verslavende kansspel waagde 
de gok en kwam weer opdraven. Maar nu duurt het langer. ‘Ons publiek is voorzichtiger dan 
de rest van de bevolking,’ zegt hij tegen The Independent. ‘Bingo is voor veel mensen 
onderdeel van hun wekelijkse routine maar we snappen dat het voor hen langer duurt om 
het vertrouwen terug te krijgen.’ 

In theorie is bingo, of kienen zoals het in het zuiden van Nederland, wordt genoemd ook 
online te spelen maar dat is niet voor iedereen te doen. Het alternatief is, met in acht nemen 
van de maatregelen, toch weer bijeenkomsten in zeer kleine kring organiseren. Dat kan nog 
aantrekkelijk zijn als bijvoorbeeld, zoals eerder deze maand, de koning zelf voor bingomaster 
speelt. Dus hij weet nu wat hem te doen staat. Bron: Joop, 27 januari 2022. 

Arts UMC Utrecht legt voorzittersrol bij coronakritische club neer 

Evelien Peeters, internist-endocrinoloog bij het UMC Utrecht, heeft het voorzitterschap van 
het corona-kritische Artsen Covid Collectief (ACC) neergelegd. Dit gebeurde volgens het 
collectief na ‘indringende gesprekken’ met het UMC Utrecht. 

Het Artsen Covid Collectief is een stichting bestaande uit artsen en medisch professionals met 
kritiek op het coronabeleid. Ze vinden onder andere dat het massaal testen van de bevolking 
onacceptabel is, ze zijn tegen het vaccineren van kinderen en stellen dat de 
langetermijngevolgen van coronavaccins onvoldoende bekend zijn. Bron: AD, 27 januari 2022. 

Zes mensen die nog geen corona hebben gehad in het zonnetje gezet 
tijdens persconferentie 

Een leuke verrassing voor de zes  Nederlanders die nog geen corona hebben gehad. Ze werden 
zojuist uitgenodigd om tijdens de persconferentie even het podium op te komen voor een 
feestelijke onderscheiding. 

‘Even iets leuks nou hoor, Jeroen, Barbara, Osmir, Joseph, Hadewych en Geerten-Klaas, kom 
maar naar voren!’, roept een lachende Rutte door de microfoon. ‘Jullie zijn stuk voor stuk 
kanjers, niet normaal joh! Hoe is het mogelijk gek. Waar is de muziek jongens?’ 

‘Oh spijtig, ik krijg net te horen dat Hadewych en Jeroen op weg hierheen alsnog positief getest 
zijn, maar dat overkomt de besten. Maar niet de allerbesten, of niet dan, tijgers?’, zegt een 
met twee duimen omhooggestoken Rutte. 

De ingetogen lachende gelauwerden krijgen een oorkonde, een button en een bosje bloemen. 
‘Geen idee hoe jullie het hebben geflikt, maar het is gelukt hoor. Ernst, heb jij er nog wat aan 
toe te voegen?’ 

Minister Kuipers glimlacht, knikt en legt uit dat er waarschijnlijk nog een boel mensen gaan 
sterven en dat het virus waarschijnlijk nooit meer uit ons leven zal verdwijnen. ‘Nou, kijk aan, 
hartstikke goed, ook mooi om te weten’, concludeert Rutte met gepaste ernst. Bron: De Speld, 
25 januari 2022. 

Corona zit Snollebollekes dwars: uitverkochte shows in GelreDome van 
de kalender gehaald 

Een domper voor de duizenden liefhebbers met een kaartje voor de uitverkochte concerten 
van feestband Snollebollekes in Arnhem. Het management van artiest Rob Kemps maakte 
vandaag bekend dat de shows dit jaar niet doorgaan maar worden verplaatst naar maart 
2023. Wel komen er twee extra concerten bij.  
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Snollebollekes liet in oktober nog vier avonden een vol stadion van links naar rechts springen. 
De nieuwe concerten stonden gepland voor 25 en 26 maart. 

Corona gooit roet in het eten, meldt Kemps: ‘Met zo'n grote productie die wij neerzetten zijn 
we maanden bezig qua voorbereiding. We willen zeker zijn dat we het publiek opnieuw kunnen 
verbazen en een unieke show kunnen geven, zonder restricties. Op dit moment is er simpelweg 
te weinig duidelijk voor evenementen van dit formaat.’ 

De nieuwe data zijn 31 maart en 1 april 2023. Ook komen er twee extra concerten: eentje op 
25 maart 2023 en een familieshow op zondagmiddag 26 maart 2023. De kaartverkoop begint 
zaterdag. Bron: ED, 25 januari 2022. 

 

Rob Kemps van Snollebollekes tijdens een eerder optreden in GelreDome. © ANP 

 

 

Doris Lilienweiss is yogadocente. © Gerard Burgers 
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Doris overleeft als yogadocente: ‘Ik ben dankbaar dat ik corona heb 
meegemaakt’ 

Doris Lilienweiss runt na een loopbaan als journaliste en een kort uitstapje als matroos sinds 
zes jaar Yogapoint in Arnhem. Sinds kort is haar studio weer geopend. ‘Natuurlijk ben ik 
gefrustreerd geweest. Maar geld komt en geld gaat.’ 

Toen er in deze krant een stukje stond over een yogaprotest in Museum Arnhem tegen de 
coronalockdown, kwam er een berichtje binnen van Doris Lilienweiss. Zíj had de yogales 
gegeven, waarom werd haar bedrijf, Yogapoint, in de krant niet genoemd? 

Begrepen we niet dat naamsbekendheid voor haar bedrijf in deze tijden belangrijk was? ‘Ik 
moest voor mezelf opkomen’, zegt ze een week later in haar studio. ‘Marketing is niet echt 
mijn ding, maar ik moest het toch doen, vond ik.’ 

Waarom deed u mee aan het protest? Uw zaak mocht alweer open zijn? 

‘Ik wilde solidair zijn met anderen. Ik vond het onlogisch dat wij wel open mochten zijn en een 
museum niet. Terwijl je daar veel ruimte hebt. Ik wilde ze helpen, ik ben iemand die zoekt 
naar overeenkomsten. En hier zag ik een heel groot verschil. Dus kwam ik in actie.’ 

U begon zes jaar geleden met Yogapoint en heeft nu twee jaar coronabeperkingen doorstaan? 
Was het echt overleven?  

‘Het was zwaar en leerzaam. Ik ben ook dankbaar dat ik het heb meegemaakt. Ik ben sinds 
twintig jaar met yoga bezig, yoga leert je ook hoe je omgaat met stress. Je komt met een vol 
hoofd bij ons en gaat ontspannener naar huis. Dus het heeft mij ook geholpen. 

Maar natuurlijk ben ik gefrustreerd geweest door de maatregelen. Natuurlijk waren er 
maatregelen die ik niet begreep. Maar ik ben niet boos geworden, ik vond het wel grappig. 
Geld komt en geld gaat.’ 

Ik kwam met yoga in aanraking, met een Indiase brahmaan. En ik wist: dit is wat ik wil doen. 

U bent van Duitse afkomst, hoe bent u in een Arnhemse yogastudio terechtgekomen?  

‘Ik ben opgegroeid in Bocholt, over de grens bij Winterswijk. En ging studeren in Berlijn in de 
jaren negentig, in het post-socialistische tijdperk. Ik was jong en alles was mogelijk, de stad 
was super open. 

Ik was jong, ik heb genoten van de vrijheid en van het studeren. Het was een wilde tijd, 
chaotisch. Ik wist niet wat ik wilde, en ging werken bij de bruine vloot als matroos. Daar leerde 
ik mijn man kennen, een Nederlander. We hebben twaalf jaar in Berlijn gewoond, maar nu 
wonen we in Nijmegen, dichterbij de natuur, dichterbij onze ouders.’ 

Hoe werd u yogadocente? 

‘Ik werkte voor kinder-tv en ik was zoekende. Ik kwam met yoga in aanraking, met een Indiase 
brahmaan. En ik wist: dit is wat ik wil doen. Yoga was nog niet groot, het was grassroot. 

In Berlijn waren wel de eerste grote studio’s in opkomst. Amerikaanse. Mijn leraar zei: die 
Amerikanen zijn allemaal Verbrecher. Hij vond het supercommercieel. 

In Berlin-Mitte met uitzicht op de toren op de Alexanderplatz, daar betaal je 4000 tot 5000 
euro huur per maand. Dat betekent dat je een marketingmachine moet hebben. Hij was een 
monnik die in het westen kwam. Hij vond dat niks. 

Ikzelf ben een verbinder. Ik begreep hem wel, maar ik denk dat je in het westen andere dingen 
nodig hebt. Yoga is goed tegen burn-outs, tegen rugpijn, om beter in je lijf te zitten. Het is 
anders dan in India.’ 

Soms denk ik wel: mijn hele bestaan gaat eraan. En daarna relativeer ik weer en denk ik: 
geloof nou niet alles wat je denkt. 

Er is in Nederland inmiddels een heel nieuwe stroming opgekomen van yogamoeders, die zich 
keren tegen het vaccinatiebeleid en stellen dat het lichaam sterk genoeg is om corona te 
weerstaan. Hoe kijkt u daarnaar? 
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‘Je bedoelt de free mama’s? Ik hoor daar niet bij. Ik ken die groepering niet echt. Ik heb het 
beleid tot dusver gesteund, maar vooral om egoïstische redenen. Ik wil me in de maatschappij 
bewegen, ik wil kunnen reizen. 

Bij Yogapoint hanteren we de QR-code. Een keer heb ik gezien dat er op sociale media dingen 
over ons werden gezegd die niet klopten. Over restricties die we zouden hanteren. Dat iemand 
hier niet welkom geweest zou zijn. 

Toen heb ik gereageerd: het is mijn studio, ik ben de owner, het is niet waar wat er beweerd 
wordt. Maar toen merkte ik dat mensen daar niet op zaten te wachten. Die wilden boos zijn. 
Ik ben anders: ik zoek liever de overeenkomsten.’ 

Verwacht u dat corona achter de rug is en u verder kunt met uw bedrijf? 

‘Het is milder aan het worden, horen we. Maar het is geen januari zoals andere januari’s. 
Mensen zijn voorzichtig, het treft ons allemaal nog. Soms denk ik wel: mijn hele bestaan gaat 
eraan. En daarna relativeer ik weer en denk ik: geloof nou niet alles wat je denkt. 

Je gedachten kunnen alle kanten op schieten. Ik denk dat we ons kunnen door-ontwikkelen. 
Maar als er nog drie keer corona komt, weet ik niet of deze studio het overleeft.’ Bron: DG, 28 
januari 2022.  

 

Luuk Ikink heeft corona, besmette bijna hele team van RTL Boulevard 

Luuk Ikink heeft het coronavirus opgelopen en zit thuis in quarantaine. Het had niet veel 
gescheeld of hij had al zijn collega’s van RTL Boulevard besmet, zegt Bridget Maasland. ‘Dat 
had gekund.’ 

Eigenlijk ging Luuk Ikink er al wel een beetje vanuit dat hij het coronavirus zou oplopen, 
vertelde hij gisteren via een videoverbinding in RTL Boulevard. ‘Er viel ook echt niet aan te 
ontkomen, want Jelka, mijn dochter van drie, heeft corona en daarom zat ik al twee dagen in 
quarantaine. We dachten: nou, een beetje voorzichtig zijn.’ 

Zo’n peuter houdt natuurlijk geen rekening met het coronavirus. ‘Die niest natuurlijk continu 
in je gezicht of zit aan haar eigen snot en smeert dat dan aan je neus. Het zou een wonder 
zijn geweest als ik het niet had gehad, dus ik heb het.’ 

Volgens Bridget Maasland had het niet veel gescheeld of Luuk had het hele team van RTL 
Boulevard besmet. Zij zegt: ‘Weet je wat ik opvallend vind? Ik sprak je maandag dat je niet 
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kon komen omdat je in quarantaine ging en toen had je net je booster een week ervoor 
gekregen. Je zat dus op het randje of je kon gaan of niet.’ 

Bridget vervolgt: ‘Met de nieuwe maatregelen had je hier dus eigenlijk maandag gewoon 
kunnen staan. Had dat dan betekend dat je ons dan misschien allemaal had besmet?’ 

Luuk: ‘Ja, dat zou misschien gekund hebben, ja, maar we hebben expres een beetje 
voorzichtig gedaan omdat we ook bij RTL Boulevard, net als bij de horeca en overal in 
Nederland, een personeelsschaarste hebben. Om te voorkomen dat ik nou echt iedereen zou 
besmetten, hebben we daar een beetje rekening mee gehouden.’ 

‘Het had natuurlijk wel gekund dat als ik er had geweest dat het foute boel was geweest’, 
besluit Luuk. 

Gisteren stond Frank Dane op de plek van Luuk. Het was de eerste keer in ruim een maand 
tijd dat hij opdook in de media na zijn ontslag als de ochtendjock van Radio 538. Bron: Media 
Courant, 27 januari 2022. 

Afdeling Aletta Jacobscollege dicht vanwege corona: honderd leerlingen 
in quarantaine 

Vanwege een corona-uitbraak heeft de afdeling praktijkonderwijs van het Aletta Jacobscollege 
in Hoogezand maandag de deuren moeten sluiten. Zo'n honderd leerlingen gaan uit voorzorg 
tot en met volgende week donderdag in quarantaine. 

'Vanaf dinsdag krijgen ze digitaal onderwijs aangeboden. Dat is soms wel lastig voor 
praktijkonderwijs, maar de mentoren en docenten doen hun uiterste best', zegt directeur Wout 
Zilverberg van het Aletta Jacobscollege. 

Het besluit om de hele afdeling te sluiten is in overleg gegaan met de GGD. 'Het aantal 
besmettingen liep snel op, blijkbaar is er in Hoogezand of omgeving een piek van 
besmettingen. Deze situatie is redelijk nieuw voor ons. We hebben de afgelopen twee jaar 
slechts één keer een klas naar huis moeten sturen, maar nu moesten we deze maatregel wel 
nemen', aldus Zilverberg. 

Alle leerlingen gaan tien dagen in quarantaine en worden na verloop van tijd getest. 'We volgen 
de richtlijnen van de GGD', zegt Zilverberg. 

Overigens is de afdeling praktijkonderwijs van het Aletta Jacobscollege niet de enige school 
die met een stijgend aantal coronabesmettingen te maken heeft. Ook leerlingen van twee 
klassen van de Topsport Talentenschool in de stad Groningen zitten in quarantaine en krijgen 
digitaal onderwijs aangeboden. Bron: RTV Noord, 17 januari 2022. 

Arno Wellens en Marianne Zwagerman: ‘Digitale toegangspas horeca is al 
in 2019 bedacht, corona is het excuus 

Er wordt nu net gedaan alsof de digitale toegangspas voor in de horeca een nieuw idee is, dat 
voorkomt uit ‘bittere noodzaak.’ Want corona. Maar dat is onzin. Want, vertelt Arno Wellens 
in de podcast van Marianne Zwagerman en Rick Van Velthuysen: dit plan is in 2014 en 2018 
gemaakt in de EU en daarna uitgewerkt in 2019. Corona is dus niet de réden, maar een 
excuus. 

Marianne Zwagerman is één van de weinige mainstream-journalisten met de moed om hardop 
over het coronabedrog te praten. Ook nu weer in de nieuwste aflevering van haar podcast Op 
Z’n Kop. 

Ze nodigde EZK topambtenaar Raaphorst én expert Arno Wellens uit om te praten over wat 
er eigenlijk gaande is, en dus ook over de Coronatoegangspas. Wellens zei daarover iets heel 
interessants. Want, stelde hij, uit alle informatie blijkt dat de digitale toegangspas voor in de 
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horeca geen recent idee is, maar al uit 2014 dateert. Corona is niet de reden dat het ingevoerd 
wordt, maar het excuus. 

 ‘Het feit dat die pas er komt was in 2014 en 2018 eigenlijk al besloten,’ legde Wellens uit. 
‘Begin 2019 is er een proef gedaan om te kijken hoe mensen het Europees digitaal paspoort 
accepteren. Dan blijkt dat die proef wel goed is, maar dat, als je wilt kijken of de héle 
samenleving dat accepteert, dan zou een zeer groot deel van de bevolking dagelijks van die 
pas gebruik moeten maken om het hele systeem in te bakken.’ 

‘En dan staat op de website Rijksoverheid.nl – het staat gewoon op de website 
Rijksoverheid.nl, dus het zijn geen alternatieve bronnen! – daar staat dan dat de horeca als 
proeftuin gaat worden aangewezen,’ aldus Wellens. Met andere woorden, toen was al bekend 
dat ze a) een digitale ID wilden gaan invoeren en b) dat ze dit eerst zouden gaan invoeren bij 
de horeca. 

Maar er was natuurlijk een probleem. Zoals Wellens uitlegt: ‘Maar in de zomer van 2019 valt 
niet in te zien waarom de horeca zou moeten meewerken aan een proef die praktisch gezien 
niets voor de horeca oplevert, die alleen maar een last is voor de horeca, en waarbij je je ook 
politiek kunt afvragen: waarom zouden we dat eigenlijk moeten willen? Plus digitalisering an 
sich levert al heel veel vraagtekens op omdat mensen bang zijn voor een dominantie van de 
Tech-bedrijven,’ etc. 

Er was dus geen reden voor de horeca om mee te doen aan die QR-gekte. 

Tot corona. Toen was het excuus er opeens. En ja, zoals Wellens ook uitlegde was de EU-top 
daar hartstikke blij mee. 

‘Toen kwam als een geschenk uit de hemel corona. Je hebt zo’n filmpje van die Ursula Von 
der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie – terwijl bedrijven kapotgaan en mensen 
op de IC liggen – heeft ze een juichfilmpje online gezet. Dan zegt ze, ‘yes, we have a digital 
strategy,’ dat Next Generation EU Fund, en met de digitale strategie van 2030. Toen zei ze: ‘We 
hadden er nooit geld voor.’ Maar in dat filmpje zei ze: ‘Now we have the funds!‘ Was ze 
helemaal blij. Stond ze te juichen. Dankzij corona.’ 

Kortom, ‘dat hele paspoortengoede was al besloten door Rutte voor corona er was. Vervolgens 
kan hij gebruiken maken van corona, want nu kan hij tegen de horeca zeggen: ‘Het nut is 
voor jullie heel duidelijk!’ 

Zoals Wellens en Zwagerman stellen kan dit gewoon nagezocht worden op de websites van de 
Rijksoverheid zelf. Het grote publiek wordt er niet nadrukkelijk over verteld, maar de 
documentatie staat wel degelijk online. Ze verstoppen het alleen in die zin dat ze het 
stiekempjes allemaal doen en hópen dat mensen niet zelf op onderzoek uit gaan. Maar doen 
mensen dat wél, dan is de waarheid vrij gemakkelijk te vinden. Alleen moet je dan 
even achter de spreekwoordelijke schermen kijken. 

Dit, mensen, is geen samenzweringstheorie, maar een samenzweringsfeit. Bron: De Dagelijkse 
Standaard, 28 januari 2022. 

De Marokkaanse gemeenschap in Nederland is blij dat Marokko het 
luchtruim op 7 februari heropent 

De Marokkaanse gemeenschap in Nederland is blij dat de regering van Marokko het luchtruim 
op 7 februari heropent. ‘Mensen zijn opgelucht. Veel mensen willen boeken om naar Marokko 
te gaan’, zegt voorzitter Bouchaib Saadane van Samenwerkingsverband Marokkaanse 
Nederlanders (SMN). 

Omgekeerd zijn er in Marokko volgens hem ook nog veel mensen die er vastzitten en niet naar 
Europa kunnen, omdat de Marokkaanse regering het luchtruim in november had gesloten.  
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Het Noord-Afrikaanse land sloot het luchtruim op 29 november om de snelle verspreiding van 
de omikronvariant van het coronavirus af te remmen. Sindsdien gingen er geen 
passagiersvluchten van of naar het land. 

Hoewel het Marokkaanse luchtruim volgende maand heropent, is het de vraag of 
Nederlanders dan ook weer naar het land kunnen reizen. ‘Een commissie onderzoekt welke 
maatregelen er aan de grens genomen moeten worden en welke voorwaarden worden gesteld 
aan reizigers’, meldt de Marokkaanse regering in een verklaring. Later wordt hier meer over 
duidelijk. De regering meldt ook dat de noodtoestand, die sinds 2020 van kracht is vanwege 
de coronapandemie, met zeker een maand wordt verlengd. Bron: AD, 28 januari 2022. 

 

 

 

Sneltest van student kan tegelijk corona en griep opsporen: ‘De test geeft 
ook aan in welke fase de ziekte zit’ 
 

 

Thomas Mortelmans (27), voormalig UHasselt-student, doctoreert al vier jaar aan de 
universiteit van Basel, in Zwitserland.   © RR  

Thomas Mortelmans (27), voormalig student aan de UHasselt die nu doctoreert in Zwitserland, 
heeft een sneltest ontwikkeld die tegelijkertijd Covid-19 en griep kan opsporen. ‘Bijkomend 
voordeel is dat de test ook aangeeft in welke fase de ziekte zit’, zegt Mortelmans. Bron: 
Nieuwsblad, 28 januari 2022. 
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Hoe corona het dispuutsleven heeft veranderd 

Het coronavirus en de lockdowns die daarbij kwamen kijken hebben het dispuutsleven op z’n 
kop gezet. Disputen moesten veel van hun activiteiten annuleren. Toch ondervonden zij geen 
moeite met het vinden van nieuwe leden, zo bleek uit een enquête. 

ANS vroeg Nijmeegse disputen middels een enquête hoe zij omgaan met de pandemie. Uit de 
reacties blijkt dat de maatregelen grote invloed hebben gehad op de manier waarop 
dispuutsleden met elkaar afspreken. Zo gaf drieënnegentig procent van de respondenten die 
niet in een dispuutshuis wonen aan uit te moeten wijken naar een andere locatie om af te 
spreken. Dit komt bijvoorbeeld doordat de stamkroeg of sociëteit van de vereniging was 
gesloten. 

Alle ondervraagden geven aan wel nog fysiek met elkaar af te spreken. Vaak is dat in 
aangepaste vorm. Vrijwel alle dispuutsleden die niet samenwonen spreken nu af in kleine 
groepjes. De respondenten zijn het erover eens dat fysiek afspreken belangrijk is voor de 
onderlinge band en bovendien gezellig is dan online borrels. Grotere activiteiten delven het 
onderspit omdat samenkomen met het hele dispuut lastig is. ‘Wij hebben alle activiteiten met 
reünisten moeten schrappen’, geeft een lid van dispuut Baldr (Carolus Magnus) als voorbeeld. 

De coronamaatregelen leggen ook beperkingen op aan de mogelijkheden die disputen hebben 
om hun externe activiteiten voort te zetten. Eenenzeventig  procent van de respondenten geeft 
aan dat er minder externe activiteiten worden georganiseerd. De evenementen die wel 
doorgingen moesten worden aangepast. Zo vertelt een lid van HG Sabre (Ovum Novum), dat 
jaarlijks een ‘Croquet & Croquettes’-toernooi organiseert, dat het toernooi met flinke 
beperkingen kampte door corona. Daardoor konden zij minder bezoekers verwelkomen. 

Door de inperking van externe activiteiten is ook het contact tussen disputen verwaterd. 
Driekwart van de respondenten geeft aan minder omgang met andere disputen te hebben. 
Enkelen merken op nog wel in kleine groepjes met andere disputen af te spreken, maar 
plaatsen daarbij de kanttekening dat het al lastig genoeg is om de leden van het eigen dispuut 
te blijven zien. 

Ondanks deze beperkingen in georganiseerde activiteiten geeft het merendeel (54 procent) van 
de respondenten aan dat het vinden van aspiranten door corona gemakkelijker is geworden. 
Nog eens drieëndertig procent geeft aan dat er geen verschil is. Disputen moesten soms op 
zoek naar nieuwe manieren om aspiranten te vinden. Een lid van Dispuut Legio X Equestris 
(Phocas) schrijft: ‘We organiseren nu borrels waar geïnteresseerden kunnen komen kijken in 
plaats van dat we actieve Phocanen zelf benaderen. Die nieuwe manier werkt goed.’  

Een lid van het onafhankelijke Zeer Illuster Dispuut R.E.I.N.A.E.R.T merkt op dat er twee 
kanten zijn aan het vinden van aspiranten in coronatijd. ‘Enerzijds kom je ze moeilijker tegen 
omdat de kroegen dicht zijn en er minder intro-activiteiten zijn’, stelt het lid. ‘Anderzijds willen 
juist door corona meer mensen lid worden.’ Een lid van dispuut F.I.E.R.A. (Carolus Magnus) 
vult aan: ‘Nieuwe studenten zien een dispuut als een van de weinige manieren om tijdens 
corona nog een echt studentenleven te kunnen ervaren.’ 

De disputen die verbonden zijn aan een vereniging kunnen bovendien terugvallen op de 
grotere toestroom van leden bij die verenigingen. Disputen van Carolus Magnus en Ovum 
Novum geven namelijk aan te profiteren van de constante toestroom van nieuwe leden bij hun 
vereniging. 

Nieuwe studenten zien een dispuut als een manier om tijdens corona nog een studentenleven 
te ervaren. 

Drieënzestig procent van de ondervraagden stelt dat corona de doorloop van leden heeft 
beïnvloed. Enerzijds ervaren enkele disputen dat het door de maatregelen langer duurt om 
aspiranten lid te maken, omdat bepaalde opdrachten niet door konden gaan. Anderzijds 
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ervaart meer dan de helft van de disputen die hebben gereageerd dat leden langer lid blijven. 
Uit de reacties blijkt dat hier twee redenen aan ten grondslag liggen. Ten eerste duurt het 
langer totdat oudere leden reünist gemaakt kunnen worden. Een lid van Zeer Illuster Dispuut 
R.E.I.N.A.E.R.T.: ‘Dit komt doordat algemene ledenvergaderingen niet door kunnen gaan.’ Ten 
tweede blijven leden langer hangen in de hoop om later, wanneer de maatregelen zijn 
versoepeld, nog activiteiten mee te kunnen pakken. ‘Hierdoor raakt het dispuut steeds voller’, 
schrijft een lid van dispuut Phoenix (Navigators). 

De meeste disputen hopen zo snel mogelijk weer te leven in een tijd zonder coronamaatregelen. 
Zo kunnen de tradities in ere worden hersteld. Toch merken enkele leden dat corona positieve 
dingen teweeg heeft gebracht. Een lid van dispuut Viñales (Navigators): ‘Door het afspreken 
in kleine groepjes nemen leden meer tijd voor elkaar.’ 

ANS heeft een enquête opgesteld die vervolgens is verspreid onder Nijmeegse disputen. 
Uiteindelijk hebben 24 dispuutsleden van 17 verschillende disputen gereageerd. We ontvingen 
reactie van vier damesdisputen, negen herendisputen en vier gemengde disputen. Vier van de 
disputen die hebben gereageerd zijn verbonden aan Carolus Magnus, vier aan de Navigators, 
drie aan Phocas, één aan Ovum Novum en één aan de Loefbijter. De overige disputen zijn 
onafhankelijk. De ondervraagde disputen hebben gemiddeld 22 leden. Bron: ANS online, 27 
januari 2022. 
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Het Duitse Robert Koch-instituut meldt vandaag 190.148 nieuwe 
besmettingen 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt vandaag 190.148 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 
49.988 meer dan vorige week vrijdag. Toch heeft Duitsland de door de Omikron-variant 
veroorzaakte besmettingsgolf 'goed onder controle' en kan, na een vermoedelijke piek tegen 
het einde van februari, overwegen om een aantal coronamaatregelen te schrappen, zegt 
gezondheidsminister Karl Lauterbach.  

‘Ik lees en hoor vaak dat de politiek de controle over de pandemie kwijt is’, vervolgt 
Lauterbach. ‘Dat is echter niet het geval. We waren voorbereid op de besmettingscijfers die we 
nu zien. Sterker nog, de huidige cijfers zijn lager dan we hadden ingeschat.’ Volgens de 
zorgminister kan het dagelijkse besmettingsaantal stijgen naar 400.000, maar zal daarna 
weer dalen. 

Op dit moment is het beschermen van niet-ingeënte ouderen de belangrijkste taak, zegt hij. 
‘Duitsland heeft naar verhouding een groot aantal ongevaccineerde bejaarden. Vier keer 
zoveel als in Groot-Brittannië en drie keer meer dan Italië.’ Versoepelingen zijn daarom 
momenteel niet aan de orde, maar wellicht wel mogelijk na de piek in de tweede helft van 
februari of begin maart. Op voorwaarde dat de Omikrongolf onder controle blijft. 

Ook moet het aantal zware Covid-19-gevallen omlaag, zegt Lauterbach. Op dit moment liggen 
er iets minder dan 2000 coronapatiënten met ernstige klachten op de ic-afdelingen in 
Duitsland. 'Een acceptabele situatie', volgens regeringsadviseur en ic-arts Christian 
Karagiannidis. Lauterbach noemt de verkorting van de herstelstatus - van zes naar drie 
maanden - 'begrijpelijk', omdat de immuniteit na een Omikroninfectie van korte duur is. Bron: 
AD, 28 januari 2022. 

Ernst Kuipers: het effect van de coronatoegangsbewijzen hangt af van 
de manier waarop die worden ingezet 

Coronaminister Ernst Kuipers had naar eigen zeggen misschien ’nog meer moeten 
benadrukken’ dat het effect van de coronatoegangsbewijzen afhangt van de manier waarop 
die worden ingezet. Het middel zal nu niet leiden tot een afname van 15 procent in het aantal 
besmettingen, erkent de minister. Toch komt hij niet terug op zijn verwijzing naar 
dat veelbesproken percentage, omdat hij heeft gezegd dat coronatoegangsbewijzen tot 15 
procent minder besmettingen kunnen leiden. 

Het percentage is afkomstig van onderzoekers van de TU Delft. Die merkten daarbij wel op 
dat het in de praktijk vrijwel onhaalbaar is, omdat het uitgaat van een situatie waarin 
bijvoorbeeld ongevaccineerden geen enkel contact met elkaar hebben. Tijdens het coronadebat 
van woensdag hadden SP, SGP en DENK kritiek op de manier waarop de minister de feiten 
presenteerde. SP'er Maarten Hijink stelde zelfs ‘dat de minister de kluit belazert’ met een 
‘louter hypothetisch’ getal. 

Volgens Kuipers kan niet gezegd worden hoe groot het effect van het coronatoegangsbewijs in 
de huidige opzet is. Hij vindt wel dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat uit het onderzoek 
blijkt dat het middel helemaal geen effect heeft. ‘Ik heb termen gehoord als prullenmand, 
vuilnisbak. Laten we dat niet te snel doen.’ Volgens de minister moet eerst bekeken worden op 
welke manier de coronapas nog kan bijdragen aan het verder openen van de samenleving. ‘Als 
coronatoegangsbewijzen niet meer nodig zijn, of geen effect hebben, moet je er natuurlijk mee 
stoppen.’ Bron: AD, 28 januari 2022. 
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RIVM meldt tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 74.085 
coronabesmettingen 

Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo veel positieve 
coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Het instituut 
kreeg 74.085 meldingen. 

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel 
vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is vandaag opgelopen tot zo'n 76.000 
meldingen over de afgelopen elf dagen, ongeveer 4000 meldingen meer dan donderdag. Bron: 
AD, 28 januari 2022. 

Kiezen tussen AZ en sc Heerenveen 

De seizoenkaarthouders van PSV krijgen de keuze welke thuiswedstrijd ze volgende 
maand willen bezoeken: tegen AZ of tegen sc Heerenveen. PSV mag slechts een derde van de 
capaciteit van het Philips-stadion gebruiken, wat neerkomt op een kleine 12.000 bezoekers. 
Om de beschikbare plekken zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de seizoenkaarthouders, 
kunnen die vanaf dinsdag voor een van de twee komende thuiswedstrijden een toegangskaart 
downloaden. 

Het kabinet besloot deze week dat publiek weer is toegestaan bij sportwedstrijden, maar dat 
voorlopig slechts een derde van de stadioncapaciteit gebruikt kan worden. De clubs eisten 
tevergeefs dat ze minimaal twee derde van hun stadions mogen vullen. Bron: AD, 28 januari 
2022. 

GGD blundert 

De GGD Amsterdam heeft een vrouw gevaccineerd met coronaprikken van twee verschillende 
fabrikanten, meldt Hart van Nederland. De zorgmedewerker van zestig jaar werd begin 
februari ingeënt met het Pfizer-vaccin. Op 1 maart kreeg zij AstraZeneca. Dat is tegen de 
richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld. 

De verkeerde vaccinatie werd gegeven aan een familielid van Soma Esmailzadeh. Ze wil 
mensen die een coronaprik mogen halen, waarschuwen. „Er zijn meerdere controles waar 
wordt gekeken welk vaccin iemand moet krijgen. Toch is het fout gegaan.’ Het familielid van 
Soma zag na de vaccinatie pas op haar registratiekaart dat ze twee verschillende prikken heeft 
gehad. 

Het familielid was in de veronderstelling dat de GGD wist welk vaccin zij had gekregen en dat 
dit gebruikelijk was. En daar had ze inderdaad vanuit mogen gaan, zegt een woordvoerder 
van de GGD. „Het ligt aan menselijk falen, wat niet mag. Daarom hebben we nu de 
controlemechanismes aangepast’, aldus de woordvoerder. „Er zit een unieke barcode op de 
prikken, mensen krijgen een brief, medewerkers stellen vragen. De groep die nu gevaccineerd 
wordt, is meestal hoogbejaard. Die kun je niet wijzen op eigen verantwoordelijkheid. De 
organisatie moet het gewoon goed regelen.’ Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Aantal dagelijkse coronadoden Brazilië bijna gehalveerd 

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1127 mensen overleden aan de ziekte Covid-19. Dat zijn 
er bijna de helft minder dan de voorgaande dagen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 
Zaterdag werden voor de derde dag op rij meer dan 2200 coronadoden geregistreerd. 

Ook het aantal coronabesmettingen was met 43.000 beduidend lager dan een etmaal eerder 
toen ruim 85.000 nieuwe infecties werden gemeld. Dat was het op een na hoogste aantal 
dagelijkse besmettingen tot nu toe. 

In totaal zijn nu ruim 278.000 Brazilianen aan Covid-19 overleden en hebben bijna 11,5 
miljoen mensen een coronabesmetting opgelopen. 
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Brazilië kampt de laatste tijd met een forse heropleving van het longvirus. Volgens de 
gezondheidsautoriteiten is een in Brazilië ontdekte mutatie van het coronavirus daar 
grotendeels verantwoordelijk voor. Die mutatie heet besmettelijker te zijn dan de ’klassieke’ 
coronavariant. Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Aantal gesloten scholen in België stijgt tot 102 

Er zijn momenteel in Vlaanderen 102 scholen gesloten door corona. Het gaat om 67 
secundaire scholen en 35 scholen in het basisonderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs 
Ben Weyts (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Het aantal scholen dat de 
deuren tijdelijk sluit omwille van corona neemt snel toe. Vorige week was er nog sprake van 
19 gesloten scholen. 

Het virus 'raast door de samenleving en ook door het onderwijs', aldus Weyts. Volgens de N-
VA-minister zijn de 102 scholen gesloten 'ofwel omdat de veiligheid in het gedrang komt door 
het aantal besmettingen of omdat de onderwijskwaliteit in het gedrang komt'. 

Weyts dringt verder aan op een versoepeling van de quarantainemaatregelen in het onderwijs, 
maar op een overleg tussen de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs woensdagochtend 
kon daarover nog geen akkoord gevonden worden. Bron: Knack, 26 januari 2022. 

Farmaceut AstraZeneca reageert op stolsels 

AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik 
hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek 
uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met zijn Covid-19-vaccin. 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico. Het onderzoek 
had betrekking op meer dan zeventien miljoen mensen die in de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk waren gevaccineerd. 

„Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan zeventien 
miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met 
het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd 
risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde 
leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook’, aldus de verklaring. 

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet 
daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week. Bron: De Telegraaf, 28 januari 
2022. 

Ierland en regio Italië schorten gebruik AstraZeneca op 

Ierland en een Italiaanse regio hebben zondag het gebruik van het coronavaccin van 
AstraZeneca opgeschort na meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie 
kregen. In het Noord-Italiaanse Piëmont stierf een leraar na een inenting met het AstraZeneca-
middel. 

Directe aanleiding voor de Ierse stap was een rapport van het Noorse geneesmiddelenbureau 
over vier meldingen van ernstige bloedstollingen bij volwassenen na vaccinatie. Er is niet 
geconcludeerd dat er enig verband bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en de gevallen van 
bloedstolsels, benadrukken de Ierse autoriteiten. Er is actie ondernomen „in afwachting van 
de ontvangst van verdere informatie.’ 

Piëmont zegt uit „extreme voorzorg’ te handelen na de dood van de leerkracht. Tot dusver 
waren er in het gebied geen problemen met het vaccin gemeld. Vrijdag was nog gestopt met 
het toedienen van een bepaalde partij AstraZeneca, nadat een soldaat op Sicilië was gestorven. 
Maar ook daar is geen verband tussen vaccinatie en overlijden vastgesteld. Over het algemeen 
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houdt de Italiaanse overheid vast aan AstraZeneca. De vaccins in Italië en Europa zijn 
allemaal effectief en veilig, aldus minister Speranza van Volksgezondheid. 

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten eerder de vaccinatie met AstraZeneca op te 
schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er 
geen verband is tussen het vaccin en bloedstolsels. Ook Thailand is daarmee gestopt, terwijl 
India zaterdag aankondigde een onderzoek in te stellen naar mogelijke bijwerkingen. 

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de 
bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt 
onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de 
toezichthouder. Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Ruim 1900 mensen nu in ziekenhuis 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 
meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met covid-19 in het hospitaal lagen. Er zijn zo’n 
vierhonderd mensen minder positief getest dan op zaterdag. Bron: De Telegraaf, 28 januari 
2022. 

Australië werkt met Singapore aan een reisbubbel 

Australië werkt samen met Singapore om vanaf juli een reisbubbel tussen beide landen in te 
stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen. Dat maakte Australisch vicepremier Michael 
McCormack zondag bekend. ‘Nu het vaccin wereldwijd wordt uitgerold, zullen we meer 
bubbels opstarten’, zegt hij. 

Australië had de grenzen sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus gesloten om 
eventuele uitbraken op het eigen grondgebied te voorkomen. Mensen die geen Australisch 
staatsburgerschap hebben, mochten het land niet binnen, op enkele uitzonderingen na. 

De deal die Australië gesloten heeft met Singapore moet toestaan dat mensen, na vaccinatie, 
tussen de twee landen kunnen reizen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Ook wordt 
besproken of er een gezamenlijk vaccinatiecertificaat kan komen en of reizen voor studenten 
of zakenmensen al hervat kan worden. Nog op tafel ligt of wereldwijde reizigers die naar 
Australië willen dat via Singapore moeten doen en daar eerst twee weken in isolatie gaan. 

Australië heeft al een soortgelijke afspraak met Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeelanders kunnen 
naar Australië reizen zonder in quarantaine te hoeven. Die bubbel werd wel al een aantal keer 
onderbroken omwille van een aantal coronabesmettingen. 

In Sydney is een quarantainemedewerker positief getest op het coronavirus, het gaat om de 
eerste lokale besmetting in 55 dagen. De man werkte in twee hotels waarin teruggekeerde 
reizigers verplicht in isolatie moeten verblijven. De 47-jarige man had de eerste van twee doses 
van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen. Ambtenaren nemen nu contact op met alle bekende 
contacten en hebben een lijst uitgegeven met locaties die de bewaker heeft bezocht. 

‘Ik denk dat de boodschap hiervan aan iedereen is: wees niet zelfgenoegzaam’, zei Brad 
Hazzard, minister van Volksgezondheid in New South Wales. ‘We zitten midden in een 
pandemie die eens in de 100 jaar voorkomt, we moeten het serieus nemen.’ Bron: De Telegraaf, 
28 januari 2022. 

Coronavrij-bewijs voor zomervakantie 

Brussel streeft naar invoering van het zogenoemde vaccinatiepaspoort nog voor de 
zomervakantie, zodat de houder van zo’n bewijs weer kan reizen binnen de Europese Unie. 
De pas toont aan dat je coronavrij bent: ingeënt tegen het virus, genezen of negatief getest. 
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Tegen de zomervakantie moet de vaccinatiepas rond zijn, verwacht de Franse 
Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt): „We werken eraan om dit voor juni klaar te 
hebben.’ Hij noemde het van cruciaal belang er alles aan te doen het toeristisch hoogseizoen 
te redden. 

De Europese Commissie wil de plannen woensdag voorleggen. Het coronavrij-bewijs kan 
elektronisch zijn, of een document op papier voor mensen die geen zin hebben dit op hun 
smartphone te zetten, „en dat is hun goed recht’, aldus Breton. Bron: De Telegraaf, 28 januari 
2022. 

Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins 

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter 
Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der 
Tagesspiegel. 

In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat „heel Europa vaccins krijgt’, zegt de PvdA’er. 
„Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van de vaccins, zowel in Brussel alsook 
in de lidstaten’, aldus Timmermans, die na afloop van de pandemie de balans wil opmaken. 
„Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan.’ Wel is hij van mening 
dat een Europese aanpak ook in het voordeel is van de rijkere lidstaten. 

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en 
strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Daarnaast is er ook onvrede bij een aantal 
lidstaten over de verdeling van de vaccins. 

Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins 
besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen. 
Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Rechter tikt Noord-Brabant op de vingers: te veel bezoekers bij de 
Efteling 

De rechtbank heeft de provincie Noord-Brabant op de vingers getikt voor de stikstofuitstoot 
van de Efteling. Drie keer heeft de provincie onterecht niet ingegrepen toen het attractiepark 
over de bezoekerslimiet van vijf miljoen heen ging, schrijft Omroep Brabant. 

Noord-Brabant krijgt van de rechtbank tien weken de tijd om orde op zaken te stellen. Dat 
kan of door de bezoekersaantallen beter te handhaven of door te bewijzen dat de Efteling 
genoeg stikstofbeperkende maatregelen heeft genomen. Dan zouden er meer dan vijf miljoen 
bezoekers naar het park mogen komen. 

De grens van vijf miljoen komt uit een natuurvergunning uit 2016. Daarin staat dat als er 
meer mensen komen, het bijvoorbeeld door de vele autoritten kan leiden tot schade aan het 
nabijgelegen natuurgebied Loonse en Drunense Duinen. 

In 2017, 2018 en 2019 ging het attractiepark al steeds over die grens heen, tot ongenoegen 
van omwonenden, die naar de provincie stapten. De provincie besloot echter niet in te grijpen, 
omdat de gevolgen van sluiting te heftig zouden zijn voor het park, de bezoekers, het personeel 
en de leveranciers. 

Daarnaast lag er op dat moment een nieuwe vergunningsaanvraag van de Efteling, om zes 
miljoen bezoekers binnen te laten. Het pretpark zou zelf stikstofbeperkende maatregelen 
nemen. Zo is een dieseltrein vervangen door een elektrische, wordt er minder hout gestookt 
in de biomassacentrales en gebruikt het attractiepark minder aardgas. 

Het park is van mening dat het zich daarmee aan de regels houdt. Omwonenden waren het 
daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Bron: NOS, 28 januari 2022. 
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Ongeloof bij Efteling om uitspraak rechter over maximaal aantal 
bezoekers: ‘Niet verwacht‘ 

De Efteling had de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, die vrijdag bepaalde dat het 
park jaarlijks echt niet meer dan 5 miljoen bezoekers mag ontvangen, niet zien aankomen. 
Dat zegt het attractiepark in een reactie.  

De rechter stelde vast dat de provincie Noord-Brabant er daadwerkelijk op moet toezien dat 
de Efteling zich aan het maximaal aantal bezoekers houdt. Dat staat zo vastgelegd in de 
natuurvergunning. Omwonenden maakten er een zaak van nadat de het attractiepark in 
Kaatsheuvel enkele jaren op rij over de vijf miljoen bezoekers ging. De provincie verzuimde 
vervolgens te handhaven, waarna de rechter er aan te pas moest komen om het af te dwingen. 

Het draait allemaal om stikstofuitstoot. Die is bij meer bezoekers hoger (want meer 
verkeersbewegingen) en dat zou nadelige gevolgen hebben voor de naastgelegen Loonse en 
Drunense Duinen. De Efteling had ‘niet verwacht’ dat het zover zou komen. ‘Omdat we veel 
maatregelen treffen om stikstofdepositie te verminderen en dat maken we ook goed 
inzichtelijk’, reageert een woordvoerster van het park. De rechter ging daar dus niet in mee.  

De Efteling heeft in september 2020 een nieuwe vergunningaanvraag gedaan. Die procedure 
noemt het park nu ‘uitdagend’. Onder andere vanwege ‘wisselende wetgeving rondom stikstof’. 
Het park voegt er nog aan toe dat in 2020 en 2021 de huidige vergunning sowieso niet is 
overtreden, omdat er niet meer dan 5 miljoen bezoekers zijn geweest door coronamaatregelen. 

Het attractiepark zegt samen met de provincie nog te moeten bekijken wat de mogelijke 
consequenties zijn van de rechterlijke uitspraak. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag of 
het daadwerkelijk zover komt dat de Efteling de deuren vroegtijdig moet sluiten omdat ze al 
aan vijf miljoen bezoekers zit. Dit jaar zal dat waarschijnlijk opnieuw door coronaregels nog 
niet het geval zijn, het jaar erop is mogelijk de nieuwe vergunning al van kracht.  

Voor de provincie was het nog te vroeg om te reageren. Een woordvoerster laat weten dat de 
uitspraak eerst bestudeerd moet worden om de gevolgen in beeld te krijgen. Daarna beslist 
Brabant op welke manier ze er een vervolg aan geeft. De rechter heeft de provincie tien weken 
de tijd gegeven.  Bron: AD, 29 januari 2022. 

Onderzoek naar luchtzuivering in scholen 

Er komt een onderzoek op 100 scholen in België en Nederland naar de effectiviteit van 
luchtzuiveraars. In ongeveer 500 klassen worden luchtzuiveringsapparaten geplaatst van 
meerdere fabrikanten. Hiermee willen de onderzoekers, onder wie de Belgische viroloog Marc 
van Ranst en hoogleraar bouwfysica Bert Blocken van de TU Eindhoven, achterhalen in welke 
mate kleine speekseldruppeltjes (aerosolen) uit de lucht te filteren zijn. Ook willen ze weten of 
er een relatie is tussen luchtreiniging en de verspreiding van het coronavirus op scholen. 

De scholen die meewerken moeten de komende maanden het aantal coronabesmettingen 
bijhouden, zowel in de klassen waar de luchtzuiveringsapparatuur wordt geplaatst als in 
klassen waar dat niet het geval is. Daarnaast zullen de onderzoekers de hoeveelheid 
virusdeeltjes in de klassen meten. Inmiddels staan de eerste luchtzuiveringsapparaten al in 
de klassen. 

Eerder deed Blocken onderzoek naar de verspreiding van aerosolen in onder meer 
binnensportaccommodaties en stadions. Daaruit bleek dat ventilatie gecombineerd met 
luchtreiniging een goede voorzorgsmaatregel is. Uit dat onderzoek bleek ook dat er te weinig 
aerosolen worden afgevoerd als er alleen geventileerd wordt. Bron: NOS, 28 januari 2022. 
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Morgen geen quarantaineplicht meer voor reizigers uit Zuid Afrika 

Reizigers uit Zuid-Afrika hoeven vanaf morgen niet meer in quarantaine bij aankomst in 
Nederland. Ze moeten nog wel een test doen, voorafgaand aan de reis. Deze versoepeling geldt 
ook voor reizigers uit Swaziland, Lesotho, Zimbabwe, Namibië, Malawi, Mauritius, Nigeria en 
Jordanië. 

In Zuid-Afrika werd de Omikron-variant als eerste ontdekt. Omdat het virus besmettelijker 
leek dan andere varianten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de variant als 
zorgwekkend had bestempeld werd op 26 november door de Europese Unie een inreisverbod 
ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika. Het Europese inreisverbod werd op 10 januari 
opgeheven, maar de landen golden nog wel als zeerhoogrisicogebied. Vanaf morgen worden ze 
bestempeld als hoogrisicogebied. 

Bermuda, de Britse Maagdeneilanden en St Kitts en Nevis veranderen zaterdag juist van 
hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in 
Nederland in quarantaine. Bron: NOS, 28 januari 2022. 

Ook minder bussen en metro's door hoger ziekteverzuim 

Een aantal openbaarvervoerbedrijven kan door ziekteverzuim de dienstregeling niet meer rond 
krijgen. Daardoor rijden er de komende tijd minder treinen, bussen, trams en metro's in het 
hele land. Volgens voorzitter Gerrit Spijksma van OV-NL ligt het ziekteverzuim hoger dan 
gebruikelijk, voornamelijk door de hoge besmettingscijfers. 

Gisteren maakte de NS al bekend vanaf 7 februari de dienstregeling te versoberen. 

De meeste vervoersbedrijven hebben begin vorig jaar al afgeschaald, omdat er veel minder 
reizigers waren. ‘Nu schalen we nog verder af vanwege het tekort aan personeel’, zegt Spijksma 
in het NOS Radio 1 Journaal. Hij verwacht niet dat het nu drukker wordt in het openbaar 
vervoer. Sinds het begin van de pandemie zijn forenzen thuis gaan werken en tot nu toe is die 
groep reizigers niet teruggekeerd in het openbaar vervoer, constateert Spijksma. 

Onder andere de NS, Connexxion, NMBS, RET en GVB hebben de afgelopen dagen hun 
dienstregeling aangepast.  Bron: NOS, 28 januari 2022. 

WHO onderschrijft kritiek Neil Young op desinformatie 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de kant gekozen van Neil Young. Op zijn 
twitter-account bedankt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus de Canadees-
Amerikaanse singer-songwriter ‘voor het opkomen tegen desinformatie en 
onnauwkeurigheden rond de coronavaccinaties.’ Hij benadrukt dat ‘iedereen een rol heeft bij 
de beëindiging van de pandemie en de infodemie’. 

Deze week liet Young zijn muziek van streamingdienst Spotify verwijderen, omdat op hetzelfde 
platform de podcast van Joe Rogan is te horen. Rogan verspreidt volgens Young desinformatie 
over het coronavaccin. ‘Spotify is het thuis geworden van levensbedreigende desinformatie 
over covid’, zei Young hierover. ‘Leugens die verkocht worden voor geld.’ Ook wetenschappers 
en medici hebben eerder Spotify gevraagd actie te ondernemen tegen Rogan. Bron: NOS, 28 
januari 2022. 

Horeca kampt met personeelstekorten door concurrentie GGD 

Bij Koninklijke Horeca Nederland komen duizenden klachten binnen van ondernemers die 
personeel naar de GGD hebben zien vertrekken, meldt De Telegraaf. Veel horeca-ondernemers 
kampen met personeelstekorten. Woensdag mochten ze na weken de deuren weer openen. 

Volgens directeur Dirk Beljaarts van KHN speelde het personeelstekort al voor de coronacrisis. 
‘Maar covid heeft absoluut niet geholpen’, zegt hij in de krant. Hij spreekt van oneerlijke 
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concurrentie van de GGD's: ‘Op zondagen betaalt de overheid een uurloon van 23 euro. 
Daardoor hebben zij geen tekorten, maar de horeca, die op last van de overheid gesloten was, 
wordt dubbel gepakt.’ 

Volgens ondernemers komen de tekorten niet alleen door de hoogte van het salaris. Ook de 
werktijden en de drukke agenda's van jongeren spelen een rol: ‘Op maandagavond hebben ze 
hockey, op woensdag voetbal en zaterdag is voor vrienden. De prioriteiten liggen anders’, aldus 
een restauranthouder in Lisse. Bron: NOS, 28 januari 2022. 

Protest tegen coronamaatregelen op eerste dag parlementair jaar 

Honderden mensen demonstreren dinsdag tegen de coronamaatregelen bij het tijdelijke 
gebouw van de Tweede Kamer. Ze ageerden onder meer tegen lockdowns en coronavaccinaties. 
Er waren veel agenten en marechaussee op de been, en de hoofdingang van het gebouw aan 
de Bezuidenhoutseweg werd afgesloten. 

 

@ ANP 

Een van de betogers zei in een megafoon dat de demonstranten 'tegen uitsluiting en tegen 
medische apartheid' zijn. Op verschillende spandoeken en stukken karton stonden teksten 
waarmee de aanwezigen zich tegen vaccinaties, lockdowns en andere coronamaatregelen 
uitspraken. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente was de demonstratie vooraf niet 
aangemeld. Dinsdag is het nieuwe parlementaire jaar begonnen. Het Binnenhof is de komende 
jaren gesloten voor een grootschalige renovatie. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Onderwijsvakbond: veel onrust op scholen over corona 

Onderwijsvakbond AOb zegt dat op scholen steeds meer onrust ontstaat over corona. ’Ouders 
begrijpen niet meer wat het beleid is’, aldus een woordvoerster. Dinsdag bleek dat scholen 
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aan het begin van het nieuwe schooljaar meteen weer een belangrijke broeinest voor het virus 
zijn. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) kunnen de quarantaineregels op scholen 
binnenkort mogelijk juist worden versoepeld. 

‘We merken dat leerkrachten tot dusver heel vaak moesten uitleggen waarom het huidige 
beleid - waarbij klassen naar huis moeten als leerlingen zijn besmet - is zoals het is’, vertelt 
de woordvoerster. ‘Vandaag horen we dan weer dat het aantal besmettingen op scholen 
toeneemt. Het nieuws verschilt sterk per dag. Dat zorgt voor heel veel onrust in het 
onderwijs.’ Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Vietnamees krijgt 5 jaar cel voor verspreiden coronavirus 

Een 28-jarige inwoner van Vietnam is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf 
jaar voor het overtreden van de strikte quarantaineregels in het land en het verspreiden van 
het coronavirus. Dat melden staatsmedia. 

Volgens het door de staat gerunde Vietnam News Agentschap (VNA) reisde de man van Ho Chi 
Minh City naar Ca Mau, de zuidelijkste provincie van Vietnam, en overtrad hij daarbij de 
quarantainevoorschriften van 21 dagen. Hij zou daarbij acht mensen hebben besmet, van wie 
er één stierf aan de gevolgen van het coronavirus. 

Vietnam hield het coronavirus lange tijd met succes buiten de deur, dankzij massatesten, 
contacttracering, strenge grensbeperkingen en strikte quarantaines. Maar sinds april lopen 
de cijfers toch op. 

Ca Mau telde tot dusverre slechts 191 besmette gevallen en twee doden. Ho Chi Minh is veel 
zwaarder getroffen met bijna 260.000 besmettingen en 10.685 doden. Bron: Het Parool, 28 
januari 2022. 

@ AFP - Ho Chi Minh Stad 
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'Steunfonds voor ernstig zieke zorgverleners met corona heeft nog 
miljoenen in kas' 

Het coronasteunfonds dat in 2020 werd opgericht om zorgverleners die ernstig ziek werden 
door corona financieel te ondersteunen, heeft nog miljoenen euro's in kas, meldt De 
Volkskrant. 

Tientallen zorgverleners en nabestaanden van overleden zorgpersoneel komen in aanmerking 
voor geld, maar hebben zich nog niet bij het fonds gemeld. Het fonds kreeg 4,4 miljoen aan 
donaties binnen dat door het ministerie van Volksgezondheid werd verdubbeld. 

Tot nu toe zijn negentig uitkeringen toegekend, waarvan veertien aan nabestaanden van 
zorgmedewerkers die door corona zijn overleden. De andere uitkeringen gingen naar 
zorgmedewerkers die door het longvirus op de ic zijn beland. Nabestaanden krijgen eenmalig 
50.000 euro, zorgmedewerkers die op de ic hebben gelegen 30.000 euro. Bron: Het Parool, 28 
januari 2022. 

Peru gaat zelf Sputnik-V vaccin fabriceren 

De Peruaanse regering heeft een akkoord bereikt met Rusland om zelf het 
coronavaccin Sputnik-V te mogen produceren. Daarvoor zal een speciale fabriek worden 
gebouwd, zo heeft president Pedro Castillo gezegd tijdens een toespraak op de nationale 
televisie. 

Castillo gaf geen nadere informatie over de datum waarop met de bouw van de fabriek kan 
worden gestart en wanneer de eerste vaccins geproduceerd kunnen worden. 

Peru tekende afgelopen juli een contract voor de aanschaf van 20 miljoen doses Sputnik-V. 
Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Studenten kunnen zich donderdag laten vaccineren op VU-campus 

Studenten en werknemers van de Vrije Universiteit (VU) die zich nog niet hebben laten 
vaccineren tegen het coronavirus, maar dat wel willen, kunnen donderdag een prik halen op 
de campus.  

De VU benadrukt dat iedereen zelf mag kiezen over het wel of niet laten vaccineren, maar 
moedigt mensen aan om het wel te doen. 'Het is het belangrijkste wapen in de strijd tegen het 
coronavirus'.  

Studenten en werknemers kunnen donderdagmiddag 9 september terecht in het mobiele 
centrum van de GGD in Forum 2. Een afspraak maken is niet nodig. Bron: Het Parool, 28 
januari 2022. 

Chili keurt vaccin goed voor kinderen vanaf 6 jaar 

De Chileense gezondheidsautoriteiten hebben maandag hun goedkeuring gegeven aan 
het inenten van kinderen vanaf 6 jaar met het corona-vaccin Sinovac. Chili is het eerste 
Latijns-Amerikaanse land dat die stap zet. 

Volgens Heriberto García, directeur van het Chileense gezondheidsinstituut, werd de nieuwe 
maatregel goedgekeurd met vijf stemmen voor en één tegen. Nu moet het ministerie van 
Volksgezondheid het startsein geven om met de vaccinaties te starten. 

De Katholieke Universiteit van Chili voert momenteel een onderzoek uit onder 4.000 kinderen 
van 3 tot 17 jaar om de effecten van Sinovac op jonge kinderen te bestuderen, maar 
de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De beslissing om toch met vaccineren te beginnen 
is volgens García gebaseerd op informatie van het Sinovac-laboratorium zelf en publicaties in 
medische tijdschriften. 
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In Latijns-Amerika was vooralsnog alleen het Pfizer-vaccin voor kinderen van 12 jaar en ouder 
goedgekeurd, net als in de Verenigde Staten, Canada, Singapore en Hong Kong. China heeft 
al wel goedkeuring gegeven aan de Sinovac- en Sinopharm-vaccins voor kinderen van 3 tot 
17 jaar. 

In Chili is inmiddels ruim driekwart van de volwassen bevolking volledig ingeënt. Het land 
heeft meer dan 1,6 miljoen besmette gevallen van Covid-19 en meer dan 37.100 doden gemeld. 
Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Zweden zet coronaversoepelingen door ondanks toename besmettingen 

De Zweedse regering zet de geplande coronaversoepelingen door, ondanks een recente stijging 
in het aantal besmettingen. De meeste restricties op bijvoorbeeld horeca, theaters en 
stadions worden eind deze maand opgeheven. 

Eind augustus waarschuwde de Folkhälsomyndigheten, de Zweedse evenknie van het 
Nederlandse RIVM, voor een sterke stijging van besmettingen in de herfst. Afgelopen zomer 
waren er weinig sterfgevallen en ziekenhuisopnames, maar het aantal besmettingen nam wel 
toe. 

De organisatie raadde aan om te wachten met versoepelen totdat meer mensen gevaccineerd 
zouden zijn. Ongeveer tweeënzestig procent van de Zweedse volwassenen is momenteel 
volledig gevaccineerd. Toch heeft het ministerie van Gezondheid besloten om te versoepelen. 
‘De belangrijkste boodschap is dat we stappen zetten om terug te gaan naar een normaal 
dagelijks leven’, aldus de Zweedse gezondheidsminister Lena Hallengren. Bron: Het Parool, 
28 januari 2022. 

Drukte in winkelstraat met bijna kwart gestegen sinds april 

De drukte in de winkelstraat is sinds april met 24 procent gestegen ten opzichte van 2020 
dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van winkels. Dat meldde 
marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt. In vergelijking met 2019, 
dus voor de coronacrisis, is het nog wel flink minder druk, met een daling van de aantallen 
passanten met meer dan 55 procent, aldus RMC. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Vaccineren van kinderen gaat steeds langzamer 

Het aantal kinderen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, daalt snel. Vorige week 
hebben iets meer dan 94.000 minderjarigen een prik gekregen, tegen bijna 132.000 in de 
beide weken daarvoor. Nog een week eerder, in de tweede week van augustus, werden meer 
dan 142.000 prikken gezet bij kinderen uit de geboortejaren 2004 tot en met 2009. 

Bij volwassenen stijgt het aantal prikken al weken niet echt meer. In deze groep zijn vorige 
week bijna 116.000 prikken gezet, tegen ruim 135.000 een week eerder en meer dan 616.000 
begin augustus. Bij elke leeftijdsgroep boven de 51 jaar ligt de vaccinatiegraad boven de 80 
procent. Bij de zeventigers is dit zelfs meer dan negentig procent. 

In heel Nederland heeft nu 83,1 procent van alle mensen die in aanmerking komen voor een 
prik, minstens één dosis toegediend gekregen. Bijna driekwart is volledig gevaccineerd. 
Daarmee is Nederland een Europese subtopper. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

2501 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde loopt iets op 

Tussen maandag- en dinsdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 2501 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Afgelopen zeven dagen kregen 
gemiddeld 2556 mensen per dag te horen dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Dat 
weekgemiddelde liep de afgelopen dagen wel weer iets op. 
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Vrijdag stond het weekgemiddelde nog op 2479 gevallen per dag. Afgelopen weken 
schommelde het gemiddelde per zeven dagen rond de 2400 tot 2600 per dag. Vorige week 
dinsdag werden 2281 nieuwe gevallen van corona bij het RIVM geregistreerd. 

In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het grootste aantal mensen een positieve testuitslag, 
245 in totaal. In Rotterdam ging het om 123 mensen en in Den Haag om 92. Ook in Utrecht 
werden 92 positieve testuitslagen geregistreerd. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Fors meer besmettingen op scholen, in diverse regio's tientallen klassen 
naar huis 

Nu in het hele land de scholen weer open zijn, vormen die meteen weer een belangrijke 
verspreidingsplek voor het coronavirus. In diverse regio's zijn sinds het begin van het 
schooljaar alweer tientallen klassen naar huis gestuurd vanwege besmettingen, zo laten 
GGD'en weten aan het ANP.  

Ook de laatste cijfers van het RIVM bevestigen dat het onderwijs weer een belangrijke plaats 
van besmetting is. Van alle coronagevallen waarvan de GGD'en afgelopen week de 
vermoedelijke setting wisten te achterhalen, was dat in een op de acht gevallen (12,5 procent) 
het onderwijs of de kinderopvang. Onder kinderen in de basisschoolleeftijd steeg het aantal 
besmettingen fors. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Aantal coronabesmettingen vrijwel gelijk, r-getal weer onder de 1 

Het coronavirus blijft zich ongeveer in hetzelfde tempo verspreiden in Nederland. In de 
afgelopen week testten 17.890 mensen positief op het virus. Dat is een fractie meer dan vorige 
week, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.575 besmettingen 
noteerde. Ook dat was een minieme toename. Het reproductiegetal is volgens berekeningen 
van het instituut weer net onder de 1 uitgekomen, op 0,98. 

De afgelopen twee weken stond het r-getal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, een 
fractie boven de 1. Als het cijfer lager is dan 1, daalt het aantal nieuwe besmettingen.  

Volgens de voorlopige cijfers, die nog iets kunnen stijgen, zijn in de afgelopen week iets minder 
nieuwe patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen dan een week eerder. Het waren 
er zeker 388. Van deze mensen waren er 88 zo ziek dat ze op een intensive care belandden. 
Een week eerder rapporteerde het RIVM 415 opnames, waarvan 97 op de ic's. 

Het aantal gemelde sterfgevallen door corona daalde iets. Het RIVM kreeg in de laatste zeven 
dagen 38 meldingen over sterfgevallen binnen, tegen 43 in de week daarvoor. 

Driekwart van de mensen van wie de vermoedelijke plek bekend is waar ze het virus opliepen, 
raakte thuis besmet of tijdens een bezoek in de thuissituatie. Nu de scholen in het hele land 
weer open zijn na de zomervakantie, stijgt hun aandeel in de besmettingen ook weer. Een op 
de acht van de herleide coronabesmettingen (12,5 procent) gebeurde op school of op de 
kinderopvang. Overigens is in de meeste gevallen niet bekend waar iemand het virus opliep. 

Van de mensen die afgelopen week positief testten, was 13,9 procent in de twee weken 
daarvoor in het buitenland geweest. Vooral in Turkije liepen relatief veel mensen het virus 
vermoedelijk op: 659 mensen die positief testten waren daar geweest. Dat is ruim een kwart 
van het totaal. Na Turkije volgen Marokko, Duitsland en Spanje. Bron: Het Parool, 28 januari 
2022. 

Bijna evenveel coronapatiënten in ziekenhuis, instroom daalt iets 

Ziekenhuizen behandelen bijna evenveel coronapatiënten als op maandag. In totaal zijn nu 
678 mensen opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dat zijn er vier minder dan een dag eerder en twee minder dan op zondag. Het 
totale aantal opgenomen patiënten schommelt nu al een maand tussen de 600 en 700. 
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De verpleegafdelingen hebben er netto één patiënt bijgekregen. Het totale aantal 
coronapatiënten daar steeg van 462 naar 463. Op de intensive cares kwamen vijf bedden vrij, 
het aantal patiënten daar daalde naar 215. 

Bij 61 coronapatiënten waren de klachten zo erg, dat ze in de afgelopen 24 uur moesten 
worden opgenomen op een verpleegafdeling of een intensive care. Die lijn begint langzaamaan 
wat te dalen. In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) gemiddeld 73 nieuwe opnames per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 
23 juli. 

Vergeleken met een jaar geleden hebben de ziekenhuizen het bijzonder druk. Op 7 september 
2020 lagen er in totaal 140 coronapatiënten in de ziekenhuizen, gemiddeld ongeveer één 
per ziekenhuis. Dat was aan het begin van de tweede golf. Een maand later, op 7 oktober, was 
de bezetting in de ziekenhuizen zeven keer zo groot geworden. Het totale aantal opgenomen 
coronapatiënten kwam toen boven de duizend uit. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

 

Paradiso @ Nosh Neneh 

Waarschuwing voor Melkweg en Gashouder na onterechte opening 

Het Amsterdamse poppodium en cultureel centrum Melkweg heeft een waarschuwing 
gekregen van de gemeente nadat het afgelopen weekend opende als buurthuis. 
Evenementenlocatie de Gashouder krijgt een waarschuwing voor het openen als winkel. Dat 
laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. 

‘Juridisch gezien is de Melkweg zowel een eet- en drinkgelegenheid als een instelling voor 
kunst en cultuur. Op grond van de destijds geldende coronaregels moesten beide nog gesloten 
zijn’, aldus de woordvoerder. ‘Hierbij ging het niet om welk soort activiteiten daar 
plaatsvonden. Gelukkig zijn de regels vanaf deze week versoepeld en kunnen ze dit weekend 
hun deuren openen.’ 

Melkweg opende afgelopen zaterdag en zondag als ontmoetingsplek voor zo'n honderd 
jongeren die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis. Volgens een woordvoerder van het 
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poppodium gebeurde dat niet zozeer om de coronaregels te omzeilen. ‘We zijn dus open als 
buurthuis en alle activiteiten zijn daar ook op afgestemd. We bieden heel nadrukkelijk geen 
regulier programma in een ander jasje aan’, zei de woordvoerder toen. 

Ook de Gashouder op het Amsterdamse Westergasterrein krijgt een waarschuwing van de 
gemeente, nadat het zondagmiddag onder het mom van een ludieke actie opende als 
'essentiële winkel'. Er kwamen duizenden bezoekers op af. ‘Het stadsdeel gaat met ze in 
gesprek en ze krijgen een waarschuwing voor overtreding van de coronaregels’, aldus de 
woordvoerder van de burgemeester. 

Verder bedacht De Balie in Amsterdam een manier om vorige week de coronaregels te omzeilen 
en open te kunnen: het debatcentrum richtte een geloofsgenootschap op. Volgens een 
woordvoerster van De Balie was die oprichting goed uitgezocht. ‘Het verandert ook niets aan 
de activiteiten en missie van De Balie. De Gemeenschap der Rede is een van de partners met 
wie we samenwerken.’ 

De woordvoerder van Halsema meldde eerder al dat de gemeente geen inhoudelijk oordeel over 
een geloofsgemeenschap kan vellen, in verband met de scheiding tussen kerk en staat. ‘Dat 
kan alleen een rechter.’ Wel zou de oprichting van het geloofsgenootschap gevolgen kunnen 
hebben voor de subsidie van De Balie. Vooralsnog lijkt er echter geen grond te zijn om die 
subsidie stop te zetten. ‘Er is inmiddels goed contact met De Balie over de voorwaarden van 
de diverse subsidieregelingen’, aldus de woordvoerder. Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Nieuw-Zeeland bijna helemaal coronavrij 

Nieuw-Zeeland heft de lockdown vanwege het coronavirus bijna volledig op. Alleen in 
Auckland, het epicentrum van de recentste uitbraak in het land, blijven de strenge 
maatregelen nog zeker een week van kracht. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Zestien positieve tests bij Formule 1 

Afgelopen week zijn zestien mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 positief getest op het 
coronavirus. De koningsklasse van de autosport streek vorige week neer in Zandvoort, voor 
de eerste Grote Prijs van Nederland sinds 1985. De internationale autosportfederatie FIA 
maakte zoals gebruikelijk een dag na de grand prix de testcijfers bekend. 

Tussen maandag 30 augustus en zondag 5 september werden 6691 tests uitgevoerd bij de 
coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1. Het leverde zestien 
positieve testuitslagen op. 

Een week eerder bij de Grote Prijs van België leverden 6449 uitgevoerde tests onder coureurs, 
teamleden en personeel van de Formule 1 vijftien positieve uitslagen op. Bij de grands prix 
daarvoor lag dat aantal steeds wat lager. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Paradiso opent deuren voor demonstranten 

Paradiso opent op 10 september de deuren voor demonstranten. Wie de straat op wil voor 
Unmute Us of Het Woonprotest kan die dag hulp krijgen bij het maken van een spandoek of 
protestbord. Het Amsterdamse poppodium stelt het materiaal ervoor gratis beschikbaar. Bron: 
Het Parool, 28 januari 2022. 

Italië geeft kwetsbaren binnenkort derde coronaprik 

Italië geeft kwetsbare mensen in het land nog deze maand een derde dosis van een 
coronavaccin. Het gaat in eerste instantie om mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of een 
orgaantransplantatie hebben ondergaan, aldus het Italiaanse persbureau ANSA. 

Daarna wordt gekeken wanneer tachtigplussers en gezondheidspersoneel aan de beurt 
komen, aldus minister van Volksgezondheid Roberto Speranza. Hij zei verder dat de 
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vaccinatiecampagne in het land goed liep, maar benadrukte dat meer Italianen zich moeten 
laten inenten. Bijna 72 procent van alle mensen boven de twaalf jaar is nu volledig 
gevaccineerd. Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

Hoe groot is de kans op besmetting in een teststraat? 

Is de kans niet hartstikke groot om in een teststraat een coronabesmetting op te lopen, nu een 
op de twee getesten positief blijkt? Een logische gedachte voor wie in de rij staat bij een testlocatie. 
Maar hoe terecht is de vrees? 

Sta ik hier eigenlijk wel veilig? Want als de persoon achter me niet positief is, dan is diegene 
voor me het wel. 

Het zal een herkenbare gedachte zijn voor mensen in grote testlocaties als de RAI, maar 
volgens arts infectieziekten Ashis Brahma (GGD Amsterdam) is die vrees onterecht. Ja, de 
helft van de getesten draagt het virus bij zich, erkent hij. En ja, Omikron verspreidt zich 
razendsnel. Maar de voorzorgsmaatregelen zijn afdoende om het risico heel, heel ver naar 
beneden te brengen. ‘De besmettingskans in de teststraat is bijna nul,’ aldus Brahma. 

Ook viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) en klinisch epidemioloog Frits 
Rosendaal (LUMC) denken niet dat de teststraat een infectiehaard is. 

‘Ervan uitgaande dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat en binnen een mondkapje 
draagt, lijkt me het risico niet noemenswaardig,’ aldus De Jong. ‘Zeker in verhouding tot 
besmettingskansen in cafés of het onderwijs.’ 

Rosendaal: ‘In de teststraat die ik ken, hielden bezoekers veel afstand en waren er veel aparte 
kamertjes. Dat leek me absoluut veilig. Het lijkt me dat bezoekers in teststraten nergens meer 
dan een paar minuten bij iemand in de buurt zijn. Op ventilatie zal goed worden gelet.’ 

Voldoende afstand, mondkapjes, korte doorlooptijden, ventilatie; het zijn 
voorzorgsmaatregelen die ook Brahma noemt als onderbouwing voor het zeer lage 
besmettingsrisico. Om die voorzorgsmaatregelen te blijven garanderen en efficiënt te kunnen 
werken, moest de Amsterdamse GGD de ‘vrije inloop’ in de teststraten tien dagen geleden 
afschaffen. De wachttijd liep soms op tot een uur, met alle risico’s van dien. Nu wordt alleen 
nog op afspraak getest. 

Een aparte teststraat voor de groep die al positief testte op een thuistest, zou het 
besmettingsrisico voor niet-thuistesters of negatieve thuistesters verder verkleinen. Het is 
immers voor meer dan 99 procent zeker dat positieve thuistesters ook positief testen op een 
pcr-test van de GGD, erkent Brahma. Die bevestiging van de GGD is weer nodig voor een 
coronatoegangsbewijs. 

‘Zo’n aparte bevestigings-teststraat is organisatorisch moeilijk voor elkaar te krijgen,’ aldus 
Brahma. ‘En het besmettingsrisico in een gezamenlijke teststraat is dus al heel, heel laag.’ 

De Amsterdamse GGD test dagelijks 10.500 mensen op afspraak. ‘Meer gaat niet,’ aldus 
Brahma. 

Ruim een op de vijftig Nederlanders testte deze week positief, zo meldde het RIVM. Het aantal 
besmette mensen ligt echter hoger. 

Een fors deel van de Nederlanders met corona-achtige klachten laat zich immers niet testen, 
aldus RIVM-gedragsonderzoek. In november vorig jaar weigerde 55 procent van de mensen 
met klachten een test. Waarschijnlijk ligt dat percentage nu hoger, omdat Omikron minder 
vaak zorgt voor ernstige ziekte. Verder kan een besmetting ook klachtenvrij verlopen. Bron: 
Het Parool, 28 januari 2022. 
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Toezichthouder EMA beoordeelt aanvullende prik met Pfizervaccin 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoekt of het helpt om mensen een extra 
prik met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te geven. De toezichthouder verwacht 
binnen een paar weken een oordeel klaar te hebben. De extra prik zou zes maanden na de 
laatste prik moeten worden gegeven, omdat dan de bescherming tegen het coronavirus wat 
zou verzwakken. 

De vaccinwaakhond kijkt onder meer naar een onderzoek van Pfizer en BioNTech, waarin 
ongeveer driehonderd volwassenen met een gezond afweersysteem zes maanden na hun 
tweede prik een derde prik kregen. 

Het EMA doet ook zelf een tweede onderzoek. De organisatie wil weten of mensen met ernstige 
immuunproblemen baat hebben bij een derde prik met Pfizer/BioNTech of Moderna. Deze 
mensen bouwen mogelijk niet genoeg weerstand op door de eerste twee prikken. De 
uitkomsten moeten een besluit over een extra prik onderbouwen, aldus de toezichthouder. 
Bron: Het Parool, 28 januari 2022. 

2151 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde blijft hetzelfde 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn bij het RIVM 2152 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan zondag, toen het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 2393 besmettingen meldde. 

Het aantal besmettingen van maandag is ook opnieuw minder dan het weekgemiddelde. 
Nederland schommelt al zo'n twee weken rond het niveau van rond de 2500. Bron: Het Parool, 
28 januari 2022. 

De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) 
heeft corona 

Andrew Parsons, de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), 
heeft corona. De Braziliaan ontbreekt daardoor op de Olympische Winterspelen die vandaag 
in Beijing worden geopend. 

Parsons laat op sociale media weten dat hij zich in quarantaine gaat voorbereiden op de 
Paralympics, die op 4 maart van start gaan. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Ondernemers krijgen tot 31 maart uitstel voor het betalen van 
belastingen 

Ondernemers krijgen tot 31 maart uitstel voor het betalen van belastingen, schrijft 
staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder gold 
deze termijn tot 31 januari. 

Op het moment hebben meer dan 264.000 ondernemers een belastingschuld openstaan. Het 
totale bedrag loopt op tot bijna 19 miljard euro. Ondernemers die al gebruik maken van de 
mogelijkheid om uitgesteld belasting te betalen, hoeven verder geen actie te ondernemen, laat 
het ministerie van Financiën weten. 

Het kabinet heeft onder meer voor de aanpassing gekozen omdat in bepaalde sectoren, zoals 
de horeca, nog coronabeperkingen gelden. Door de termijn te verlengen, loopt deze nu ook in 
de pas met de andere maatregelen uit het coronasteunpakket. Bron: AD, 28 januari 2022. 

De aanpassing van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs 
(CTB) wordt uitgesteld 

De aanpassing van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs (CTB) 
wordt uitgesteld. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede 
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Kamer dat de wijzigingen pas na 4 februari zullen ingaan, omdat er in de Kamer nog 
vragen leven over de maatregel. 

Vanaf 1 februari zou de pas nog maar negen maanden geldig zijn na een volledige vaccinatie, 
om zo gelijk te lopen met de rest van Europa. De Europese coronapas (digitaal 
coronacertificaat, DCC), waarmee Nederlanders kunnen reizen door de Europese Unie, is 
vanaf 1 februari nog maar 270 dagen geldig. 

Iemand kan ook een coronapas krijgen na een doorgemaakte besmetting. De geldigheidsduur 
van zo'n coronabewijs gaat naar zes maanden. Nu is dat nog een jaar. De coronabewijzen zijn 
vooralsnog weer onbeperkt geldig als iemand een boosterprik heeft ontvangen. 

Op dit moment zijn coronapassen op basis van een vaccinatie nog onbeperkt geldig. Maar de 
effectiviteit van coronavaccins nemen na verloop van tijd af. De EU maakt zich daar zorgen 
om, mede vanwege de besmettelijkere Omikron-variant. Een boosterprik moet de immuniteit 
weer oppeppen, waarna reizen met een coronapas weer mogelijk is. Bron: AD, 28 januari 
2022.  

Schoolbesturen krijgen drie maanden extra de tijd om subsidie aan te 
vragen voor betere ventilatie  

Schoolbesturen krijgen drie maanden extra de tijd om bij hun gemeente een subsidie aan te 
vragen voor betere ventilatie in hun schoolgebouw. Ze hebben nog tot 30 april de tijd om een 
aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Het budget dat beschikbaar was voor de subsidie, is nog niet op, schrijft minister Hanke 
Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Er zit nog ruim 58 miljoen euro in de pot. Het kabinet 
maakte eerder 100 miljoen euro extra vrij voor de regeling, op aandringen van de Tweede 
Kamer. 

Goede ventilatie op scholen is belangrijk om de verspreiding van corona te beperken, 
benadrukt ook het kabinet steeds. Maar nog steeds kampt bijna de helft van 
de scholen met slechte ventilatie, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) twee 
weken geleden. Als goede ventilatiesystemen ontbreken, is het openzetten van ramen en 
deuren vaak de enige optie. ‘Op die scholen zitten kinderen letterlijk in de kou’, aldus de AVS. 
Bron: AD, 28 januari 2022.  

Winkelketens kampen met steeds meer uitval van personeel 

Winkelketens kampen met steeds meer uitval van personeel dat ziek of in quarantaine thuis 
zit. Hema overweegt daarom bepaald personeel als essentieel aan te merken als de nood te 
hoog wordt, zodat deze medewerkers aan minder strenge regels rond quarantaine zijn 
gebonden. Andere grote namen uit de winkelstraat zijn dat vooralsnog niet van plan. 

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat werknemers met een essentieel beroep na 
een coronageval in de directe omgeving niet in quarantaine hoeven, mits deze medewerkers 
zelf geen coronaklachten hebben. Een vastomlijnde lijst met beroepen gaf de regering niet, 
waardoor in feite iedere werkgever bepaalde taken kan aanwijzen als essentieel. Daarvoor 
moeten ze wel met de ondernemingsraad (or) afspreken welke bedrijfsprocessen essentieel 
zijn. 

Action meldt geen taken binnen het bedrijf als essentieel te willen bestempelen, omdat het 
bedrijf geen uitzonderingspositie wil. Ook MediaMarkt zal dat volgens een woordvoerder 
vooralsnog niet doen, ook omdat de elektronicaketen hier nog geen uitgewerkt beleid voor 
heeft. Bron: AD, 28 januari 2022. 
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De Russische bevolking krimpt mede door het coronavirus snel verder 

De Russische bevolking krimpt mede door toedoen van het coronavirus snel verder. Het land 
heeft deze maand ongeveer 145,5 miljoen inwoners en dat is 700.000 inwoners minder dan 
een jaar eerder. Het gaat volgens de officiële statistieken om de sterkste terugval in het aantal 
inwoners sinds 2003. Het land wijt sinds begin 2020 toen het coronavirus uitbrak, 
bijna 330.000 sterfgevallen aan dat virus. 

De al lange tijd voortschrijdende krimp in het aantal inwoners, is een nachtmerrie voor 
het Kremlin dat vreest het enorme grondgebied van het land niets eens meer te kunnen 
bevolken. Het vreest ook een zwakkere economie door de krimp. De Russische federatie heeft 
nog ongeveer negen inwoners per vierkante kilometer en dat steekt schril af bij bijvoorbeeld 
buurland China met bijna honderdvijftig inwoners per vierkante kilometer of in Nederland, 
met bijna vijfhonderdtwintig inwoners per vierkante kilometer. De krimp was nog desastreuzer 
geweest als de immigratie niet was verrekend. Dan zouden er zeker een miljoen minder 
mensen in Rusland wonen dan een jaar geleden. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Ruim een op de tien schoonmakers zit thuis vanwege een besmetting 
met corona 

Ruim een op de tien schoonmakers zit thuis vanwege een besmetting met corona, geven grote 
schoonmaakbedrijven aan. Kantoren worden hierdoor minder vaak schoongemaakt en 
de kwaliteit dreigt achteruit te gaan. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil dat 
de regels voor quarantaine worden aangepast om de druk in de roosters te verminderen. 

‘Het ziekteverzuim bij onze leden zit nu al ruim boven de tien procent. Dat is heel veel als je 
normaal uitgaat van een verzuim van vier procent. De afgelopen twee weken was er een 
verdubbeling’, zegt een woordvoerster van Schoonmakend Nederland, waar zo'n tachtig 
procent van alle Nederlandse schoonmaakbedrijven bij is aangesloten. 

De branche vindt dat de regels voor de verplichte quarantaine moeten veranderen om de druk 
op de roosters te verminderen. Nu geldt voor besmette personen zonder klachten dat de dag 
van de positieve PCR-test het beginpunt is van de verplichte zevendaagse quarantaine. 
Schoonmaakbedrijven willen dat de dag van een positieve zelftest als startpunt van de 
quarantaineperiode gaat gelden, omdat door de wachttijden bij de teststraten van de GGD de 
periode van zelfisolatie dagen langer kan duren. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Hoe groot is de kans op besmetting in een teststraat? 

Is de kans niet hartstikke groot om in een teststraat een coronabesmetting op te lopen, nu 
een op de twee getesten positief blijkt? Een logische gedachte voor wie in de rij staat bij een 
testlocatie. Maar hoe terecht is de vrees?  

Sta ik hier eigenlijk wel veilig? Want als de persoon achter me niet positief is, dan is diegene 
voor me het wel. Het zal een herkenbare gedachte zijn voor mensen in grote testlocaties als 
de RAI, maar volgens arts infectieziekten Ashis Brahma (GGD Amsterdam) is die vrees 
onterecht. Ja, de helft van de getesten draagt het virus bij zich, erkent hij. En ja, omikron 
verspreidt zich razendsnel. Maar de voorzorgsmaatregelen zijn afdoende om het risico heel, 
heel ver naar beneden te brengen. ‘De besmettingskans in de teststraat is bijna nul,’ aldus 
Brahma. Bron: AD, 28 januari 2022.  

130 kilometer rijden voor een coronatest: GGD's compleet volgeboekt 

Moeite met het boeken van een coronatest in de buurt? Je bent niet de enige. De GGD's zijn 
zwaar overbelast. Het slechte nieuws: de komende dagen blijft het behelpen. Het goede 
nieuws: hulp is in aantocht. 
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Hoe groot is het probleem? In Rotterdam kreeg een inwoner de optie voorgeschoteld om naar 
Dronten te rijden, 130 kilometer verderop. En in Tilburg lag de eerste testoptie vorige week 
bijna twee etmalen in de toekomst. Dat zorgt er alles bij elkaar voor dat mensen met klachten 
bijna 72 uur niet naar buiten kunnen, ook als ze geen corona blijken te hebben. In de regio 
Den Haag krijgen veel mensen deze week simpelweg nul op het rekest, als ze een afspraak 
proberen te maken op www.coronatest.nl. Bron: AD, 25 januari 2022. 

Commerciële teststraten boos en dicht: 'GGD verwijst toch niemand door’ 

De commerciële coronatestbedrijven houden vanochtend hun deuren dicht voor mensen die 
vanuit de GGD worden doorverwezen. Oorzaak is een ruzie tussen de GGD en de commerciële 
testaanbieders over gemaakte afspraken. ‘De GGD verwijst bijna niemand door, dus waarom 
zouden we onze deuren dan opendoen?’  

De samenwerking tussen de GGD en de commerciële testaanbieders die zijn aangesloten bij 
Testen voor Toegang werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Door het duizelingwekkende 
aantal coronabesmettingen kon de GGD het aantal testen niet meer aan, het maximum aantal 
tests dat de organisatie kan verwerken ligt rond de 150.000 per dag. Mensen die de afgelopen 
dagen een test wilden inplannen konden soms pas twee dagen later of honderd kilometer 
verderop terecht. Afgesproken werd dat mensen die dergelijke meldingen kregen bij het 
inplannen van een test automatisch zouden worden doorverwezen naar een commercieel 
testbureau. 

‘Maar dat gebeurde nauwelijks, gisteren waren er amper boekingen. We voelen ons niet 
serieus genomen’, zegt Jeroen de Jong van Spoedtestcorona, een van de grotere aanbieders. 
‘Ondertussen maken wij wel de kosten voor de organisatie, want we worden betaald per test. 
We willen graag helpen, maar ik moet aan het eind van de maand wel mijn rekeningen kunnen 
betalen.’ Hij besloot daarom vanochtend de deuren dicht te houden.  

Het bedrijf Covid Test Nederland zette gisteravond de samenwerking al stop. Dat bedrijf kreeg 
in twee dagen tijd maar 37 mensen doorverwezen. Ook Alegria Health en Spoedtest.nl houdt 
de deuren vandaag dicht. 

Stichting Open Nederland, dat Testen voor Toegang organiseert, sprak gisteren namens de 
testaanbieders met de GGD over het uitblijven van de doorverwijzingen. In correspondentie 
wordt gesproken over ‘de koude douche van de afgelopen dagen'.  Ook blijkt dat daarna werd 
besloten dat mensen die zich willen laten testen, worden doorverwezen naar een commercieel 
bedrijf als ze bij de GGD langer dan 24 uur op een test moeten wachten. Die termijn stond op 
48 uur. De Jong: ‘Maar oorspronkelijk was 12 uur afgesproken. Daarom hebben we besloten 
vanochtend niet open te gaan.’ 

‘De bedrijven hebben woensdag hun teststraten opgebouwd en er staat personeel klaar, als er 
dan weinig te doen is, is dat vervelend’, zegt een woordvoerder van Stichting Open Nederland. 
Volgens hem hebben niet alle testbedrijven vanochtend hun deuren dicht gehouden. ‘Maar 
wel veel.’ Er zijn tien bedrijven die eerder deze week aankondigden met de GGD samen te gaan 
werken. 

De GGD GHOR spreekt over technische problemen. ‘Op dit moment is er veel vraag naar 
testcapaciteit’, zegt een woordvoerder. ‘Een aantal aanbieders heeft aangegeven te willen 
bijspringen. De afgelopen dagen is hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Hiervoor moet een 
aantal zaken worden geregeld, zoals aanpassingen in de ict-systemen. Dit loopt nog niet zoals 
het moet, wat erg vervelend is voor alle partijen.’ De woordvoerder gaat niet in op het bijstellen 
van de wachttijd van 48 naar 12 uur, zoals de testbedrijven melden.  

Ondertussen blijven de wachttijden voor het maken van een afspraak lang. Wie vanochtend 
in Breda een coronatest bij de GGD wilde inplannen kon pas zaterdagmiddag in Dordrecht 
terecht. Minister Kuipers van Volksgezondheid zei vanochtend voor aanvang van de 
ministerraad dat de GGD vandaag ‘intensief overlegt’ met de testbedrijven. ‘Ik hoop dat dat zo 
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snel mogelijk tot een oplossing leidt, want dat is belangrijk voor mensen met klachten die zich 
wil laten testen.’ 

De commerciële testbedrijven zijn vandaag wel gewoon open voor Testen voor Toegang en 
testafspraken voor buitenlandse reizen. Bron: BN De Stem, 28 januari 2022. 

 

Drukte voor de teststraat in Goes. © Johan van der Heijden 

Eerste commerciële teststraten die GGD helpen gesloten: niets te doen 

De eerste commerciële teststraten die coronatesten uitvoeren voor de GGD’en zijn alweer 
gesloten. Er worden te weinig mensen doorgestuurd vanuit de GGD en daarom is het niet 
rendabel voor sommige aanbieders om open te blijven. 

Dat bevestigt een bestuursvoorzitter Jeroen de Jong van Stichting Open Nederland (SON) na 
berichtgeving van het Algemeen Dagblad. 

Het „lijkt een technisch probleem’ aan de kant van de GGD, zo legt hij uit. „De GGD moet op 
een bepaald moment beslissen dat het te druk is en dat ze mensen door gaan sturen. Maar 
het lijkt niet goed te lukken om mensen in drukke regio’s door te sturen naar de commerciële 
teststraten.’ De Jong kan het zich niet permitteren om met voor 10.000 euro per dag aan 
menskracht te gaan wachten. Hij voelt zich ook niet netjes behandeld, zegt hij. 

Hoeveel van de commerciële teststraten dicht zijn gegaan vanwege een gebrek aan af te nemen 
tests, kan hij niet zeggen. Woensdag openden de eerste locaties hun deuren voor de hulp aan 
de GGD’en. 

SON heeft begrip voor de commerciële aanbieders die dichtgaan. Testbedrijven worden per 
afgenomen test betaald, dus als er geen mensen worden doorgestuurd verdienen ze niets. 
Wanneer de locaties weer opengaan is volgens de woordvoerder dus ook moeilijk te zeggen. 
„Dat is een kwestie van marktwerking.’ 

De koepelorganisatie van GGD’en wil niet ingaan op het verhaal van de commerciële 
aanbieders over het bijstellen van de wachttijd van 12 naar 48 uur. Een woordvoerster laat 
over de extra teststraten weten: „We zitten in een opstartfase. Daarbij moeten nog enkele 
problemen opgelost worden. Dit is heel vervelend voor de mensen die een test willen en voor 
de testaanbieders die ons willen helpen.’ 
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De commerciële testaanbieders zijn ingeschakeld omdat de GGD’en momenteel de grote vraag 
naar coronatesten niet aankunnen. De laboratoria die de testen moeten analyseren kunnen 
niet meer verwerken dan ze nu al doen. De commerciële teststraten gebruiken antigeentesten. 
Die geven sneller een uitslag, maar zijn wel iets minder betrouwbaar. 

Deze week meldde SON dat er zo’n tien testaanbieders de GGD’en helpen, met samen ongeveer 
vijftig locaties. Er werd niet bekendgemaakt om welke testaanbieders het gaat en waar de 
beschikbare testlocaties zijn. „Mensen moeten nog steeds naar de GGD voor een afspraak en 
niet direct naar de locatie’, aldus een woordvoerder bij de start. De commerciële testlocaties 
worden toegevoegd aan de GGD-systemen, maar voorlopig werkt dit dus blijkbaar nog niet 
goed. Bron: Metro Nieuws, 28 januari 2022. 

 

Jan Zantinge (links) en Mart Groenman van COVID Test Nederland hebben de samenwerking 
met de GGD per direct beëindigd. © Reinier Van Willigen 

Commerciële testlocaties en GGD op ramkoers na schenden afspraken: 
‘Zo werkt het niet’ 

De commerciële teststraten verenigd in SON (Stichting Open Nederland) dreigen de 
samenwerking met de GGD/GHOR al na twee dagen te beëindigen. Reden is het volgens hen 
niet nakomen van afspraken door de GGD, waardoor het voor de commerciële teststraten niet 
te doen is om als back-up te dienen.  

Mart Groenman van Covid Test Nederland bevestigt dat alle landelijke commerciële 
testlocaties de samenwerking met de GGD willen opzeggen. SON heeft de GGD een ultimatum 
gesteld om de gemaakte afspraken na te komen, anders is het einde van de samenwerking 
een feit. Dat ultimatum liep donderdagavond af en op het allerlaatste moment kwam de 
toezegging vanuit de GGD om zaken beter af te stemmen. Maar daarmee is nog niet alle kou 
uit de lucht.  

Vorige week nog zei de GGD dat de explosieve groei van het aantal testen niet meer op te 
brengen was. En dat bovendien de max was bereikt qua laboratoriumcapaciteit. Door de limiet 
in laboratoriumcapaciteit (150.000 per dag) kon de GGD niet verder opschalen. Aangekondigd 
werd dat commerciële testaanbieders ook testen zouden gaan afnemen, om de wachtlijst in te 
korten.  



136 
 

Vanaf eind vorige week zouden de testaanbieders van SON de testafspraken, die boven de 
150.000 testafnames uitkomen, verzorgen. De testaanbieders van SON zouden door het RIVM 
gevalideerde antigeentesten afnemen die niet afhankelijk zijn van labcapaciteit. Mensen die 
langer dan 12 uur op een test bij de GGD moeten wachten zouden doorgestuurd worden naar 
de andere testlocaties. En volgens SON heeft de GGD die termijn ineens eenzijdig opgerekt 
naar 48 uur. Daardoor bleef het bij de commerciële teststraten die om hulp waren gevraagd 
akelig leeg.  

 

Drukte Covid-teststraat Zeelandhal. © Johan van der Heijden 

Volgens Mart Groenman is van die afspraken in de praktijk helemaal niks terecht gekomen. 
‘We stonden op onze locaties in Enschede, Hengelo en Almelo klaar, hebben alles aangepast 
in de teststraat volgens de richtlijnen van de GGD, maar toen bleek dat de GGD een termijn 
van 48 uur aanhoudt in plaats van de afgesproken 12 uur. We hebben gisteren 29 mensen 
gehad om te testen en vandaag acht. Dat werkt dus niet. Bij ons is het vooral de tijd en energie 
die we erin gestopt hebben en niet direct het geld dat ons heeft doen besluiten te stoppen met 
de GGD’, zegt Groenman. 

Het bedrijf van Groenman, met negen vestigingen in oost Nederland, wachtte het ultimatum 
van donderdag zoals gezegd niet af en trekt de stekker per direct uit de samenwerking. ‘Wij 
gaan ons weer toeleggen op het Testen voor Toegang, zoals we dat al heel lang doen.’  

De GGD heeft inmiddels de toezegging gedaan aan SON, dat vannacht de doorverwijzing van 
48 uur naar 24 uur zal gaan. Als iemand dan een testafspraak wil maken, zal hij of zij zien 
dat er binnen 24 uur, in de regio waar deze persoon woont, een testafspraak gemaakt kan 
worden. Die afspraak wordt doorgezet naar een SON-testlocatie en is niet meer alleen 
voorbehouden aan de GGD. Of die toezegging de overige SON-leden over de streep trekt om 
de samenwerking voort te zetten, is nog niet bekend.  

We hebben gisteren 29 mensen gehad om te testen en vandaag acht. Dat werkt dus niet, aldus 
Mart Groenman, Covid Test Nederland. Bron: Tubantia, 28 januari 2022. 
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Om verder te kunnen versoepelen, moet testen snel op orde komen 

Door problemen bij de GGD’s hebben we slecht zicht op de ontwikkeling van het virus. Dat is 
een probleem, want willen we straks de coronaregels verder versoepelen, dan moeten we juist 
veel en goed kunnen testen. Bijvoorbeeld om te kunnen zien of er nieuwe varianten opduiken 
en hoe goed vaccinaties beschermen tegen besmetting en ziekenhuisopname, schrijft politiek 
verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.  

Het aantal nieuwe besmettingen breekt dag na dag records. Vrijdag weer ruim 74.000. Maar 
hoeveel het er precies zijn, weten we niet altijd, omdat er bij het RIVM regelmatig een 
achterstand is bij de registratie van positieve tests. De aantallen zijn zó hoog, dat het systeem 
het niet aankan. En mensen met klachten of met een positieve zelftest snel een officiële 
coronatest geven, lukt ook niet. Wie een afspraak maakt bij de GGD moet soms lang wachten 
of ver reizen. Wachttijden van 24 uur zijn geen uitzondering, een tijd waarin iemand 
bijvoorbeeld huisgenoten nog kan besmetten. Om de drukte op te vangen is afgesproken dat 
GGD’s sneller doorverwijzen naar commerciële testbureaus. Maar dat gebeurt nog amper 
omdat de computersystemen dat nu nog niet aankunnen. 

En zo blijkt het twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie nog altijd lastig om de 
basale infrastructuur voor de bestrijding van het virus goed te organiseren. Nu gaat het met 
de huidige Omikron-variant ook wel om heel grote aantallen besmettingen. En die aantallen 
zullen alleen maar verder stijgen nu deze week restaurants en bioscopen weer open zijn, ook 
al is dat onder voorwaarden. Nu al komen de GGD’s door de enorme drukte niet meer toe aan 
bron- en contactonderzoek en het informeren van mensen die in de omgeving van een besmet 
persoon zijn geweest. 

Doordat Omikron minder ziekmakend lijkt dan eerdere coronavarianten, vragen steeds meer 
mensen zich af of we niet alle maatregelen overboord moeten gooien, zoals bijvoorbeeld 
Denemarken deed. Dat is nog wat voorbarig zolang we nog niet precies weten of straks veel 
ouderen alsnog in het ziekenhuis belanden door een besmetting. Maar willen we verder 
kunnen versoepelen, dan moet op zijn minst ons testbeleid op orde zijn. Bron: AD, 28 januari 
2022. 

Zowel bij het duel tussen TOP Oss en FC Den Bosch als bij EK futsal zijn  
nieuwe coronaregels niet nageleefd 

Zowel bij het duel tussen TOP Oss en FC Den Bosch als bij het EK futsal zijn vrijdagavond de 
nieuwe coronaregels niet helemaal nageleefd. Bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie 
hielden tientallen fans van de thuisploeg geen 1,5 meter afstand. 

Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie mogen hun stadions voor het eerst na ruim twee 
manden al wel voor een derde vullen. Bezoekers moeten verspreid door het stadion zitten en 
1,5 meter afstand houden. Ze moeten ook in het bezit zijn van een 
coronatoegangsbewijs. Tientallen fans van TOP Oss stonden tijdens het duel met FC Den 
Bosch dicht bijeen achter een van beide doelen.  

De duels tussen de zaalvoetballers van Nederland en Servië en Portugal en Oekraïne 
waren een paar minuten later dan het afgesproken tijdstip van 22.00 uur afgelopen. Na tienen 
mogen in Nederland geen bezoekers meer in een stadion of schouwburg of theater zitten. Bron: 
AD, 28 januari 2022. 

Vaccinatie doet kans op zware COVID-complicatie bij kinderen met 90 
procent dalen 

Gevaccineerde kinderen hebben wel degelijk betere kaarten wanneer ze besmet geraken met 
het coronavirus. Dat blijkt uit twee buitenlandse studies die dinsdag ter sprake kwamen bij 
een door het UZ Gent georganiseerd webinar. Een besmetting bij kinderen leidt zelden tot 
zware complicaties, maar het Multisysteem inflammatoir syndroom (MIS-C) houdt wel risico's 
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in. Zo'n MISC-C is een zeldzame maar ernstige ontstekingsreactie die kan optreden na een 
coronabesmetting. 

Omdat kinderen doorgaans een relatief mild ziekteverloop vertonen bij een COVID-infectie 
twijfelen nogal wat ouders aan het nut van een vaccinatie. ‘Het is inderdaad zo dat COVID bij 
het overgrote deel van de kinderen een milde ziekte is’, zegt professor Petra Schelstraete, 
gespecialiseerd in long- en infectieziekten (UZ Gent). 

Artsen maken zich voornamelijk zorgen wanneer het virus bij een patiënt tot MIS-C leidt. ‘We 
weten dat MIS-C, met een incidentie van 1 op 3.000 à 4.000 infecties bij kinderen, toch wel 
ernstig kan verlopen. We weten ook dat ongeveer 60 à 70 procent van de COVID-gerelateerde 
opnames op intensieve zorgen het gevolg zijn van MIS-C.’ Maar het vaccin is doeltreffend tegen 
MIS-C, zegt Schelstraete. 

‘Dat is heel goed nieuws en toont het direct gezondheidsvoordeel van vaccinatie.’ De twee 
studies, een kleinschalig Frans onderzoek en een grootschalige Amerikaanse studie met 
gelijkaardige conclusie, kwamen dinsdag ter sprake tijdens een webinar georganiseerd door 
het UZ Gent. Vaccintwijfelaars wijzen ook vaak naar de bijwerkingen die sommige kinderen 
moeten overwinnen na hun prik. 

In de VS, waar al 8,7 miljoen kinderen met Pfizer zijn gevaccineerd, zijn amper 100 gevallen 
gemeld waarbij kinderen last hebben van koorts of moeten overgeven. 

Maar vooral een ontsteking van de hartspier is zorgwekkend, vinden de onderzoekers. Slechts 
12 gevallen van myocarditis bij kinderen zijn gemeld in het passiefrapporteringssysteem, 
telkens milde gevallen. Die uiterst zeldzame frequentie doet de dokters besluiten dat de 
vaccins ook voor kinderen veilig zijn en de gezondheidswinst ruimschoots 
verantwoorden. Bron: Knack, 27 januari 2022. 

Regering  in België bestelt 3,9 miljoen Pfizervaccins tegen Omikron-
variant 

De ministerraad bestelt vaccins van Pfizer-BioNTech die aangepast zijn aan de Omikron-
variant. De regering heeft vrijdag immers ingestemd met het tweede amendement op de Vaccin 
Order Form met de producent. Dat voorziet in de bestelling van bijna 3,9 miljoen dosissen. 

Eerder deze week raakte bekend dat de farmabedrijven een eerste klinische studie hebben 
opgestart naar een vaccin dat toegespitst is op de Omikron-variant. De veiligheid, 
verdraagbaarheid en werkzaamheid van het kandidaat-vaccin zullen worden onderzocht. 
Pfizer en BioNTech rekenen erop tegen maart aan de markt te kunnen leveren, eens ze 
daarvoor toestemming van de autoriteiten hebben. Bron: Knack, 28 januari 2022. 

In België is onvoldoende bewijs om boosterprik voor minderjarigen te 
steunen 

Met de huidige kennis is er 'onvoldoende' wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een 
boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de Omikron-
variant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies aan de verschillende ministers 
van Volksgezondheid. 

Voor de HGR is er onvoldoende bewijs om die boosterprik voor 12-17-jarigen te kunnen 
steunen met afdoend bewijs over de nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid. De HGR 
heeft daarom beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees 
geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een 
standpunt te formuleren. 
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De HGR stelt voorlopig voor dat het Belgische en het Europese geneesmiddelenagentschap en 
de Belgische taskforce vaccinatie hun verantwoordelijk opnemen, op het niveau van de 
veiligheid, om de boosterprik beschikbaar te maken, of niet. Bron: Knack, 28 januari 2022. 

Minderjarigen die wilden skiën kregen al boosterprik in Brussels 
ziekenhuis 

Enkele minderjarigen die op skivakantie wilden vertrekken, hebben in het Valida-ziekenhuis 
in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem hun boosterprik gekregen. Dat meldt de VRT 
donderdag en is aan Belga bevestigd. Op dit moment is er eigenlijk nog geen boosterprik 
beschikbaar voor jongeren: het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is nog bezig met 
de beoordeling. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie meldt dat de situatie 
zich niet meer zal voordoen. 

Een moeder was woensdag met haar twaalfjarige zoon en vijftienjarige dochter naar Valida 
gegaan. De dochter had op school gehoord dat minderjarigen er een boosterprik zouden 
kunnen krijgen. Neven zegt dat het gaat om enkele vaccinaties door slecht geïnformeerde 
verplegers die de gewoonlijke ploeg vervingen omdat die door ziekte afwezig was. In Oostenrijk 
en Italië wordt vanaf 1 februari de geldigheidsduur van dubbele vaccinatie vanaf twaalf jaar 
op zes maanden teruggebracht. Hierdoor is de vaccinatie van vorige zomer van veel van de 
Belgische jongeren niet meer geldig. De voorbije dagen kwamen er al oproepen om jongeren 
tussen twaalf en zeventien jaar oud zo snel mogelijk na de EMA-goedkeuring een derde prik 
toe te dienen. Bron: Knack, 28 januari 2022. 

Belgische defensie springt bij in woonzorgcentrum in Zemst 

Door een stijgend aantal coronabesmettingen moet het leger bijspringen in woonzorgcentrum 
Zonnesteen in Zemst (Vlaams-Brabant), zo heeft het gemeentebestuur donderdag 
bekendgemaakt. Het gaat in totaal om vier personeelsleden van Defensie. 

De voorbije dagen kreeg het woonzorgcentrum te maken met achttien besmette bewoners en 
uitvallende personeelsleden. 'Om onze werking draaiende te kunnen houden, zochten we in 
verschillende richtingen naar bijkomende hulp maar helaas zonder resultaat', vertelt Danny 
Coremans, directeur van het centrum. 'Samen met de gemeentelijke crisiscel werd daarom 
gezocht naar bijkomende ondersteuning.' 

Na een gunstig advies van de federale overheidsdienst volksgezondheid, werd besloten vier 
personeelsleden van het leger in te zetten. De hulp van Defensie zal zich voornamelijk richten 
op logistieke taken. Zo ondersteunen de militairen bij het bedelen van maaltijden, de transfers 
van bewoners, het opmaken van bedden, de afwas, het verdelen van zorgmateriaal enzovoort. 
De zorgtaken kunnen nog steeds opgevangen worden met het eigen personeel. Bron: Knack, 
26 januari 2022. 

Jambon vraagt Italië en Oostenrijk ook jongeren zonder boosterprik toe 
te laten 

Vlaams minister-president Jan Jambon gaat er bij Oostenrijk en Italië op aandringen om 
jongeren tussen 12 en 18 jaar, die nog geen boosterprik hebben gekregen, op hun grondgebied 
toe te laten. Dat laat zijn kabinet aan Belga weten. 

Op dit moment laten die twee landen min-18-jarigen alleen toe als ze een certificaat van derde 
prik kunnen voorleggen. Daardoor zien ook Vlaamse tieners hun krokusvakantie naar 
Oostenrijk of Italië mogelijk in het water zien vallen. Een boosterprik kunnen zij namelijk nog 
niet krijgen, omdat de Europese Geneesmiddelenorganisatie EMA nog geen advies gegeven 
heeft rond de derde prik voor min-18 jarigen. 

'Tieners onder de 18 jaar aan de grens tegenhouden omdat ze niet geboosterd zijn, is schieten 
met een kanon op een mug, zeker nu de Omikron-variant dominant is', zegt Jambon. 'Het 
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leidt tot absurde situaties als individuele landen als Italië en Oostenrijk cavalier seul spelen 
en zelf gaan beslissen om jongeren toegang tot hun grondgebied te weigeren. Ik zal er bij die 
landen dan ook op aandringen de regeling aan te passen. Bron: Knack, 27 januari 2022. 

Damiaanactie: 'Door corona vinden minder patiënten met lepra of 
tuberculose hulp' 

Wereldwijd vinden minder patiënten met lepra of tuberculose hun weg naar hulp uit angst 
om besmet te geraken met het coronavirus. Dat meldt Damiaanactie donderdag. De pandemie 
doet de tijdige opsporing van infectieziekten ineenstuiken. Damiaanactie zag vorig jaar dan 
ook twintig procent minder leprapatiënten en zes procent minder patiënten met tuberculose. 

Jaarlijks sterft wereldwijd zo'n anderhalf miljoen mensen aan de gevolgen van tuberculose. 
Ook in België komt de ziekte nog altijd voor, vooral bij asielzoekers, daklozen en 
minderbedeelde mensen in de hoofdstad. Een van de symptomen is hoesten, net zoals bij het 
coronavirus wat de verwarring tussen de twee ziektes vergroot. Bron: Knack, 27 januari 2022. 

In België is weinig animo voor algemene vaccinatieplicht onder experten 
in commissie Gezondheid  

Van de medische experten die de Kamercommissie gezondheid woensdag heeft ondervraagd 
over een eventuele vaccinatieplicht, pleitte enkel huisarts Luc Herry openlijk voor een 
verplichting van het coronavaccin. Volgens kinderarts Ann De Guchtenaere is de potentiële 
winst daarvan mogelijk beperkt, voor microbiologen Johan Neyts en Emmanuel André is het 
voor gezonde mensen vooral een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. 

De kamercommissie Gezondheid organiseert woensdag de eerste van een hele reeks 
hoorzittingen over een mogelijke algemene vaccinatieplicht. De medische experten mochten 
de spits afbijten. 

Een algemene vaccinatieplicht is voor de meeste medici niet het voorkeursscenario, zo bleek. 
Huisarts Luc Herry, die ook voorzitter is van artsenvakbond BVAS, pleitte in de voormiddag 
wel nog duidelijk voor een verplichting. Dat zou de druk op de zorg en de economie verlichten, 
scholen en bedrijven open houden én de gecontesteerde coronapas overbodig maken, klonk 
het. Veearts Geert Vanden Bossche herhaalde dat de vaccins de aangeboren immuniteit 
onderdrukken, een standpunt dat al door verschillende experten werd weerlegd. 

In de namiddag kwamen biologe Liliane Schoofs (KU Leuven), pediater Ann De Guchtenaere 
(UGent) en microbiologen Johan Neyts en Emmanuel André (KU Leuven) aan het woord. Geen 
van hen pleitte voor een verplichting van de coronavaccins. 

De Guchtenaere is bijvoorbeeld niet overtuigd dat zo'n verplichting de vaccinatiegraad omhoog 
kan krijgen. 'Wij krijgen veel vragen van ouders over het effect van de vaccins bij hun kinderen. 
Dat maakt hen geen antivaxers, maar ze zijn wel bezorgd. Wij kunnen als artsen drempels 
weghalen door informatie te geven, daar kunnen we nog veel bij winnen', zei ze. Volgens Liliane 
Schoofs zit er dan weer mogelijk meer winst in vaccins die oraal worden toegediend, al moeten 
die nog ontwikkeld worden. Op die manier wordt het mucosale immuniteit, zeg maar het 
afweersysteem in de longen, versterkt. 'De rol daarvan is gedurende de pandemie onderschat', 
zei Schoofs. 

Volgens microbiologen Neyts en André speelt ook de individuele verantwoordelijkheid een rol, 
zeker voor wie geen verlaagde immuniteit heeft. 'Het immuunsysteem bouw je ook op door 
besmet te geraken met alle varianten en die telkens te overwinnen. Alleen is dat bij meer dan 
een miljoen Europeanen niet gelukt. Volledig gevaccineerden met een zwak immuunsysteem 
moeten mogelijk verder geboosterd worden en ook virusremmers krijgen, maar bij mensen 
zonder zwak immuunsysteem, denk ik dat we dat niet nodig zullen hebben', zei André. 
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De commissie Gezondheid hoort ook volgende week nog verschillende sprekers. Er komen 
onder meer nog experten ethiek, juristen en psychologen aan de beurt, en ook 
coronacommissaris Pedro Facon en de sociale partners maken nog hun opwachting. Bron: 
Knack, 27 januari 2022. 

Regering België geeft oplossingen sociale partners voor personeelsuitval 
groen licht 

De federale regering heeft gisteren/dinsdag het licht op groen gezet voor een aantal 
maatregelen om het personeelsuitval door Omikron op te vangen. Het gaat om de oplossingen 
die door de sociale partners zijn uitgewerkt. 

De erg besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus bezorgt de bedrijven heel wat 
kopzorgen, omdat veel personeel uitvalt door quarataine of ziekte. De sociale partners - zonder 
socialistische vakbond ABVV - kwamen overeen om het tijdelijk mogelijk te maken om 
makkelijker extra personeel in te schakelen. Het gaat dan onder meer om tijdelijk werklozen, 
interim-personeel, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers. 

De federale regering heeft die voorstellen dinsdag gevalideerd, laat het kabinet van premier 
Alexander De Croo weten. De maatregelen gelden tot 28 februari. Deze week nog wordt een 
wettekst ingediend in het parlement dat 'zo spoedig mogelijk' moet worden goedgekeurd, 
klinkt het. Bron: Knack, 26 januari 2022. 

Nieuw record van 74.085 coronabesmettingen, achterstand loopt op 

Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo veel positieve 
coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Het instituut kreeg 
74.085 meldingen. 

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel 
vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is vrijdag opgelopen tot zo’n 76.000 
meldingen over de afgelopen elf dagen, ongeveer 4000 meldingen meer dan donderdag. Op 
woensdag liep het RIVM een recordaantal van 78.000 positieve tests achter op de 
werkelijkheid. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 427.733 positieve tests doorgegeven, gemiddeld 61.105 per 
dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt dat gemiddelde boven de 60.000 
uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld. 

Rotterdam telde afgelopen dag de meeste meldingen van positieve tests, namelijk 3738. 
Daarna volgen Amsterdam (3370), Den Haag (3046) en Utrecht (1714). Ook Breda (1228), 
Zaanstad (1081) en Haarlem (1044) hebben meer dan duizend bevestigde besmettingen. 
Schiermonnikoog sluit de rij met één positieve test. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag negen meldingen van sterfgevallen door corona. Het gaat 
om inwoners van de gemeenten Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Almelo, Huizen, 
Bunschoten, Alblasserdam en Schouwen-Duiveland. Dat het overlijden van deze mensen nu 
is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Bovendien kan het 
werkelijke aantal doden hoger liggen. Het is namelijk niet verplicht om te melden dat een 
coronapatiënt is overleden. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 64 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau 
over de afgelopen periode. 

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1141 mensen met corona, zo valt op te maken uit 
de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Dat zijn er tien meer dan een dag eerder. 
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Op de intensive cares liggen 238 en op de verpleegafdelingen 903 patiënten, in beide gevallen 
vijf meer dan donderdag. 

Op de verpleegafdelingen werden 143 nieuwe patiënten opgenomen en op de intensive cares 
17. Bron: De Telegraaf, 28 januari 2022. 

Schoonmaakbranche: één op tien schoonmakers zit thuis door corona 

Ruim een op de tien schoonmakers zit thuis vanwege een besmetting met corona, geven grote 
schoonmaakbedrijven aan. Kantoren worden hierdoor minder vaak schoongemaakt en de 
kwaliteit dreigt achteruit te gaan. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil dat de 
regels voor quarantaine worden aangepast om de druk in de roosters te verminderen. 

‘Het ziekteverzuim bij onze leden zit nu al ruim boven de tien procent. Dat is heel veel als je 
normaal uitgaat van een verzuim van vier procent. De afgelopen twee weken was er een 
verdubbeling’, zegt een woordvoerster van Schoonmakend Nederland, waar zo'n tachtig 
procent van alle Nederlandse schoonmaakbedrijven bij is aangesloten. 

Volgens haar komt zo een schoon en opgeruimd Nederland in het geding. ‘Gelukkig hebben 
we goede gesprekken hierover met opdrachtgevers. Bijvoorbeeld over minder frequent 
schoonmaken. Maar als het zo doorgaat komt er wel een probleem.’ 

De branche vindt dat de regels voor de verplichte quarantaine moeten veranderen om de druk 
op de roosters te verminderen. Nu geldt voor besmette personen zonder klachten dat de dag 
van de positieve PCR-test het beginpunt is van de verplichte zevendaagse quarantaine. 
Schoonmaakbedrijven willen dat de dag van een positieve zelftest als startpunt van de 
quarantaineperiode gaat gelden, omdat door de wachttijden bij de teststraten van de GGD de 
periode van zelfisolatie dagen langer kan duren. 

Om besmettingen te voorkomen zetten schoonmaakbedrijven ook bewust in op werktijden 
waarbij schoonmakers weinig contact hebben met bijvoorbeeld kantoorpersoneel. ‘Ook 
mondkapjes zetten we in. En veel handen wassen. Maar besmettingen vinden nu vooral 
binnen gezinnen plaats. Als je kind corona heeft, is de kans groot dat je het zelf ook krijgt.’ 
Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Soms 15 procent personeel Amsterdam UMC thuis wegens corona  

Op verpleegafdelingen van het Amsterdam UMC zit soms 15 procent van het personeel thuis 
vanwege een coronabesmetting of in afwachting van een coronatest. Er moeten daardoor 
geregeld opnames worden uitgesteld, zegt verpleegkundig directeur van het ziekenhuis 
Caroline de Ridder. Waar operaties eerder in de coronacrisis werden afgezegd omdat er te veel 
bedden werden bezet door patiënten met Covid-19, zijn het nu vooral de thuiszittende 
verpleegkundigen die leiden tot het uitstellen van zorg. 

‘Het is een groot probleem’, aldus De Ridder. Verpleegkundigen die thuiszitten met een 
besmetting, maar geen klachten hebben, willen dolgraag gewoon aan het werk. Dat mag niet, 
omdat ook mensen die positief testen zónder klachten minstens zeven dagen in isolatie 
moeten. ‘Wij houden ons aan die landelijke richtlijn, maar we hopen wel dat de regels kunnen 
worden aangepast.’ Een mogelijke oplossing zou volgens De Ridder zijn dat medewerkers 
worden getest op de hoeveelheid virale stoffen die ze hebben. Die hoeveelheid is namelijk mede 
bepalend voor hoe besmettelijk iemand is. Als iemand weinig besmettelijk is, zou diegene dan 
misschien toch onder voorwaarden aan het werk kunnen. 

Eind vorig jaar leidden de vele opnames van coronapatiënten tot het uitstellen van kritieke 
planbare zorg. Dat is zorg die eigenlijk binnen zes weken uitgevoerd moet worden om 
gezondheidsschade te voorkomen. Zover zal het nu niet komen, denkt De Ridder. ‘Stel dat er 
eerst vijftig bedden vrijgehouden moesten worden voor coronapatiënten, dan zijn dat er nu 
dertig’, rekent ze voor. ‘Dat betekent dat we twintig bedden extra kunnen gebruiken voor 
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andere zorg. Daarvan moeten we er dan nu weer vijf of zes sluiten vanwege het hoge aantal 
medewerkers dat thuis zit.’ Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Amsterdam UMC: soms zit wel 15 procent van het zorgpersoneel 
thuis met een coronabesmetting 

Verpleegkundig directeur van het Amsterdam UMC, Caroline de Ridder, zegt dat soms wel 15 
procent van het zorgpersoneel thuiszit met een coronabesmetting of in afwachting van de 
uitslag van een test.  Daardoor moeten operaties worden afgezegd. 

‘Het is een groot probleem’, zegt De Ridder. Verpleegkundigen die thuiszitten, maar geen 
klachten hebben, willen dolgraag aan het werk. Dat mag niet, omdat ook mensen die positief 
testen zónder klachten minstens zeven dagen in isolatie moeten. 

‘Wij houden ons aan die landelijke richtlijn, maar we hopen wel dat de regels kunnen worden 
aangepast.’ Een mogelijke oplossing zou volgens De Ridder zijn dat medewerkers worden 
getest op de hoeveelheid virale stoffen die ze hebben. 

Die hoeveelheid stoffen is namelijk mede bepalend voor hoe besmettelijk iemand is. Als 
iemand weinig besmettelijk blijkt te zijn, zou diegene dan misschien toch onder 
voorwaarden aan het werk kunnen. Bron: AD, 28 januari 2022. 

Kuipers blijft bij uitspraak over effect coronatoegangsbewijzen 

Coronaminister Ernst Kuipers had naar eigen zeggen misschien 'nog meer moeten 
benadrukken' dat het effect van de coronatoegangsbewijzen afhangt van de manier waarop 
die worden ingezet. Het middel zal nu niet leiden tot een afname van 15 procent in het aantal 
besmettingen, erkent de minister. Toch komt hij niet terug op zijn verwijzing naar dat 
veelbesproken percentage, omdat hij heeft gezegd dat coronatoegangsbewijzen tot 15 procent 
minder besmettingen kunnen leiden. 

Het percentage is afkomstig van onderzoekers van de TU Delft. Die merkten daarbij wel op 
dat het in de praktijk vrijwel onhaalbaar is, omdat het uitgaat van een situatie waarin 
bijvoorbeeld ongevaccineerden geen enkel contact met elkaar hebben. Tijdens het coronadebat 
van woensdag hadden SP, SGP en DENK kritiek op de manier waarop de minister de feiten 
presenteerde. SP'er Maarten Hijink stelde zelfs 'dat de minister de kluit belazert' met een 
'louter hypothetisch' getal. 

Volgens Kuipers kan niet gezegd worden hoe groot het effect van het coronatoegangsbewijs in 
de huidige opzet is. Hij vindt wel dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat uit het onderzoek 
blijkt dat het middel helemaal geen effect heeft. ‘Ik heb termen gehoord als prullenmand, 
vuilnisbak. Laten we dat niet te snel doen.’ 

Volgens de minister moet eerst bekeken worden op welke manier de coronapas nog kan 
bijdragen aan het verder openen van de samenleving. ‘Als coronatoegangsbewijzen niet meer 
nodig zijn, of geen effect hebben, moet je er natuurlijk mee stoppen.’ Bron: RTL Nieuws, 28 
januari 2022. 

iPhones binnenkort met mondkapje op te ontgrendelen via Face ID 

iPhones van de afgelopen jaren hebben een gezichtsscanner. Onhandig, want dat werkt niet 
met een mondkapje op. Binnenkort maakt Apple dat toch mogelijk na een update van iOS. 

Apple had al een manier om iPhones met Face ID-gezichtsscanner te openen als de gebruiker 
een mondkapje draagt, maar dat werkte samen met de Apple Watch. Wie ook een Apple Watch 
draagt, kan de iPhone met een mondkapje op toch openen, ook al kan de telefoon niet het 
hele gezicht zien. Binnenkort is dat hele gezicht niet meer nodig en hebben alle versies van de 
iPhone12 en iPhone 13 aan het gebied rond de ogen genoeg. 
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In een bètaversie van iOS 15.4 zit de nieuwe functie 'Gebruik Face ID met masker', meldt 
onder meer MacRumors. Eenmaal ingeschakeld herkent de iPhone de gebruiker ook met een 
mondkapje op. Er hoeft geen nieuwe gezichtsscan gemaakt te worden: de iPhone vergelijkt het 
deel van het gezicht zonder kapje met de eerder gemaakte scan van het volledige gezicht van 
de gebruiker. 

‘De iPhone kan de unieke eigenschappen van het gebied rond de ogen herkennen om te 
authenticeren’, licht Apple toe in de iOS-bèta. Wel waarschuwt Apple dat Face ID het meest 
accuraat werkt als de mondkapjes-functie niet is ingeschakeld. Als de gezichtsscanner het 
hele gezicht kan zien, wordt de gebruiker waarschijnlijk sneller herkend. 

Het is nog niet duidelijk of Face ID met mondkapje ook onveiliger is, en makkelijker te foppen 
door anderen met een mondkapje op. 

De mondkapjes-functie werkt niet met iPhones ouder dan de iPhone 12 en ook niet met iPad 
Pro's met Face ID. Hoogstwaarschijnlijk zit de nieuwe functie in de versie van iOS 15.4 die 
Apple binnenkort voor iedereen beschikbaar stelt. Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Werken luchtfilters écht tegen verspreiding corona? Groot onderzoek op 
85 scholen 

Het werd het wonder van Staphorst genoemd: in het najaar werden daar op een school 
luchtreinigers geplaatst en vlak daarna daalde het aantal besmettingen in de klas drastisch. 
Ook tijdens de huidige piek hebben ze opvallend weinig besmettingen. Werkt het ook echt zo 
goed? ‘Er is veel te weinig aandacht voor luchtreinigers in de strijd tegen het coronavirus’, 
vindt hoogleraar Bert Blocken. 

Maar liefst 85 scholen in Nederland en België doen mee aan het onderzoek van Blocken, 
hoogleraar bouwfysica aan de TUe. Bij de eerste Nederlandse deelnemer worden vandaag 
luchtreinigers geplaatst.  

‘We zijn er heel blij mee’, zegt directeur Marjolein van Lieshout van basisschool De Kiezel in 
Best. ‘Ik vind dat we er als school alles aan moeten doen om open te kunnen blijven. De 
ventilatie hadden we al verbeterd in ons 75-jarig oude schoolgebouw.’ Ze hoopt dat de 
luchtreinigers een extra stap zijn in het terugdringen van besmettingen, want deze week zaten 
vier klassen in quarantaine. 

Eén van de basismaatregelen tegen corona is: zorg voor voldoende frisse lucht. Dan gaat het 
altijd over goed ventileren, maar zijn luchtreinigers ook een manier om ongezonde lucht te 
filteren? 

Volgens hoogleraar Blocken wel: ‘Het bestaat al heel erg lang en we weten dat het werkt. 
Waarom zetten we er dan niet massaal op in?’ Hij hoopt met dit onderzoek opnieuw te bewijzen 
dat goede luchtreiniging de volgende stap is: ‘Het is de enige belangrijke maatregel waar we 
nog niet op in hebben gezet, naast het vaccineren, mondkapjes, afstand houden, lockdowns 
en ventileren.’ 

De luchtreinigers die in de scholen geplaatst worden, zijn streng beoordeeld door de betrokken 
deskundigen. 

Het apparaat is meestal een mobiele zuil die met een stekker aangesloten wordt. De 
luchtreiniger haalt allerlei deeltjes uit de lucht, bijvoorbeeld met een speciaal filter. Die 
deeltjes kunnen fijnstof zijn, maar ook aerosolen, die we uitademen. En die kunnen dus 
virussen, zoals corona, bevatten. 

Sommige apparaten werken op een andere manier, namelijk met UVC-licht dat schadelijke 
deeltjes in de lucht - zoals het coronavirus - vernietigt. 
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Niet alleen op scholen kunnen luchtreinigers goed werk doen volgens Blocken: ‘Denk aan de 
verzorgings- en verpleeghuizen. Daar waren vooral aan het begin van de pandemie toestanden 
die we makkelijk hadden kunnen voorkomen met goede luchtreiniging.’ 

Maar ook de horeca zou volgens hem veel baat bij hebben bij luchtreinigers. Blocken pleit al 
een tijdje voor een 'luchtkwaliteitslabel'. ‘Ondernemers die investeren in een goede 
luchtkwaliteit, met ventilatiesystemen en goede luchtreinigers, krijgen dan bijvoorbeeld een 
A+. En degenen met een slechte luchtkwaliteit krijgen een F.’ 

Zo weten bezoekers waar ze aan toe zijn, maar het kan ook helpen bij een eventueel volgende 
lockdown volgens Blocken. Want dan zou je alleen de gebouwen kunnen sluiten die de zaken 
niet goed op orde hebben. 

Wat wordt er nu onderzocht? 85 scholen in Nederland en België doen de komende tijd mee 
aan het onderzoek van de TUe. Per school worden in verschillende klaslokalen luchtreinigers 
geplaatst. Vervolgens worden allerlei metingen gedaan om te kijken hoeveel virusdeeltjes er in 
de lucht zitten, ook in klaslokalen zonder luchtreinigers. 

Daarnaast worden gegevens over besmettingen bijgehouden om iets te kunnen zeggen over de 
invloed van die luchtreinigers op coronabesmettingen in de klas. Het lastige daarbij is wel dat 
je niet weet of de leerlingen in de klas of daarbuiten besmet zijn. 

Voor scholen is het gratis om hieraan mee te doen. Ook hoogleraar Blocken en zijn team doen 
dit werk gratis. Verschillende leveranciers van luchtfilters hebben hun apparatuur de 
komende maanden gratis beschikbaar gesteld. De scholen hoeven alleen (geanonimiseerd) 
door te geven hoeveel leerlingen besmet zijn, iets wat ze toch al bijhouden. Dus het is voor 
hen geen extra werk. 

Het RIVM zegt dat het nog onbekend is wat de meerwaarde van luchtreinigers is op plekken 
waar goed geventileerd wordt. Het is volgens hen sowieso geen vervanging voor ventilatie.  

Dat laatste klopt volgens Blocken, maar er is volgens hem al wel voldoende bewijs dat 
luchtreiniging iets toevoegt: ‘We weten dat het coronavirus geen pootjes heeft waarmee het 
zich verplaatst, maar dat dat via druppels, zogenaamde aerosolen, gaat. En we weten uit heel 
veel wetenschappelijk onderzoek dat luchtreinigers die druppels stoppen. Het is logisch dat 
daarmee dus ook het virus gestopt wordt.’ 

Volgens Blocken is alleen ventileren niet voldoende: ‘Om het virus daarmee een halt toe te 
roepen blijkt uit onderzoek dat je minimaal 6 keer per uur de hele binnenlucht moet verversen. 
Dat is echt heel veel en de meeste ventilatiesystemen kunnen dat niet.’ Hij hoopt daarom met 
dit onderzoek op de scholen nogmaals aan te kunnen tonen dat een combinatie van ventilatie 
en luchtreiniging het beste is. 

Zomaar een apparaat plaatsen om de lucht te filteren is geen goed idee, benadrukt Blocken: 
‘De wereld van die luchtreinigers is wel een beetje het wilde westen. Er zitten hele goede 
apparaten tussen, maar ook apparaten die de luchtkwaliteit juist verslechteren. Pas dus op!’ 

Sommige luchtreinigers werken op zo'n manier dat er juist schadelijke stoffen in de lucht 
komen, zoals ozon, stikstof en ultrafijnstof. 

Blocken heeft met zijn onderzoeksteam verschillende apparaten aan een kritische screening 
onderwerpen en plaatst in de klaslokalen alleen goedgekeurde luchtreinigers. 

Scholen kunnen inmiddels via de Rijksoverheid subsidie krijgen voor het plaatsen van 
ventilatiesystemen. Blocken is kritisch: ‘Dat is maar voor dertig procent van het bedrag en 
zulke systemen zijn heel duur. En: het gaat nog niet eens over luchtreinigers, terwijl die veel 
gemakkelijker te plaatsen zijn op scholen.’ 
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Onlangs beloofde Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, 150.000 euro voor de pilot in 
Staphorst. Blocken is blij dat er eindelijk iets meer aandacht voor dit onderwerp komt, maar 
vraagt zich af of het genoeg is. 

De luchtreinigers die nu op scholen worden geplaatst blijven daar sowieso staan tot de 
zomervakantie. Daarna moeten alle data nog geanalyseerd worden, dus Blocken verwacht dat 
het nog wel even duurt voor hij met conclusies kan komen: ‘Ergens hoop ik dat het dan 
mosterd na de maaltijd is: want dan betekent het dat we de coronacrisis al lang achter ons 
hebben gelaten tegen de tijd dat we de resultaten hebben.’ Bron: RTL Nieuws, 28 januari 
2022. 

Ook polsbandjes voor horecabezoek in Rotterdam, Amsterdam doet niet 
mee 

Behalve in Leeuwarden kunnen ook horecabezoekers in Rotterdam op vrijdagen en zaterdagen 
gebruikmaken van een polsbandje. Wie een avond in Rotterdam wil stappen, kan bij een van 
de afhaalposten een polsbandje en een gekleurde stempel op de hand krijgen, op vertoon van 
een coronatoegangsbewijs (QR-code) en een identiteitsbewijs. Het polsbandje en de stempel 
moeten tegelijk worden getoond bij de deur van café of restaurant, meldt de gemeente. Het 
bandje is één dag geldig. Het heeft een kleur en er staat een datum op. 

In Amsterdam worden de polsbandjes in de horeca ook nu niet ingevoerd. Vorig jaar kwam er 
uit overleg met horecabranchevereniging KHN en de gemeente al naar voren dat de meeste 
horecaondernemers in de stad geen toegevoegde waarde zien in de bandjes. Dat is sindsdien 
niet veranderd, laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. Bron: RTL 
Nieuws, 28 januari 2022. 

Omzet Action stijgt met 23 procent ondanks coronasluitingen 

Ook in coronajaar 2021 blijft koopkjesketen Action het uitstekend doen. Dat is ondanks het 
feit dat in de helft van de tijd Action in belangrijke landen te maken had met lockdowns. 
Aandeelhouder 3i profiteert mee en krijgt 173 miljoen euro overgemaakt. 

Action groeit nog altijd tegen de klippen op. In het afgelopen jaar kochten er klanten er in 
totaal voor 6,8 miljard euro. Precieze winstcijfers worden nog niet gegeven, maar de winst vóór 
aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (ebitda) nam met 36 procent tot 828 miljoen 
euro. 

Dat blijkt uit  cijfers van meerderheidsaandeelhouder 3i. 
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Action had wel last van coronamaatregelen. In zes van de twaalf maanden moesten winkels 
een deel van de tijd dicht, of waren er andere beperkingen in Nederland, Duitsland en 
Oostenrijk. 

Maar dat kon de Nederlandse keten goed opvangen in andere landen. Naast Nederland heeft 
Action inmiddels winkels in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Polen, Tsjechië, 
Oostenrijk en Italië. Dit jaar komt daar Spanje bij. Vorige week opende de 2000e Action.  

In 2020, het eerste jaar waarin corona toesloeg, had Action flink last van lockdowns en extra 
kosten in verband met corona. Toch stegen ook toen omzet en winst. In vergelijking met 2019, 
het laatste heel jaar zonder corona, nam de omzet met 34 procent toe en de ebitda-winst met 
drieënvijftig procent.  

Action moet het nog vrijwel helemaal hebben van verkoop in de fysieke winkels. In Nederland 
is er nu wel een webwinkel, maar dat blijft nog relatief beperkt en 80 procent van de winkels 
zijn buiten ons land. 

In de webshop kun je nog alleen de wat duurdere producten kopen. Voor spullen die maar 
een paar euro kosten (of nog minder) loont het niet om iets te bestellen. De kosten voor het 
verwerken van een order voor een product van een paar euro zijn relatief hoog en datzelfde 
geldt voor de verzendkosten. 

Het Britse 3i profiteert flink. Het bedrijf heeft namelijk 52,7 procent van de aandelen. In 
december maakte Action 144 miljoen pond (173 miljoen euro) dividend over aan 3i. 

De waarde van Action is volgens 3i inmiddels gestegen tot omgerekend 14,9 miljard euro. Dat 
is de helft meer dan een jaar geleden. 

Qua marktwaarde zou Action nu een middenmotor zijn in de AEX-index. De waarde is 
vergelijkbaar met die van grote AEX-fondsen als NN en AkzoNobel en de helft meer dan die 
van onder meer KPN, Randstad en Aegon. Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Oostenrijk gaat de coronamaatregelen voor ongevaccineerden verder 
versoepelen 

Oostenrijk gaat de coronamaatregelen voor ongevaccineerden verder versoepelen, meldt 
bondskanselier Karl Nehammer. Deze groep mag vanaf 12 januari weer naar niet-essentiële 
winkels. Ook zijn ze vanaf 19 januari weer welkom in de horeca en bij toeristische attracties op 
vertoon van een negatief testbewijs. 

In Oostenrijk geldt momenteel op veel binnenlocaties het 2G-beleid, waardoor alleen 
gevaccineerde en van Covid-19 genezen mensen toegang kunnen krijgen. Die regel wordt over 
een paar weken afgeschaft. De horeca en de toerismesector gaan volgende maand over op 3G. 

Nehammer zei verder dat de avondklok twee uur wordt verlaat. Die gaat vanaf 5 februari pas 
om middernacht in. Diezelfde dag worden de openingstijden voor winkels en horecazaken 
verruimd en verdubbelt het maximale aantal bezoekers bij evenementen naar vijftig. 

De bondskanselier maakte eerder deze week bekend dat de lockdown voor 
ongevaccineerden maandag na ruim twee maanden eindigt. De versoepelingen zijn ondanks 
de vele besmettingen mogelijk omdat de druk op de ziekenhuizen flink is afgenomen, aldus 
de regering. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares ligt op het laagste niveau sinds 
halverwege september. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Demonstraties van Nederland in Verzet 

Rond 19.00 uur vanavond vinden er meerdere protesten plaats van actiegroep Nederland in 
Verzet.  
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Er worden vanavond demonstraties georganiseerd in Leeuwarden, Zaltbommel, Workum, 
Rotterdam, Renkum, Kerkrade, Drachten, Culemborg en Lienden. De komende week staan er 
nog eens tientallen demonstraties door het hele land gepland. De actiegroep is onder meer 
tegen het coronatoegangsbewijs. Bron: AD, 28 januari 2022. 

 

In Renkum, vanaf MFC Doelum demonstratie tegen kindervaccinatie. Ruim 200 
demonstranten. © Gert Budding 
 

 
Demonstratie tegen coronamaatregelen in Renkum. © Gert Budding 
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Fakkeloptocht in Renkum: ongeveer tweehonderd mensen demonsteren 
er tegen coronamaatregelen 
 
Een groep van ongeveer tweehonderd volwassenen en kinderen trokken vrijdagavond met 
fakkels door Renkum. Ze demonstreerden tegen de maatregelen die verspreiding van corona 
moeten beperken. 
 
Tijdens de wandeling die vrijdagavond om zeven uur bij sportcentrum Doelem begon, 
scandeerden de deelnemers leuzen als Word Wakker en Vrijheid, Liefde, geen Dictatuur. Een 
deel had zelf een fakkel meegenomen, anderen kregen er een uitgereikt.  
 
Op meer plekken in Nederland zijn al fakkeloptochten gehouden. Vorige week was er een in 
Bemmel met zeventig deelnemers. In Arnhem waren bij een lichtjesoptocht die eind december 
werd gehouden , ongeveer honderdvijftig mensen aanwezig.  
 
‘Dat er in een klein dorp als Renkum zo veel mensen zijn gekomen, zijn we blij mee’, zegt 
Lisanne Van den Berg, een van de initiatiefnemers. Lang niet iedereen kwam uit Renkum. ‘Ze 
komen overal vandaan. Maarsbergen, Veenendaal, Arnhem en Wageningen.’ 
 
De meeste van de deelnemers in Renkum gaven aan niet gevaccineerd te zijn. Zij hebben geen 
QR-code en zouden daarom buiten gesloten worden. Veel ouders hadden hun kinderen 
meegenomen naar de demonstratie.  

‘We lopen voor de toekomst van onze kinderen’, zegt Van den Berg. ‘Die worden zelf niet ziek, 
maar ze lijden er wel het meest onder. Scholen zijn veel te volgzaam.’ Ze wijst erop dat veel 
kinderen lijden aan depressie. ‘Dat moet niet vergeten worden. Het effect van al die 
coronamaatregelen is groot.’ Bron: AD, 28 januari 2022. 

Variant  BA.3 is wereldwijd zeldzaam  

‘We weten dat die variant zeldzaam is, ook wereldwijd’, zegt Marc Van Ranst over de 
in Hasselt ontdekte subvariant BA.3. Een subvariant is een variant van een virusvariant, in 
dit geval dus een variant van het Omikronvirus, legt de viroloog uit. ‘We zijn hier bezig over 
heel gedetailleerde virologie, en we moeten voorzichtig zijn dat we de mensen op deze 
manier niet te veel schrik aanjagen’, merkt Van Ranst op. 

Volgens Van Ranst zal deze nieuwe subvariant naar alle waarschijnlijkheid geen groter 
ziekmakend vermogen hebben, al zouden er meer gevallen moeten opduiken om daar met 
zekerheid iets over te kunnen zeggen. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Er zijn aanwijzingen dat Spanje de piek bereikt heeft  van Omikron 

Er zijn aanwijzingen dat Spanje de piek bereikt heeft van de meest recente golf, die werd 
aangewakkerd door de Omikron-variant. Dat heeft de Spaanse minister van 
Gezondheid vrijdag gezegd. ‘Alles geeft aan dat de curve van de besmettingen aan het dalen 
is’, aldus minister Carolina Darias. ‘De daling van de cijfers wordt met de dag sterker.’ 

De zevendaagse incidentie steeg naar haar hoogste niveau en is nu gedaald tot 1.306 
besmettingen per 100.000 inwoners. Ook is het aandeel Covid-19-patiënten in 
de ziekenhuizen gedaald van 15,2 procent tot 14,7 procent. Ruim 21 procent van de bedden 
op intensieve zorg is ingenomen door Covidpatiënten, tegenover 23,3 procent een week eerder. 

In dezelfde periode werden ook meer dan 1.100 overlijdens gelinkt aan het 
coronavirus geregistreerd, aldus het ministerie van Gezondheid. 

In de afgelopen twee weken werden in totaal 1,48 miljoen infecties gerapporteerd. De meeste 
besmette personen hebben milde symptomen of helemaal geen symptomen. 
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Spanje heeft een hoge vaccinatiegraad. Meer dan 80 procent heeft al twee prikken gekregen, 
44 procent van de Spanjaarden kreeg al een derde prik. Verschillende regio's in het land zijn 
ondertussen gestart met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bron: AD, 29 januari 
2022. 

In Zuid-Korea werden 17.542 nieuwe besmettingen gemeld 

Vrijdag werden 17.542 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd in Zuid-
Korea. Daarmee sneuvelde al na één dag het recordaantal infecties van 16.096 dat donderdag 
werd gerapporteerd. Dat meldt het Koreaanse Agentschap voor Ziektebeheersing en Preventie. 
Bron: AD, 29 januari 2022. 

De resterende wedstrijden op het EK futsal in Nederland zullen eerder 
zijn afgelopen 

De resterende wedstrijden op het EK futsal in Nederland zullen waarschijnlijk voor het 
afgesproken tijdstip van 22.00 uur zijn afgelopen. De organisatie van het toernooi heeft het 
tijdstip van de kwartfinales en halve finales met een half uur vervroegd. Bron: AD, 29 januari 
2022. 

Rusland heeft zaterdag ruim 113.000 nieuwe besmettingen gemeld 

Rusland heeft zaterdag ruim 113.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus 
geregistreerd. Dat is het hoogste dagcijfer tot nu toe. Het is de eerste keer dat Rusland de 
grens van 100.000 infecties passeert. 

De toename van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door Omikron. Deze variant van 
het coronavirus is extra besmettelijk, maar leidt volgens onderzoeken minder vaak tot ernstige 
ziekte. De Russische autoriteiten melden zaterdag ook 668 nieuwe sterfgevallen. 

In Rusland zijn 700.000 mensen overleden aan Covid-19. Persbureau Reuters heeft dat cijfer 
berekend aan de hand van gegevens van het nationale statistiekbureau tot en met december 
en de dagcijfers van de autoriteiten in januari. Het officiële dodental ligt lager, op 330.000. 

Rusland heeft door het wantrouwen onder de bevolking een lage vaccinatiegraad. Iets minder 
dan de helft van de Russen is volledig ingeënt. Coronavaccins zijn in het land al maanden 
wijdverspreid beschikbaar. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Vijf leden van de olympische ploeg van Canada zijn na aankomst in 
Beijing positief getest op corona 

Vijf leden van de olympische ploeg van Canada zijn na aankomst in Beijing positief getest 
op corona. Ze zitten inmiddels in quarantaine en hopen op tijd hersteld te zijn voor de 
Winterspelen die vrijdag worden geopend. 

Canada meldt niet wie er besmet zijn geraakt en houdt ook in het midden of er sporters of 
officials in quarantaine zijn gegaan. De olympische ploeg van Canada bestaat uit 246 
personen. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Burgemeesters met ministers bijeen over langetermijnstrategie corona-
aanpak 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen nu weleens weten hoe het leven met 
corona op de lange termijn zal worden aangepakt. Daarover gaan ze maandagavond in overleg 
met minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid). 

De voorzitters van de veiligheidsregio's dringen al geruime tijd aan op een langetermijnvisie 
op het leven met corona. Zij vinden dat de maatschappij zo moet worden ingericht dat het 
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dagelijks leven weer normaal verloopt, ondanks coronabesmettingen. De burgemeesters zijn 
voorstander van het veelvuldig gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat moet voorkomen 
dat bepaalde sectoren van de samenleving weer gesloten zouden moeten worden. 

‘Er bestaat geen enkele oplossing die alleen maar leuk is, maar we moeten vooruit’, vindt 
beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. ‘We kunnen niet helemaal niets 
doen, dat bestaat niet. Maar het land weer op slot draaien zou alleen nog op zeer kritieke 
momenten moeten gebeuren.’ Bron: RTL Nieuws, 28 januari 2022. 

Een groep OMT-leden, (sociale) wetenschappers en bestuurders  bepleiten 
een lange termijn visie voor coronapandemie 

Een groep OMT-leden, (sociale) wetenschappers en bestuurders hebben een gezamenlijk 
advies geschreven over de aanpak van de coronapandemie. In het stuk bepleiten de 
experts een visie voor de langere termijn. 

'Van bestrijden van een pandemie naar leven in een endemie' is de uitkomst van een 
bespreking afgelopen week tussen onder meer viroloog Marion Koopmans, ic-arts Diederik 
Gommers en microbioloog Jan Kluytmans. Zij zijn allen lid van het Outbreak Management 
Team (OMT), dat de overheid juist voorziet van adviezen over het acuut beheersen van de 
pandemie. Aan de bijeenkomst deden echter ook experts uit andere vakgebieden mee, zoals 
hoogleraar sociologie Tanja Van der Lippe, burgemeester van Breda Paul Depla en directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters. 

De club stelt voor een wetenschappelijk transitieteam op te richten dat zich moet buigen over 
een ‘structurele aanpak’ van de pandemie. Daaraan zouden dan, anders dan in het OMT, 
nadrukkelijk ook ethici, economen en communicatiewetenschappers moeten deelnemen. De 
experts hebben vast vier toekomstscenario's opgesteld. In het mildste scenario is corona een 
verkoudheidsvirus geworden, in het slechtste scenario duikt er een nieuwe en schadelijker 
variant van het virus op. 

Het duurt nog een tijd voor corona bij de 'normale' wintervirussen - zoals het griepvirus - zal 
horen, aldus Koopmans in een online toelichting. ‘Met structurele aanpassingen waar de hele 
maatschappij aan meewerkt kun je zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de 
nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende 
maatregelen.’ Bron: AD, 29 januari 2022. 

Hiphopartiest Ye, ook bekend als Kanye West, dient volledig 
gevaccineerd te zijn voordat hij naar Australië mag komen 

De Australische minister-president Scott Morrison heeft hiphopartiest Ye, ook bekend 
als Kanye West, gevraagd zich volledig te laten vaccineren voordat hij naar Australië afreist 
voor een tournee. Volgens media zou Ye in maart een reeks concerten in Australië willen doen. 

Twee weken geleden werd tennisster Novak Djokovic Australië uitgezet omdat hij niet 
gevaccineerd was. Djokovic wilde zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar er ontstond 
getouwtrek over de geldigheid van zijn visum. Uiteindelijk besliste het federaal gerechtshof 
dat de Servische nummer één van de wereld het land moest verlaten. 

Gevraagd naar de mogelijke komst van Ye, van wie de vaccinatiestatus niet bekend is, zei 
Morrison op een persconferentie: ‘De regels gelden voor iedereen, zoals mensen recent hebben 
kunnen zien. Het maakt niet uit wie je bent, je moet de regels volgen. Volg de regels en je kunt 
komen. Volg de regels niet, en je kunt niet komen.’ 

Ye had in een interview in 2020 nog gezegd dat je laten vaccineren gelijk is aan ‘een merkteken 
van het beest’, maar in 2021 gaf hij op sociale media aan één prik gehad te hebben. Bron: AD, 
29 januari 2022. 
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© Evan Agostini/Invision/AP — Ye op de Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Californië 
in februari 2020. 

'Zes van de acht zijn inmiddels positief getest, en onze kat ook, vermoedt 
de dokter’ 

Roel Abraham is 50 jaar maar wil dat niet weten, heeft zes kinderen en een vrouw. Rijdt 
Trabant en deelt op deze plek zijn belevenissen als vader van een groot gezin. 

Wanneer je met je hele gezin in quarantaine zit en ik denk dat bijna iedereen wel weet hoe dat 
is, ben je veroordeeld tot elkaar. Hier zijn zes van de acht inmiddels vrolijk positief bevonden 
door de GGD en we brengen de tijd goed door. Geen ruzies maar Rummikub. Frustratie bij de 
kleuter die zo graag naar buiten wil. Gelukkig hangt er een schommel in de kamer. Aandacht 
voor elkaar, maar ook veel aandacht voor onze huisdieren. We hebben er twee: Buba en 
Maupie. Twee lapjespoezen, nichtjes van elkaar en de meeste van onze kinderen zijn echt met 
ze opgegroeid. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Boosterchaos: geprikt met Janssen? Dan heb je in Duitsland nu een 
probleem 

Nein! De vrouw is onverbiddelijk. Geen groene vink, maar een rood kruis verschijnt op het 
apparaat dat mijn QR-code checkt. Dat betekent dat ik de winkel niet in kom. ‘Maar ik ben 
volledig gevaccineerd!’, zeg ik. ‘Sterker nog: ik heb vorige week mijn booster gehad!’ 

‘Welk vaccin bij de eerste prik?’, vraagt ze. Janssen! ‘Aha! Dat is het probleem!’ Want na 
Oostenrijk heeft Duitsland plotseling  besloten dat mensen die geprikt zijn met Johnson & 
Johnson vanaf 14 januari niet meer volledig gevaccineerd zijn.  

Dat betekent bijvoorbeeld dat je plotseling de winkels niet meer binnen komt. Duitsland kende 
geen lockdown, maar hanteert voor niet-essentiële winkels een streng 2G-beleid. Je moet 
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volledig gevaccineerd of genezen zijn. Wil je de horeca in, dan komt daar nog een negatieve 
test bij op. 2G-plus, zoals dat heet. Anders kun je het vergeten. 

‘Maar ik ben toch geboosterd met Pfizer!’, probeer ik. ‘Nee’, antwoordt de vrouw. Hoezo? ‘Een 
tweede prik na Janssen wordt in Duitsland niet als booster gezien, maar als tweede vaccinatie. 
Na 14 dagen ben je pas volledig beschermd! En geboosterd pas na een derde prik!’ 

Lekker dan! Ik had geen keuze en kreeg in mei in Hengelo het Janssen-vaccin ingespoten. Ik 
was eerst nog blij met die pretprik. Weet u nog? Dansen met Janssen! Er was immers maar 
één vaccinatie en geen tweede prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn. 

Dat ben ik nu wel in Nederland, maar twintig minuten verderop in Duitsland niet meer.  Pas 
na een derde prik ben ik in Duitsland geboosterd, hoef ik niet meer te testen voor 
horecabezoek of in quarantaine na contact met een positief getest persoon. 

Maar hoe kom ik snel aan een tweede booster in Nederland? Niet dus. Ja, zorgminister Ernst 
Kuipers gaat nu de Gezondheidsraad vragen of mensen die met Janssen gevaccineerd zijn een 
extra booster kunnen krijgen, zodat zij weer welkom zijn in Duitsland. 

Nu heb ik geluk dat de Achterhoek en Twente aan de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) 
grenzen. Want om de vaccinatiechaos compleet te maken, heeft NRW de Janssen-regels 
inmiddels weer versoepeld. Mensen die met Janssen zijn geprikt, zijn daar toch geboosterd, 
mits die tweede prik minimaal 14 dagen en maximaal 90 dagen oud is. 

Ik moet dus wachten en binnen drie maanden opnieuw boosteren. Schrale troost: premier 
Mark Rutte is ook geprikt met Janssen. Hij krijgt dus hetzelfde te horen: een 
onverbiddelijk Nein! Bron: AD, 29 januari 2022. 

Ook Joni Mitchell wil muziek van Spotify halen om corona-nepnieuws 

Singer-songwriter Joni Mitchell wil haar muziek van streamingplatform Spotify halen, laat ze 
weten op haar website. Eerder deze week liet artiest Neil Young zijn catalogus al weghalen 
door Spotify. Reden is dat podcastpresentator Joe Rogan, wiens podcast gemiddeld 11 miljoen 
luisteraars per aflevering haalt, regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie 
verspreidt. 

‘Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die anderen het leven kosten’, schrijft 
Mitchell op haar website. ‘Ik ben solidair met Neil Young en de wereldwijde wetenschappelijke 
en medische gemeenschap op dit vlak.’  

Vorige week tekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify 
werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen, 
waarin Rogan de omstreden viroloog Robert Malone interviewde. Malone werkte ooit aan 
mRNA-vaccins maar heeft de afgelopen jaren vaak desinformatie over coronavaccins 
verspreid. De open brief was aanleiding voor Young om zijn werk offline te halen, en nu voor 
Mitchell. 

Mitchell is bekend van nummers als Big Yellow Taxi en A Case of You. Beide nummers werden 
meer dan honderd miljoen keer beluisterd op Spotify, schrijft The New York Times. Bron: AD, 
29 januari 2022. 

 



154 
 

 

Update RIVM 

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1129 mensen met corona, zo valt op te maken uit 
de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Dat zijn er 12 minder dan een dag eerder. 

Op de intensive care liggen 213 patiënten met corona, 25 minder dan een etmaal ervoor. Dat 
is het laagste aantal sinds 28 oktober vorig jaar. Op de verpleegafdelingen worden 916 
patiënten met corona behandeld, 13 meer dan een dag ervoor. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 39.536 
coronabesmettingen geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger, 
want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors 
gestegen. 

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand, die is opgelopen tot 122.000 
meldingen over de afgelopen twaalf dagen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 421.030 positieve tests doorgegeven, gemiddeld 60.147 per 
dag. Sinds vrijdag komt dat gemiddelde voor het eerst in de coronacrisis boven de 60.000 
uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld. 

Amsterdam telde afgelopen dag de meeste meldingen van positieve tests, namelijk 2766. 
Daarna volgen Breda (1112), Utrecht (951), Rotterdam (821) en Dordrecht (674). 

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is opgelopen tot 122.000. Dat is de grootste toename van 
de achterstand in één dag tot dusver en ongeveer 46.000 meldingen meer dan vrijdag. 

De cijfers gaan over de afgelopen twaalf dagen, toen de achterstand begon. Daarnaast zijn 
door een ‘technische storing de cijfers omtrent de meldingen niet volledig doorgekomen naar 
het RIVM’, zo meldt het instituut.  ‘Hierdoor is er een nog grotere onderrapportage.’ Dat wil 
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zeggen dat nog meer mensen corona hebben opgelopen dan momenteel door het RIVM wordt 
gemeld in de dagelijkse besmettingscijfers. 

De achterstand in het doorgeven van de coronagevallen is het gevolg van het hoge aantal 
positieve coronatests. Alle positieve uitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD, 
aldus het RIVM. De informatie moet daarna nog naar een tweede systeem, voor het bron- en 
contactonderzoek. ’Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel 
werk.’ Daarom worden de cijfers met vertraging naar het RIVM gestuurd. Naar verwachting 
zijn de problemen met de registratie volgende week opgelost. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Achterstand bij RIVM stijgt fors 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 39.536 coronagevallen geregistreerd. Het 
werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors gestegen. 

Het instituut kampt sinds ruim een week met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel 
vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is zaterdag opgelopen tot 
zo'n 122.000 meldingen over de afgelopen twaalf dagen, ongeveer 46.000 meldingen meer dan 
vrijdag. 

Vrijdag meldde het RIVM nog een nieuw dagrecord. Toen werden er (met correctie) 74.066 
meldingen geregistreerd. Bron: Het Parool, 29 januari 2022. 

Kuipers: intensief overleg tussen GGD'en en testbedrijven 

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het 'buitengewoon vervelend' dat 
het misloopt in de samenwerking tussen de GGD'en en de commerciële testbedrijven. De 
bewindsman noemt het 'echt belangrijk' dat mensen met klachten zich laten testen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De commerciële testbedrijven kunnen helpen om 
mensen sneller en makkelijker aan de beurt te laten komen. Er wordt aan een oplossing 
gewerkt, aldus de coronaminister. 

De Stichting Open Nederland, die de samenwerking met de commerciële testbedrijven 
organiseert, meldde eerder vrijdag dat verschillende teststraten die voor extra 
capaciteit hadden moeten zorgen hun deuren alweer gesloten hebben. Volgens de bedrijven 
sturen de GGD'en te weinig mensen door die zich willen laten testen. Het is daardoor niet 
rendabel om open te blijven, stellen zij. 

Volgens de minister heeft het feit dat het misgaat met de doorverwijzingen te maken 
met verwerking van de gegevens en ICT. Hulp van de testbedrijven is nog altijd nodig omdat 
de GGD'en zelf al tegen hun maximale capaciteit van 150.000 coronatests per dag zitten. 
Bron: Het Parool, 29 januari 2022. 

Geen QR-code en geen mondkapje: bij deze ondernemers in 
Bussum is iedereen welkom 

Hoewel de maatregelen sinds deze week weer iets zijn versoepeld, is het tonen van 
een coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje nog altijd op veel 
plekken verplicht. Dit tot grote frustratie van sommige ondernemers, die weinig 
heil zien in het nut van de geldende maatregelen. Hun deuren staan dan ook open 
voor iedereen. 

‘Je hoeft alleen jezelf mee te nemen om hier binnen te komen’, stelt Evelien 
Stricker resoluut. De eigenaresse van een lunchroom in Bussum laat iedereen 
zonder QR-code binnen en gasten hoeven er ook geen mondkapje te dragen. ‘Ik 
zou me best aan de regels willen houden, maar dan moeten die regels terecht zijn’, 
legt Evelien uit aan Hart van Nederland. 
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Ze noemt een voorbeeld: ‘Ik heb nu vier personeelsleden thuis gehad die niet ziek 
waren. Maar’, ze telt op haar vingers, ‘omdat moeder, zus, broer en kindje positief 
getest waren. Mijn ziekteverzuim was nul en nu ben ik de lul!’ Haar 
ongehoorzaamheid leverde Evelien al meerdere boetes op, maar die weigert ze te 
betalen. ‘Ik heb 31 jaar samen met mijn partner dit bedrijf. En dat gaat nu na 
twee jaar gewoon naar de klote door dit soort idiote maatregelen en dat laat ik niet 
toe!’ 

Ook Belinda Meijeren van de verderop gelegen damesmodezaak zegt zich ‘nergens 
meer aan te houden’. ‘Ik geloof wel in het virus maar niet in het beleid. Het moet 
gewoon allemaal weer open, zoals je ziet in Denemarken en Engeland’, vertelt ze 
aan Hart van Nederland. ‘Ik ben nu ook verkouden, moet ik dan meteen maar 
dicht?’ Op de vraag of ze misschien corona heeft, antwoordt ze: ‘Ik zou het niet 
weten, maar ik test niet.’ 

Het verzet van ondernemers tegen de coronamaatregelen kan op veel steun rekenen 
van de gasten. ‘Ik kom speciaal bij winkeliers en zaken zoals hier om hier te 
lunchen’, zegt een van hen, ‘waar ik lekker mezelf kan zijn, zonder mondkapje.’ 
Een andere gast, tot besluit, is ervan overtuigd dat we binnenkort de 'totale 
vrijheid' weer terug hebben. ‘Het wordt heel klein, dat draagvlak. Dat is echt aan 
het verdwijnen.’ 

Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3300 
mensen blijkt dat Nederland sterk verdeeld is over de (on)zin van de coronapas. 
Meer dan de helft van de respondenten (56 procent) zegt: wég met die QR-code! 
Vier op de tien Nederlanders (40 procent) vindt het coronatoegangsbewijs nog wel 
zinvol. 

Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) zegt bovendien niet in 
thuisquarantaine te gaan bij een coronabesmetting. Drie op de tien Nederlanders 
blijft wel thuis, maar vindt dat een blokje om moet kunnen. 44 procent houdt zich 
strikt aan de regels en blijft binnen. Bron: Hart van Nederland, 29 januari 2022. 

Hans Teeuwen foetert op coronapas en haalt uit naar 'ouwe 
badmuts' Ernst Kuipers 

Hans Teeuwen gaat voorlopig nog niet op tournee met zijn nieuwe voorstelling Nou 
Lekker Dan. In een filmpje dat de cabaretier donderdag op YouTube plaatste, 
spreekt hij zich fel uit tegen de inzet van de coronapas. Ook haalt hij hard uit 
naar premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers. 

De theaters mogen sinds deze week weer open, maar wel tegen strenge 
voorwaarden. Zo geldt er een sluitingstijd van 22.00 en bezoekers moeten een 
geldige QR-code kunnen laten zien om naar binnen te mogen. Teeuwen noemt de 
inzet van de coronapas ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ die worden ‘opgelegd’ 
door ‘ouwe badmuts’ Ernst Kuipers. 

Ook foetert hij op premier Mark Rutte, ‘een liberaal die het land minder vrij 
achterlaat dan toen hij begon’. De cabaretier roept op ‘een vuist te maken en te 
laten zien: jullie werken voor ons, wij niet voor jullie! We zijn geen China!’ 

De cabaretier zou in maart 2020 voor het eerst in bijna vijf jaar weer op tournee 
gaan. Maar hij moest de voorstellingen schrappen toen de coronapandemie 
uitbrak. Sindsdien plaatst hij wel met enige regelmaat filmpjes online waarin de 
komiek uithaalt naar het coronabeleid. Teeuwen is zelf overigens wel gevaccineerd, 
maar tegen de invoering van de coronapas. Bron: Hart van Nederland, 27 januari 2022. 
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Unmute Us gematigd positief over mogelijk 1G-beleid 

Het kabinet gaat op korte termijn in gesprek met de nachthoreca en evenementen 
om met 1G-beleid deze sectoren te openen. Dat liet coronaminister Ernst Kuipers 
woensdagavond weten in de Tweede Kamer. Als het plan doorgaat, zou dat 
betekenen dat clubs en festivals weer kunnen opstarten op voorwaarde dat iedere 
bezoeker is getest. 

Jasper Goossen van Stichting Unmute Us, een vertegenwoordiging van vrijwel de 
gehele festival – en evenementenbranche en nachthoreca, is positief over deze 
ontwikkeling. Al plaatst hij wel een kritische kanttekening. ‘Natuurlijk zijn we blij 
dat we nu eindelijk gehoord lijken te worden. Onze sector is hard geraakt in de 
coronapandemie, terwijl daar lang niet altijd aandacht voor is geweest. Dat we nu 
betrokken lijken te worden, zie ik als iets positiefs. Wel vraag ik me af in hoeverre 
het haalbaar is om íedereen te Testen voor Toegang. Je hoort nu al signalen dat 
de testcapaciteit op sommige momenten onvoldoende is.’ 

Goossen kan niet wachten op meer vrijheid in het vooruitzicht, maar benadrukt 
wel dat het belangrijk is op een verantwoorde manier te heropenen. ‘De vorige keer 
ging ineens alles volledig open en dat was gewoon niet goed. Toen liepen de 
besmettingen ineens hard op. Daar moeten we van leren. Maar dat wij snakken 
naar perspectief is duidelijk.’ 

Esel Güzel, organisator van festival Boulevard Outdoor, is blij met de signalen. De 
elfde editie van het grote festival in Wierden staat gepland voor 25 juni en de 
voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang. 

Vorig jaar was zijn festival op 3 en 4 juli het eerste feest dat weer doorgang kon 
vinden. ‘Toen hebben we aan Testen voor Toegang gedaan. Dat ging heel goed. 
Mensen hadden er wat voor over, omdat het zo lang geleden was dat ze weer 
mochten. Van onze tienduizend bezoekers kregen we dertig meldingen van corona.’ 

Güzel ziet een mogelijk 1G-beleid wel zitten. ‘Als we het met deze regels door 
kunnen laten gaan, dan doen we dat. 1G, 2G, 3G, of 5G: wij gaan ons aan de regels 
houden. Echter moet de belevenis er niet door veranderen. Een festival met 1,5 
meter gaan we niet doen. En als er minder capaciteit mag zijn, dan gaan we eerst 
berekenen of we er geen verlies mee maken.’ Bron: Hart van Nederland, 27 januari 
2022.  

Corona krijgen via sigarettenrook? Niet de rook, maar de rokers zelf zijn 
een groter probleem 

Spaanse artsenorganisaties waarschuwen voor een snellere verspreiding van corona door de 
uitgeademde rook van de rokers. Dat schrijft correspondent Rop Zoutberg op Twitter. Volgens 
Nederlandse deskundigen is de roker veel meer het probleem, dan de rook. 

In Nederland moet er nog uitgebreid onderzoek gedaan worden naar corona verspreiden via 
sigarettenrook. Maar volgens Nederlandse deskundigen is het dus niet per se de rook die 
rokers uitademen het gevaar. 

Volgens arts-epidemioloog van het Trimbos, Esther Croes, zit het gevaar niet per se in de rook. 
Het gaat veel meer over hoesten van rokers en over het aantal virusdeeltjes dat zij hebben. 

‘Bij rokers geldt dat ze in het algemeen meer geïnfecteerde cellen hebben als ze besmet zijn 
met corona, dus daarmee scheiden ze ook meer virusdeeltjes uit. En omdat rokers in het 
algemeen ook meer hoesten komen de druppeltjes ook nog eens verder.’ 

Aan het begin van de coronacrisis was er een vermoeden dat er door de hoge hoeveelheid 
fijnstof in Brabant meer besmettingen waren, legt epidemioloog Esther Croes uit. Er waren 
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daar aan het begin van de pandemie veel besmettingen. Het vermoeden was dat het virus vast 
kon blijven zitten aan deze deeltjes en zich zo kon verspreiden. 

‘Dat hoge gedeelte fijnstof hangt samen met de vele varkenshouders in die provincie. Deze 
hypothese kunnen we nog niet veel over vinden in de literatuur, maar wordt op dit moment 
wel door het RIVM onderzocht.’ 

Volgens huisarts Roy Beijaart zijn er ook nog andere redenen waarom rokers meer risico lopen 
in de coronacrisis. ‘Als mensen roken hebben ze geen mondkapje op en staan ze vaak dichter 
bij elkaar op een rokersplek. De e-sigaretten die ook steeds vaker gebruikt worden geven een 
enorme hoeveelheid damp met een nevelachtige structuur.’ 

En, net als epidemioloog Croes heeft Beijaart het ook over virus op het neveldeeltjes: ‘Je zou 
je af kunnen vragen of het virus zich daarop kan verspreiden.’ 

Ook volgens longarts en anti-rookactivist Pauline Dekker het hoesten van de rokers een 
belangrijk gegeven, waardoor het virus sneller verspreidt. ‘Rokers hoesten in ieder geval meer, 
daarbij kunnen ze de eventuele virussen over grotere afstanden verspreiden.’ 

Vanzelfsprekend is Dekker van mening dat het roken op openbare plekken aan banden moet 
worden gelegd, maar of het uitblazen van de rook tot meer besmettingen leidt is niet snoeihard 
te zeggen. ‘Daar zou eerst meer onderzoek naar gedaan moeten worden.’ Bron: EenVandaag, 
28 januari 2022. 

Maarten Keulemans uitgeroepen tot Journalist van het Jaar: ‘Wetenschap 
heeft op grote lijnen gelijk gehad over corona’ 

Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, is door 
vaktijdschrift Villamedia uitgeroepen tot Journalist van het Jaar voor zijn coronaverslaggeving. 
Hoe gaat hij te werk, en is hij wel kritisch genoeg op wetenschappers?  

‘Als wetenschapsjournalist werkte hij in het verleden wellicht wat in de schaduw, inmiddels 
staat hij in het volle licht’, schrijft de jury. Wat onderscheidt jou van andere journalisten?  

‘Dat de Volkskrant een wetenschapsredactie heeft, bleek bij deze pandemie ineens heel 
belangrijk. We hadden al goede contacten met wetenschappers, zelf schrijf ik al twintig jaar 
over virussen en ik schrik niet meer van ingewikkelde woorden in medische tijdschriften. Ik 
vind het geweldig dat ik journalist van het jaar ben geworden, maar dat kan alleen omdat de 
Volkskrant journalisten het vertrouwen en de ruimte geeft om dit soort expertise op te doen. 

 
Maarten Keulemans: ‘Mijn opvatting is nou juist: wetenschapsjournalistiek is géén 
wetenschapscommunicatie.’ Foto: Ines Vansteenkiste-Muylle 
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‘Het geheim van de smid is wel een beetje dat ik de laatste twee jaar bijna alleen over corona 
heb geschreven. Dat scheelt veel tijd: ik zit er goed in en weet wie ik moet bellen. Maar ik zit 
ook gewoon tot diep in de nacht de laatste onderzoeken te lezen, dat wel. Vanaf het moment 
dat duidelijk werd hoe serieus deze virusuitbraak was, ben ik in een adrenalinestand 
geschoten waar ik niet echt meer ben uitgekomen. Ook omdat ik het gewoon leuk vind, hè. 
Het zijn bijzondere tijden, al duren ze wat langer dan verwacht.’ 
 
Je kreeg afgelopen twee jaar ook verwijten: je zou niet kritisch genoeg zijn op de gevestigde 
wetenschap, specifiek het OMT en het RIVM. Zit daar wat in? 
 
‘Ik vind van niet. Ik ben juist iemand die heel kritisch is, die alles nazoekt, dat was voor de 
coronacrisis al zo. Een van de laatste stukken die ik voor de pandemie schreef, was nota bene 
een artikel waarin ik een RIVM-onderzoek affakkelde. Het ging erover dat je moeilijker in slaap 
zou komen door het blauwe licht van de telefoon, op die conclusie bleek van alles af te dingen. 
 
‘Maar op grote lijnen heeft de gevestigde wetenschap gewoon gelijk gehad over het coronavirus 
en hoe het zich gedraagt. Ik heb net een reconstructie gemaakt over de vraag: moesten wij in 
december echt in lockdown, of heeft het RIVM Omikron overdreven? Daarvoor bekeek ik welke 
cijfers en studies er indertijd beschikbaar waren en sprak ik veel betrokkenen, soms off the 
record, onder wie mensen die zeer kritisch zijn op het RIVM.  
 
‘Uiteindelijk kan ik toch echt niks anders dan vaststellen dat het op basis van de kennis van 
toen best begrijpelijk was dat we in lockdown gingen, zeker omdat Nederland laat begon met 
boosteren en de ziekenhuizen hier voller lagen dan in omringende landen. Mensen zullen vast 
weer zeggen dat ik in de zak zit van het RIVM. Ik word er weleens moe van.’ 
 
Is jouw rol als wetenschapsjournalist misschien ook een andere dan die van de 
onderzoeksjournalist die het als zijn primaire taak ziet om de macht te controleren? 
 
‘Ik zie echt niet zo’n groot verschil. Mijn opvatting is nou juist: wetenschapsjournalistiek is 
géén wetenschapscommunicatie. Ik geef niet simpelweg door wat wetenschappers mij 
vertellen, ik probeer zelf cijfers na te rekenen, claims te checken en de vervelende vragen te 
stellen. U zegt dit nou wel, maar in dit onderzoek staat toch iets anders? 
 
‘Schrijf ik iets over het RIVM of het OMT, dan probeer ik ook altijd een wetenschapper te bellen 
die er niet bij betrokken is. De buitenwereld denkt soms dat de wetenschap één pot nat is, 
maar dat is niet zo: wetenschappers kijken allemaal met een kritische blik naar elkaar.’ 
 
Heb je zelf nieuwe dingen geleerd over je vak als journalist, de laatste twee jaar? 
 
‘Eens te meer besefte ik hoe belangrijk het is om naast de mensen te staan en te schrijven 
over hun vragen. Wij journalisten hebben nog weleens de neiging om te zeggen: dit weten de 
lezers nou wel, daar hebben we vorige maand nog een stuk over gehad. Maar ik merk dat het 
onwijs wordt gewaardeerd als ik dingen heel laagdrempelig uitleg. Je kunt er niet van uitgaan 
dat iedereen inmiddels weet wat antistoffen zijn.’ 
 
De jury prijst dat je je ‘niet opsluit in een ivoren toren’ en met iedereen het gesprek aangaat. 
Je zoekt op Twitter de discussie op en schoof aan bij het coronasceptische 
discussieplatform Café Weltschmerz. Waarom vind je dit belangrijk? 
 
‘Er is veel polarisatie, mensen vallen elkaar op hoge toon aan. Ik vind het belangrijk om in te 
gaan op de vragen die er leven. Het helpt dat ik makkelijk door emoties heen prik: ik ben niet 
meteen beledigd als mensen mij voor hoer van de farmaceutische industrie uitmaken, of 
zoiets. Laatst deed iemand heel vervelend op Twitter, toen heb ik hem een persoonlijk berichtje 
gestuurd en ontstond er een fijn gesprek. 
 
‘Hij gaf aan dat zijn leven in puin lag door de coronamaatregelen en dat hij vreesde dat ze 
nooit meer zouden verdwijnen. Ik heb gezegd dat ik zijn zorgen wel snap, dat ik ook zat mensen 
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in mijn directe omgeving heb die het moeilijk hebben. Toen hij merkte dat ik hem serieus 
nam, draaide hij bij en veranderde zijn toon. 
 
‘Er wordt te gemakkelijk over de zorgen van mensen heen gestapt, met name door de politiek. 
Je moet mensen die twijfelen over vaccinatie meenemen, niet wegzetten als saboteurs van de 
samenleving. Een van de mooiste initiatieven vind ik de Rotterdamse artsen die de markt op 
gaan en gaan praten met mensen met een migratieachtergrond over hun vaccinatietwijfels. 
 
‘Journalisten hebben vaak de neiging om niet het achterste van hun tong te laten zien op 
Twitter: je moet je afstandelijk opstellen. Terwijl je juist op sociale media kunt laten zien dat 
je ook een mens bent.’ Bron: De Volkskrant, 28 januari 2022. 
 
Vrijheidskonvooi Canadese truckers bijna in hoofdstad voor afsluitend 
coronaprotest 
 
Honderden vrachtwagenchauffeurs uit Canada zijn onderweg naar hoofdstad Ottawa om te 
protesteren tegen nieuwe coronamaatregelen. Op 15 januari is een vaccinatieplicht ingegaan 
voor chauffeurs die heen en weer reizen tussen Canada en de VS.  
 
Deelnemers aan het ‘vrijheidskonvooi’ zijn fel tegenstander van een vaccinatieplicht. Het zou 
gaan om 16.000 truckers (15 procent van het totale aantal chauffeurs) die niet (volledig) zijn 
gevaccineerd. Een deel van deze groep rijdt sinds zondag dwars door het land richting 
hoofdstad Ottowa waar zaterdag een protestbijeenkomst bij het parlement wordt gehouden.  
 
De politie verwacht morgenochtend zo'n tweeduizend chauffeurs in de hoofdstad, maar het is 
zeer waarschijnlijk dat dit aantal stijgt doordat steeds meer mensen zich aansluiten, mogelijk 
ook vanuit de VS. Omdat er vanuit het hele land mensen worden verwacht, is het lastig een 
schatting van het aantal te geven volgens de autoriteiten. De politie meldt ook rekening te 
houden met geweld, vooral vanuit rechtse groeperingen. Op sociale media wordt een parallel 
getrokken met de bestorming van het Capitool in Washington, ruim een jaar geleden.  
 

 
Het ‘vrijheidskonvooi’ van honderden Canadese truckers trekt vanuit het westen richting 
hoofdstad Ottawa om te protesteren tegen nieuwe coronamaatregelen van de regering. © AP 

De organisatie heeft via Facebook opgeroepen geen geweld te gebruiken en vreedzaam te 
demonstreren. Truckers die oproepen tot geweld moeten volgens de initiatiefnemers bij de 
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politie worden aangegeven. Op filmpjes, verspreid door de organisatie, wordt getoond hoe het 
konvooi fanatiek wordt aangemoedigd door landgenoten die zwaaiend langs de kant van de 
weg staan. Bijna elke vrachtwagen die meerijdt, is voorzien van een Canadese vlag.  

De belangenclub van de truckers is overigens tegenstander van het protest en ook premier 
Justin Trudeau vindt dat de groep er ‘onacceptabele meningen op nahoudt die niet 
representatief zijn voor wat Canadezen denken.’ 

 
De truckers worden onderweg aangemoedigd door hun landgenoten. © AP 

 
De eerste trucks hebben Ottawa bereikt. © Reuters / Patrick Doyle 
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Vrijheidskonvooi Canadese truckers arriveert in centrum Ottawa 

De eerste trucks van het zogenoemde Vrijheidskonvooi zijn zaterdag in de Canadese hoofdstad 
Ottawa aangekomen. Daar arriveren in de loop van de dag zo’n 2700 truckers die met hun 
trip van Vancouver naar Ottawa protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese 
regering.  

Het protest van de truckers begon aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van 
vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer 
en meer een demonstratie geworden tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in zijn 
algemeenheid. Zowel Canada als de VS eisen dat de chauffeurs gevaccineerd zijn. 

Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen de Canadese staatszender CBC dat sommige 
demonstranten ‘flagrant extremisme’ tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver 
te werpen. Volgens premier Trudeau is het konvooi een protest van ‘een marginale 
minderheid', die niet representatief is voor het gedachtegoed van de Canadezen. 

De demonstranten zeiden op de zender CBC het plein voor het parlementsgebouw de komende 
dagen te willen bezetten om zo afschaffing van de vaccinatieplicht af te dwingen. Ook zeggen 
ze door hun protest de toelevering van voedingsmiddelen en andere goederen te willen 
frustreren. Volgens CBC heeft premier Justin Trudeau met zijn gezin hun woning in het 
centrum van Ottawa om veiligheidsredenen verlaten, maar dat wilde een woordvoerder van de 
regering niet bevestigen. Trudeau zit zelf in isolatie wegens een positieve test van een van zijn 
kinderen. 

Van de chauffeurs die regelmatig de grens tussen de VS en Canada passeren is 90 procent 
volledig gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77. De 
werkgeversorganisatie The Canadian Trucking Alliance, waarbij circa 4500 transportbedrijven 
zijn aangesloten, is het niet eens met het konvooi en zegt dat ‘dit niet de manier is waarop 
onvrede met het beleid moet worden geuit'. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Turkije meldt voor de afgelopen 24 uur werden er 94.783 
coronabesmettingen 

De laatste Turkse covidcijfers laten een record zien: in de afgelopen 24 uur werden er 94.783 
positieve tests afgenomen. Dat is het hoogste aantal tot nu in Turkije. Toch zegt de Turkse 
minister van Gezondheidszaken dat 'het ergste van de pandemie wel voorbij is'. Eind december 
kende het land dagelijks zo'n 20.000 gevallen. Ook hier is Omikron de oorzaak van de 
stijging. Bron: AD, 29 januari 2022. 

39 procent van de Belgen wil dat alle coronamaatregelen los gelaten 
worden zoals in Denemarken 

Maar liefst 39 procent van de Belgen vindt dat de regering vanaf 1 februari alle 
coronamaatregelen moet laten vallen. Dat blijkt uit een enquête van marktonderzoeksbureau 
Ipsos. Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) is niet verbaasd: ‘De kans op 
ernstige ziekte door Covid-19 is gedaald. En bijgevolg ook de motivatie.’ 

Uit de steekproef van Ipsos bij 1.523 18-plussers blijken wel grote regionale verschillen. Bij 
de Nederlandstaligen wil 33 procent de maatregelen al over enkele dagen achter zich laten, 
terwijl het bij de Franstaligen om 48 procent gaat. Er zijn ook grote verschillen qua leeftijd. 
Vooral wie jonger is dan 45, wil op 1 februari het voorbeeld van Denemarken volgen (49 
procent). Wie ouder is, is voorzichtiger: slechts één op de drie antwoordt volmondig ja. 

Heel wat Belgen zien de noodzaak en zinvolheid van de maatregelen dan ook niet meer in, 
volgens professor Maarten Vansteenkiste. 

Als de datum met een maand opgeschoven wordt naar 1 maart, is al 48 procent gewonnen 
voor de idee om alle maatregelen te laten vallen. De verschillen tussen Nederlandstaligen en 
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Franstaligen zijn dan al wat kleiner: 44% voor Nederlandstaligen, en 54 procent voor 
Franstaligen, maar dus toch nog altijd een veel hoger percentage Franstaligen. 

Volgens professor Maarten Vansteenkiste, die al bijna twee jaar opvolgt hoe gemotiveerd de 
mensen zijn om de coronaregels te volgen, is de motivatie inderdaad gedaald. ‘De motor van 
de motivatie is de kans op ernstige ziekte. Net die kans is gedaald’, zegt hij. ‘Mensen willen 
hun geliefden beschermen, maar nu horen we voortdurend dat de druk op intensieve zorgen 
gestaag afneemt. Heel wat Belgen zien de noodzaak en zinvolheid van de maatregelen dan ook 
niet meer in.’ Bron: HLN, 29 januari 2022. 

Corona, corona en nog eens corona: hoe virus het werk van 
schooldirecteuren Maaike en Ron beheerst 

Hoe is het om schooldirecteur te zijn tijdens deze lastige en onvoorspelbare periode van 
de coronapandemie? Het puzzelniveau om alles goed te regelen, ligt hoog.  

Het leven van een schooldirecteur was al nooit saai, maar met steeds wisselende regels en de 
spanning of er voldoende leerkrachten zijn, is het puzzelniveau opnieuw hoog. ‘We hebben 
covid-diensten in het leven geroepen.’ 

Maaike van Velzen en Ron de Bruijn zijn directeur van basisschool De Venen in Reeuwijk. 
Met 585 leerlingen is het de grootste basisschool van het Groene Hart. De afgelopen week 
gaven zij een inkijkje in hun dagelijkse beslommeringen. Niet verrassend: die staan voor een 
groot deel in het teken van corona. Bron: AD, 29 januari 2022. 

 

© Reuters / Maximiliano Rios 

Er staan zo'n drieduizend vrachtwagens vast bij grensovergang 
tussen Argentinië en Chili  

Naar schatting staan zo'n drieduizend vrachtwagens vast bij de grensovergang 
tussen Argentinië en Chili in de Argentijnse provincie Mendoza. Dit heeft onder meer te maken 
met de enorme vertraging die is opgelopen vanwege het langzame testen door de Chilenen op 
corona. Om Chili binnen te komen moet een antigenentest bij de grens worden gedaan en 
moeten de truckers over een negatieve PCR-test beschikken die niet ouder dan 72 uur is. De 
Chileens regering kijkt nu of zij deze maatregelen kan versoepelen.  
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Vrachtwagens met onder meer voedsel moeten hun motor laten doorlopen, om hun vracht op 
lage temperaturen te kunnen houden. Sommige gefrustreerde vrachtwagenchauffeurs 
wachten soms al bijna twee weken om verder te kunnen.  Eenzelfde situatie is inmiddels 
in Noord-Chili ontstaan op de grens met Bolivia. Ook daar gaat het testen langzaam en staan 
veel vrachtwagens al tijden stil. Bron: AD, 29 januari 2022. 

 

Casey Lopes van The Hague Royals tijdens een wedstrijd eerder dit seizoen. © Frank Van 
Leeuwen 

Kolder in eredivisie basketbal: schotklok kapot, fans en spelers kunnen 
weer naar huis 

Het duel in de BNXT League tussen The Hague Royals en Landstede Hammers is 
zaterdagavond op het laatste moment afgelast. Terwijl de tribunes in sportcampus Zuiderpark 
volliepen, bleek er een technisch probleem met een van de schotklokken te zijn.  

Het was een deceptie voor de hekkensluiter van de eredivisie, en vooral ook voor de 
toeschouwers. Zij waren voor het eerst in tijden weer welkom nu de coronaregels versoepeld 
zijn, en konden onverrichterzake weer naar huis. De twee schotklokken, die de 24 seconden 
aftellen waarin de spelers moeten schieten op de basket, zijn belangrijk bij het basketbal. 
Omdat er slechts eentje het deed, was de klok niet voor iedereen op het veld te zien.  

Uiteindelijk viel het ‘technische mankement’ in de sportcampus niet binnen het ultimatum 
van de bondsscheidsrechters te verhelpen. Zodoende stapten de spelers van Hammers zonder 
te spelen (met een 0-20 reglementaire zege) terug in de bus naar Zwolle, een slordige 150 
kilometer. 

‘Een technisch probleem’, constateerde Royals-voorzitter Mart Waterval, die de teleurgestelde 
fans vanaf het veld toesprak. ‘Sportcampus Zuiderpark faciliteert onze wedstrijden en ook een 
deel van onze trainingen. Vrijdagmiddag is alles nog getest en zelfs zaterdagmiddag hebben 
de schotklokken nog aangestaan. Dit is heel zuur, zeker nu we voor het eerst weer fans 
mochten verwelkomen.’ 
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The Hague Royals staat laatste in de BNXT League en won dit seizoen pas één wedstrijd. 
Landstede Hammers, de landskampioen van 2019, bezet de vierde plek. Bron: AD, 29 januari 
2022. 

De bal rolt en er is publiek aanwezig 

De bal rolt en er is publiek aanwezig! Het amateurvoetbal kan weer op zijn fans rekenen die 
weer mogen komen, zo ook de Amsterdamse AFC. Geen grote schare fans, maar wel een trouw 
clubje liefhebbers dat graag komt kijken. ‘Zonder publiek lijkt het toch meer op een 
oefenwedstrijd’, aldus een speler van het eerste elftal. Van jong tot oud is het daarmee eens, 
zo is te zien in deze korte reportage. Bron: AD, 29 januari 2022. 

Zwangere vrouw wordt afgewezen door Nieuw-Zeeland en zoekt 
noodgedwongen hulp bij de Taliban 

Als zwangere, ongehuwde vrouw ten einde raad hulp zoeken bij de Taliban, omdat je eigen land 
je wegens de ultrastrenge coronaregels niet wil toelaten: het overkwam journalist Charlotte 
Bellis. In Kabul wacht ze af of ze in mei in Nieuw-Zeeland kan bevallen, dan wel gedwongen is 
haar kind ter wereld te brengen in een land waar jaarlijks tienduizenden vrouwen sterven in het 
kraambed. 

Bellis is de verslaggeefster van Al Jazeera die half augustus de eerste vraag stelde op de 
allereerste persconferentie van de Taliban, nadat ze Kabul hadden ingenomen. Zij vroeg wat 
de Taliban zouden doen om de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan te beschermen. 
‘En nu stel ik dezelfde vraag aan mijn eigen regering’, zo besluit ze de open brief die ze dit 
weekend publiceerde in de New Zealand Herald. 

De brief is een kafkaësk verslag van haar belevenissen sinds die persconferentie in Kabul. In 
september gaat ze terug naar haar standplaats Doha, Qatar. Ze wordt niet ongesteld en doet 
een test: ze is zwanger. ‘Een wonder’, schrijft ze, want altijd had ze van artsen te horen 
gekregen dat ze onvruchtbaar was, iets waarbij ze zich al had neergelegd. 

In Qatar kan ze niet blijven, ongehuwd zwanger raken is daar strafbaar. Online vraagt ze 
toestemming te mogen terugkeren naar haar vaderland. Nieuw-Zeeland probeert zich af te 
schermen voor covid-19 met een zeer streng toelatingsbeleid, ook voor eigen onderdanen. 
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De eerste persconferentie van de Taliban, nadat ze Kabul hadden ingenomen, in augustus 
vorig jaar. @ EPA 

Iedereen die wil terugkeren, moet tien dagen in quarantaine in een door het leger beheerd 
opvangcentrum. Maar er zijn veel te weinig plekken, dus de wachtlijst is lang en er wordt 
gewerkt met een soort loterijsysteem. Ook Bellis komt, zwanger en al, op de wachtlijst. 

Met haar vriend, de fotograaf Jim Huylebroek, besluit ze dan maar naar diens vaderland België 
te gaan. Maar ook dat verblijf kan, vanwege de Schengenregels, maar zeer tijdelijk zijn. 
Intussen worden de pogingen om toestemming te krijgen van de Nieuw-Zeelandse dienst 
Managed Isolation and Quarantine (MIQ) voortgezet. Zonder succes. 

Dan is er vooralsnog maar één optie over: Afghanistan, het enige land waarvoor Bellis een 
visum heeft. Ze neemt contact op met hooggeplaatste Taliban die ze kent en vraagt of zij haar 
kunnen opvangen. ‘Jazeker, je kunt komen’, krijgt ze te horen. ‘Zeg maar tegen iedereen dat 
je getrouwd bent en als er problemen zijn bel je ons.’ 

‘Als de Taliban’, schrijft Bellis, ‘jou – een zwangere, ongetrouwde vrouw – een veilige plek 
bieden, dan weet je dat je flink in de penarie zit.’ 

Vanuit Kabul zet de verslaggeefster haar contacten met MIQ voort, nog altijd zonder resultaat. 
Het computersysteem van de dienst geeft telkens nul op het rekest. Bellis begint zich – met 
een steeds boller wordende buik – steeds meer zorgen te maken. Bevallen in Afghanistan, 
waar de gezondheidszorg op instorten staat en waar de moeder- en kindzorg zo beroerd is dat 
veel vrouwen de bevalling niet overleven? 

Ze probeert in aanmerking te komen voor de categorie ‘medische noodgevallen’. Ze kent de 
horrorverhalen van zwangere vrouwen die werden afgewezen, ze weet dat zelfs van de Nieuw-
Zeelanders met gezondheidsrisico’s maar veertien procent meteen wordt toegelaten. Ze stuurt 
brieven op van medische deskundigen die wijzen op de risico’s van bevallen in Afghanistan, 
en van de invloed van stress op de zwangerschap. In totaal 59 documenten gaan naar de MIQ. 
Niettemin op 24 januari: ‘Aanvraag afgewezen.’ 

De kille bureaucratie heeft dan al huiveringwekkende vormen aangenomen, volgens het relaas 
van Bellis. Ze heeft ‘niet kunnen bewijzen’ dat ze in haar huidige verblijfplaats (Kabul) geen 
gelijkwaardige medische behandeling kan krijgen. Bovendien moet de medische behandeling 
die ze in Nieuw-Zeeland wil krijgen ‘aan een vastgesteld tijdstip’ zijn gebonden, en dat gaat 
met een bevalling nu eenmaal niet. 

‘Ik overwoog’, schrijft Bellis, ‘mijn recente reportage op te sturen over een kraamkliniek in 
Kabul waar ze geen keizersnedes kunnen doen, waar ze aan medicijnen alleen in 
krantenpapier verpakte paracetamol hebben en waar geen stroom is, zodat ’s nachts wordt 
gewerkt bij het licht van telefoons.’ 

Als de verslaggeefster, midden vorige week, aan haar contacten in Nieuw-Zeeland laat 
doorschemeren dat ze bij de rechter in beroep gaat en overweegt met haar verhaal naar buiten 
te komen, en wanneer dit signaal covid-minister Chris Hipkins bereikt, gaat het opeens snel. 
‘We hebben uw noodaanvraag opnieuw bekeken’, staat er. Ook haar vriend mag opeens een 
aanvraag indienen. 

Bellis is geschokt. ‘Mijn advocaat heeft dertig zwangere vrouwen bijgestaan en heeft nog nooit 
zo’n plotselinge ommekeer meegemaakt. Waarom wij? Omdat het ministerie van Hipkins een 
politieke rel ziet aankomen? Kennelijk zijn ze stilletjes bijgedraaid vanwege wie wij zijn en de 
middelen die ons ter beschikking staan.’ 

Intussen had ze van de MIQ nog de suggestie gekregen dat ze een van de voor te evacueren 
Afghanen gereserveerde quarantaineplaatsen kan innemen. ‘Wanhopige Nieuw-Zeelandse 
burgers uitspelen tegen doodsbange Afghaanse bondgenoten’, noemt ze dat. 
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Een definitief ‘ja’ had Bellis zaterdag nog altijd niet, maar haar aanvraag is opnieuw ‘in 
behandeling’, volgens het systeem. Intussen stond ze eind deze week huilend voor haar raam 
in Kabul, uitkijkend over de besneeuwde bergtoppen. ‘Niet vanwege de onzekerheid, maar 
door de vertrouwensbreuk. Dat de regering van Nieuw-Zeeland, in tijden van nood, zegt dat je 
niet welkom bent.’ Bron: De Volkskrant, 29 januari 2022. 

Zwangere journalist in Afghanistan mag toch thuisland Nieuw-Zeeland in 

De zwangere Nieuw-Zeelandse journalist Charlotte Bellis mag toch vanuit Afghanistan terug 
naar haar thuisland om daar te bevallen. Bellis woonde in de Qatarese hoofdstad Doha en 
werkt vanuit daar als journalist voor Al Jazeera toen ze erachter kwam dat ze in verwachting 
is van een meisje. In Qatar kan Bellis echter niet blijven, omdat ze daar als ongehuwde 
zwangere vrouw strafbaar is. 

 

AP - Charlotte Bellis met haar vriend, de Belgische fotograaf Jim Huylebroek. 

Aanvankelijk werd Bellis door de strenge coronaregels de toegang tot Nieuw-Zeeland ontzegd. 
Iedereen die naar het land wil reizen moet tien dagen in quarantaine in een door het leger 
beheerd opvangcentrum. Maar er zijn veel te weinig plekken, dus de wachtlijst is lang en er 
wordt gewerkt met een soort loterijsysteem. Ook Bellis kwam op die wachtlijst. Tevergeefs: ze 
werd uitgeloot. Met haar vriend is ze vervolgens een periode in zijn thuisland België geweest 
waar ze ook botste op de strenge migratieregels. Ten einde raad reisde het tweetal, dat veel in 
Afghanistan werkt en heeft gewerkt, naar de Afghaanse hoofdstad Kabul om daar de bevalling 
af te wachten.  

In een open brief deed de gefrustreerde Bellis dit weekeinde haar verhaal, waarop er 
veel (internationale) media-aandacht ontstond voor de zaak. Volgens Chris Bunny, het hoofd 
van Nieuw-Zeelandse quarantaine-instantie, heeft die druk niet meegespeeld bij de beslissing 
om Bellis en haar Belgische partner toch toe te laten. Hij zei dat het nieuwe aanbod aan Bellis 
was gedaan omdat Afghanistan extreem gevaarlijk is en er een risico op terrorisme bestaat. 

In een verklaring op Instagram schrijft Bellis dat ze blij is om terug te keren naar Nieuw-
Zeeland, maar ook ‘teleurgesteld is’ dat ze hemel en aarde heeft moeten bewegen om terug 
naar huis te kunnen.  

Redactie 

Verbetering: In een eerdere versie stond dat Charlotte Bellis in Kabul woonde toen ze er achter 
kwam dat ze zwanger was. Dat klopt niet. Haar standplaats was Doha in Qatar. Wel heeft ze 
veel in Afghanistan gewerkt.  Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022.  
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‘Belgium United For Freedom’ organiseert vandaag een 
nieuwe coronabetoging in Brussel 

‘Belgium United For Freedom’ organiseert vandaag een nieuwe coronabetoging in Brussel. De 
beweging schuift één eis naar voren: de afzetting van de regering. De manifestatie start ‘s 
middags bij het station Brussel-Noord en eindigt bij het Atomium.  

Vorige week zondag trok er ook al een coronamars, de ‘Europese manifestatie voor Vrijheid’, 
door de hoofdstad. Er waren toen 50.000 deelnemers. Aan het eind van de betoging, in het 
Jubelpark, braken er hevige rellen uit. Dat was niet de eerste keer.  

De organisatie Belgium United For Freedom verklaart dat ze niet tegen de coronamaatregelen 
zelf is, maar wel tegen de manier waarop die worden doorgevoerd. Ze betreurt dat de regering 
niet luistert naar het deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren. Daarom 
onderneemt ze actie. Er werd een petitie opgestart om gehoord te worden in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

De politie hoopt op het beste scenario, maar is voorbereid op het slechtste. Normaal gezien 
zou de betoging naar de Europese wijk trekken, maar de vernielingen van vorig weekend zijn 
daar nog niet hersteld. De politie is er ook van overtuigd dat ze de relschoppers beter in toom 
kunnen houden op een open vlakte, zoals bij het Atomium. 

Daarom loopt de route van de manifestatie anders. De start is om 12 uur gepland aan het 
Simon Bolivarplein bij station Brussel-Noord, van daaruit gaat het richting het Jules De 
Troozsquare, over de Koninginnelaan en langs de Koninklijk Parklaan en de 
Kunsenaarsstraat. Via de Emile Bockstaellaan en de Jan Sobieskilaan komen de betogers dan 
aan op de Eeuwfeestlaan om te eindigen bij het Atomium. Bron: AD, 29 januari 2022. 

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zit in zelfisolatie 

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zit tot en met dinsdag in zelfisolatie. Het land 
registreerde 103 nieuwe corona-infecties en grenscontroles zijn streng. 

Ardern deed vandaag een coronatest omdat ze in de buurt kwam van een besmet persoon. De 
resultaten worden later vandaag of morgen verwacht. Bron: AD, 29 januari 2022. 

GGD Gelderland-Midden wil wel maar mag niet meer testen: te weinig 
capaciteit in het laboratorium 

Terwijl het aantal coronabesmettingen naar een recordhoogte stijgt, gaat de GGD Gelderland-
Midden minder testen afnemen. Voor veel medewerkers voelt dit als de omgekeerde wereld. 

‘We waren er helemaal klaar voor om bij 8000 mensen per dag een coronatest af te nemen’, 
zegt Adriënne Spijker, woordvoerder van GGD Gelderland-Midden. ‘Als je testen afneemt, 
moeten ze wel in een laboratorium geanalyseerd kunnen worden.’  

En daar zit volgens haar het probleem. Door de beperkte capaciteit van de laboratoria in 
Nederland mag de GGD Gelderland Midden nog maar 5951 testen per dag aanleveren. 

Daardoor ontstaat nu de situatie dat de GGD Gelderland-Midden tegen haar medewerkers 
moet zeggen: ‘We gaan afschalen'.  

Zo gaat de testlocatie in het Elst vanaf maandag 's avonds niet meer open. Vanaf dinsdag kun 
je je niet meer 's avonds laten testen in Voorthuizen. Op andere locaties gaan er lijnen dicht. 
‘Ik kan mij voorstellen dat dit verwarrend is voor veel medewerkers’, zegt Spijker. 

De coronatest die de GGD'en afnemen, is een PCR-test. Dat is de meest nauwkeurige test. 
Nadeel daarvan is dat die in een laboratorium onderzocht moet worden. En die kunnen in 
Nederland maximaal 150.000 testen per dag aan. Landelijk zijn afspraken gemaakt over 



169 
 

hoeveel afgenomen testen elke GGD per dag mag aanleveren. En dat zijn er in het geval van 
Gelderland-Midden een stuk minder dan die gezondheidsdienst kan afnemen. 

Als je testen afneemt, moeten ze wel in een laboratorium geanalyseerd kunnen worden, 
volgens Adriënne Spijker, woordvoerder van GGD Gelderland-Midden. 

‘Omikron zorgt voor enorm veel besmettingen en de testbereidheid is ongekend hoog’, 
Jacqueline Toonen van koepelorganisatie GGD GHOR. Met als gevolg dat de maximale 
labcapaciteit van 150.000 PCR-testen per dag volgens haar afgelopen week al werd bereikt. 
De GGD’en zijn daarom gevraagd niet meer afgenomen testen aan te leveren dan er verwerkt 
kunnen worden. 

Volgens Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, is dat onwenselijk. ‘Maar het lijkt 
mij voor de GGD’en ook onwerkbaar. Al weken kon het kabinet zien aankomen dat er meer 
capaciteit bij de GGD’en en ook in laboratoria nodig is.’ 

Er is volgens Westerveld bewust gekozen voor een strategie om het aantal besmettingen op te 
laten lopen. ‘Dat zou gecontroleerd moeten gebeuren, om een nieuwe piek in de ziekenhuizen 
te voorkomen. Maar als je geen zicht houdt op het virus door te testen, dan is die term 
natuurlijk betekenisloos.’  

Toonen geeft aan dat er daarom afspraken zijn gemaakt met commerciële teststraten die zijn 
aangesloten bij Stichting Open Nederland om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland toch 
getest kan worden.  

Die stichting organiseert ook Testen voor Toegang. ‘De aanbieders  van Stichting Open 
Nederland nemen antigeentesten af’, zegt Toonen. ‘Die test is weliswaar minder gevoelig dan 
een PCR-test, maar hoeft niet geanalyseerd te worden in een laboratorium.’ 

Afhankelijk van de drukte word je doorverwezen naar een teststraat van de GGD of die van 
een commerciële aanbieder, aldus Jacqueline Toonen, Woordvoerder van koepelorganisatie 
GGD GHOR. 

 
Drukte bij de teststraat tegenover Ziekenhuis Velp. Mensen moeten in hun auto blijven 
wachten voor en na de test . © Gerard Burgers 

De koepelorganisatie gaat er vanuit dat iedereen die zich meldt, zo snel getest zou moeten 
kunnen worden. Waar je terecht kunt voor een test, wordt landelijk gecoördineerd. ‘De vraag 
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naar testen fluctueert erg. We zien dat het in het weekend rustig is, terwijl het op maandag 
vaak erg druk is. Afhankelijk van de drukte word je doorverwezen naar een teststraat van de 
GGD of die van een commerciële aanbieder’, legt Toonen uit.   

Al waren er vrijdag nog technische problemen die ervoor zorgden dat verwijzen naar 
testbedrijven niet werkte. Meerdere bedrijven hebben daarop hun deuren dicht gehouden. De 
GGD’en en testbedrijven overleggen nu over een oplossing.  

Weten of je wel of niet besmet bent met corona, heeft een grote impact op het gedrag van 
mensen en daarmee de verspreiding van het virus. ‘Wie weet dat hij positief is, blijft thuis’, 
zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. 

Testen is daarom volgens hem het beste middel om verspreiding van het virus om te gaan. 
‘Dan heb je zicht op het virus en weet je waar de besmettingen zijn. Zo houd je het virus onder 
controle’, zegt Mulder. Maar dat zicht hebben we nu niet omdat er een maximum is op het 
aantal testen dat Nederland aan blijkt te kunnen. 

‘We hebben nu 65.000 positieve testen per dag. Dat is het maximum als je er 150.000 kunt 
analyseren. Het virus verspreidt zich als een dolle. Die 65.000 zijn niet meer dan een hele 
grote steekproef. We gaan in werkelijkheid  nu over een miljoen besmettingen per week heen. 
Ons testsysteem loopt daardoor vast.’ 

Om iedereen te blijven testen met een PCR-test is daarom volgens Mulder niet meer te doen. 
En de vraag is of dat nodig is. ‘Een antigeentest is een goed alternatief voor de PCR-test.’ Bron: 
DG, 29 januari 2022. 

Horeca zoekt na lockdown naar evenwicht: ‘Je wil hutje mutje staan’ 

Het is druk maar kalm in de stad, het eerste weekend met de horeca weer open. De regels omtrent 
corona worden niet overal even strikt gevolgd, maar grote overtredingen waren er niet. ‘Staan 
mag nog niet zeker, hè?’ 

De restaurants en kroegen waren eindelijk weer open en in de stad hing zaterdagavond de 
opluchting. Toch, buitenissigheden bleven uit. Het was op de meeste plekken vooral 
gemoedelijk en de coronaregels werden niet al te buitensporig gebroken, bevestigt ook de 
politie. 

Juist terwijl ze op de Oudezijds Achterburgwal een kroeg passeren waar de klanten wat erg 
dicht op elkaar staan, en niet rond een tafel zoals de bedoeling, bespreekt een groepje toeristen 
dat Nederland zich ‘best wel strikt’ aan de regels houdt. Dat hebben ze net ook zo ervaren in 
café The Old Sailor – thermometer van de rosse buurt, maar dat beseffen ze vast niet. 

Eigenlijk is het ook wel zo, voor wie wil kijken als rekkelijke en niet als een heel precieze. 

Ja, tijdens een uitgebreide rondgang door zaterdagavonds Amsterdam treffen we volop 
restaurants en, vooral, cafés waar het strik genomen wat te vol is, en waar de gasten zij aan 
zij en soms bijna rug tegen rug zitten – of staan. Dat is niet helemaal zoals het landsbestuur 
het tijdens de laatste coronapersconferentie had gevraagd. Het dringende verzoek was ons 
allemaal strikt aan de regels te houden, met nog steeds die anderhalve meter als norm. 

Premier Mark Rutte benadrukte daarbij dat de politie, boa’s en handhavers ‘het sluitstuk’ zijn. 
Hij deed een beroep op ‘de 17 miljoen Nederlanders’ er door het volgen van de regels voor te 
zorgen dat het land ‘opengaat’ en open kan blijven. 

Dat heel precies volgen van alle regels gaat niet in alle horeca goed, zien we. Maar. We zien 
toch ook vooral personeel dat zich met mondkapjes door de zaak beweegt, portiers of 
gastheren of -vrouwen – of een dragqueen in de Reguliersdwarsstraat – die coronacheckapps 
controleren en horecalieden die het wankele evenwicht zoeken tussen streng en gastvrij. 
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Op de Nieuwmarkt zit een groep uit Brabant halverwege de avond heel tevreden op het terras, 
maar als de barvrouw komt melden dat binnen ook plek is vrijgekomen voor het best ruime 
gezelschap, rijst meteen die vraag. ‘Staan mag nog niet zeker, hè?’ 

Staan. Het woord krijgt meer glans dan het ooit heeft gehad. De vraag is vooral retorisch van 
aard. Het mag snel vast weer, staan, maar inderdaad nu nog niet, heeft de regering gezegd. 

Die regel wordt als gezegd niet overal even strikt gehanteerd. Ook zittend lijkt de anderhalve 
meter niet vanzelfsprekend; zelden staan verschillende tafels ver genoeg van elkaar af. Soms 
zijn op terrassen spatschermen aangebracht, vaker is die moeite niet gedaan. 

Aan de andere kant: wie na zes weken van wéér een lockdown een euforisch soort van 
bevrijdingsfeest had verwacht, had het mis. De uitgaanspleinen in het centrum, de 
Warmoesstraat, Zeedijk, Reguliersdwarsstraat, Nieuwmarkt, maar ook de hotspots in De Pijp, 
dieper in Zuid of in Oost en West: overal is het gezellig, maar kalm. We gaan weer, maar de 
handrem zit er toch nog een beetje op. 

Dat komt mede doordat het toch niet is zoals je het eigenlijk zou willen, aldus twee vrienden 
op een terras in Oud-West. ‘Het is een miljoen keer beter dan toen het dicht was, maar met 
die regels, rijen en reserveringen is ’t het toch niet helemaal. Eigenlijk wil je gewoon hutje 
mutje in de kroeg staan.’ 

Onder meer in De Pijp had hun wens kunnen uitkomen: daar is menig kroeg stampvol. Zowel 
op de terrassen als binnen lijken jongeren zich in deze buurt toch als vanouds uit te leven. 

Op het Spui drommen de bierdrinkers vooral voor de sta-Hoppe, verder zit iedereen keurig 
ook op zijn of haar stoel in alle horeca. Toch, niemand ziet een probleem. Het is toch ook de 
sta-Hoppe, daar op de hoek, en de meesten staan buiten in de frisse lucht. 

In het absolute stadshart is het beeld nog gespleten. In de Warmoesstraat, op de Zeedijk en 
rond de Nieuwmarkt draaien de zaken die zich op toeristen richten nog amper op halve kracht, 
maar in de Amsterdamse neringen, ook die met homo’s als voornaam publiek, is het wat je 
noemt ‘ouderwets gezellig’. De groepen toeristen die op de Wallen langs de ramen struinen 
zijn terug, maar drommen vormen ze nog niet. 
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Ook Proeflokaal Reijngoud in Rotterdam moest zaterdag om 22.00 uur dicht, de ober komt al 
voor die tijd afrekenen. © Frank De Roo  
 
Op en rond het Leidseplein, Rembrandtplein en Thorbeckeplein valt ook de afwezigheid van 
de horden toeristen nog altijd op. Cafés en coffeeshops zijn vol, maar niet bomvol, en de 
overgebleven coronaregels zijn zonder al te veel moeite na te komen. Inclusief het gebod om 
tien uur te sluiten. 

Die eis om tien uur echt alles dicht te gooien wordt, soms weer enigszins rekkelijk, nageleefd 
door verreweg de meeste horeca. Of het de uitgaanspleinen zijn, de horecastraten in de 
binnenstad of in de ring daar omheen: het overgrote merendeel houdt zich bloedserieus dan 
wel best serieus aan de opgelegde regels, in de hoop dat het op korte termijn allemaal wat 
soepeler kan en óók de nachtclubs eindelijk weer open kunnen. 

Het valt niet alleen ons op hoe gemoedelijk alles weer stap voor stap opent, wat de horeca 
betreft. De politie ziet het ook zo. De manschappen, niet talrijk opgeroepen, kunnen veelal in 
hun busjes blijven. 

Een eervolle vermelding gaat naar club Duke of Tokyo in de Reguliersdwarsstraat, waar het 
terras gezellig vol is, maar binnen een zee van ruimte lijkt te lonken voor de Parooldelegatie 
die door de stad gaat. De portier is even vriendelijk als stellig: ‘Nee, het is vol. Conform de 
coronaregels. Sorry.’ Bron: Het Parool, 30 januari 2022. 

Uit tot 22.00 uur en dan? Voor het café verder of met de Uber naar een 
afterparty thuis 
 
Eindelijk weer stappen op zaterdagavond, de Witte de Withstraat in hartje Rotterdam bruiste. 
Tot 22.00 uur volgens de regels, en daarna? ‘Straks wel graag tot 02.00 uur open.’ 
 
Of we nog een biertje kunnen bestellen? De ober van Proeflokaal Reijngoud op de kop van de 
Witte de Withstraat is beslist. ‘Helaas, de bar is al gesloten. We gaan zo dicht, ik ben al aan 
het afrekenen.’ Het is zaterdagavond half tien en het buitenterras van de zaak zit stampvol. 
Toch worden de bladen vol met bier en shotjes nog volop aangevoerd. ‘Die zijn al eerder 
besteld’, legt ze uit. Bron: AD, 30 januari 2022. 
 
De voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch 
Comité heeft in Beijing positief getest  

De voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité, de Finse 
Emma Terho, heeft in Beijing positief getest op het coronavirus. De 40-jarige Terho zit daarom 
voorlopig in isolatie. De voormalige ijshockeyster, die vijf keer meedeed aan de Olympische 
Spelen en met Finland brons pakte in 1998 en 2010, moet zodoende alle vergaderingen en 
meetings in de aanloop naar de Winterspelen online doen. 

‘Hoewel dit niet de start is die ik me had voorgesteld, ben ik wel blij om te zien dat 
de protocollen in Beijing goed werken’, schrijft Terho op Instagram. ‘Sinds ik hier ben 
aangekomen, heb ik geen contact gehad met deelnemers aan de Spelen. Ik doe aan alle 
meetings op afstand mee.’ 

De Finse maakt sinds 2018 deel uit van de atletencommissie van het IOC en nam vorig jaar 
op de Spelen van Tokio de rol van voorzitter over van Kirsty Coventry. In die hoedanigheid 
maakt Terho ook deel uit van het hoofdbestuur van het IOC. Eind vorig jaar voerde ze samen 
met IOC-voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding een gesprek met de Chinese 
tennisster Peng Shuai, van wie daarvoor een tijdje niets was vernomen nadat ze voormalig 
vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. 

Het IOC-bestuur vergadert woensdag in Beijing, een dag later staat het 139e congres op het 
programma. De Spelen van Beijing worden vrijdag geopend. Bron: AD, 30 januari 2022. 
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Lang loopt corona op en kan zich nog niet revancheren na veelbesproken 
wissel 

Noa Lang kan zondagavond niet in actie komen voor Club Brugge tijdens de uitwedstrijd 
tegen Kortrijk. De voormalig Ajax-aanvaller is positief getest op corona en verblijft in 
quarantaine. 

Dat laat de Belgische kampioen weten via Twitter. Lang was dit seizoen al goed voor zes goals 
en tien assists in 22 duels in de Jupiler Pro Leaque. In de topper tegen Union Sint-Gillis kon 
hij donderdag echter geen potten breken. Trainer Alfred Schreuder wisselde hem dan ook 
halverwege en bracht defensieve middenvelder Éder Balanta in. 

‘Het gaat om het team en het team is belangrijker dan een speler’, zei Schreuder na afloop van 
het doelpuntloze gelijkspel. ‘Ik vond dat ik dit moest doen. Uit de afgelopen weken weet ik dat 
Noa nog niet topfit is, terwijl andere jongens alles hebben getraind en gespeeld. Ik kan er niks 
aan doen dat hij niet fit was. Hij heeft die wedstrijden nodig, maar het was wel een 
topwedstrijd.’ 

Lang moet dus nog even wachten op eerherstel. Of hij woensdag in actie kan komen tegen 
KAA Gent in de halve finale van het bekertoernooi, is ook zeer de vraag. Bron: Voetbal Primeur, 
30 januari 2022.  

 

Aantal positieve coronagevallen bij Spelen loopt op tot 139 

Het aantal gevallen van corona bij de Olympische Spelen is opgelopen tot 139, geteld vanaf 
23 januari. Het organisatiecomité in Beijing meldt zondag dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen 
zijn bijgekomen. Het gaat om 23 atleten en teamleden die in Beijing arriveerden. De 11 andere 
gevallen zijn mensen die eerder in China aankwamen en al in de zogeheten 'superbubbel' 
zaten. 

Een dag eerder (vrijdag) meldde het organisatiecomité 36 nieuwe positieve gevallen. Bij het 
Nederlandse team zijn nog geen gevallen van corona bekend. 
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De Winterspelen worden gehouden onder strikte coronavirusregels, wat betekent dat alle 
deelnemers (van atleten tot journalisten) volledig gescheiden zijn van de Chinese bevolking. 
Om infecties zo snel mogelijk op te sporen, moet elke deelnemer in de bubbel dagelijks een 
PCR-test doen. Iedereen die positief test, moet naar een speciaal quarantainehotel. Na twee 
negatieve PCR-tests met daartussen een pauze van ten minste 24 uur, mogen de betreffende 
mensen weer uit isolatie. Bron: Het Parool, 30 januari 2022. 

 

Somber nieuws deze week. Driekwart van alle patiënten die met corona op de ic zijn 
behandeld, is een jaar later nog altijd niet volledig hersteld. Dat blijkt uit onderzoek van elf 
ziekenhuizen, waaraan ook Zuyderland en het Maastricht UMC+ meewerkten. Gelukkig ligt 
het iets genuanceerder. Bron: De Limburger, 30 januari 2022. 

Half-Nederlandse skispringster Kramer test vlak voor vertrek positief 

Een dag voor vertrek naar Beijing heeft skispringster Sara Marita Kramer positief getest op 
het coronavirus. De 20-jarige Kramer is geboren in Nederland, maar verhuisde op 6-jarige 
leeftijd met haar familie naar Oostenrijk en komt voor dat land uit. Ze behoort op basis van 
haar prestaties dit seizoen tot de favorieten voor olympisch goud. 

Kramer, die naast de Oostenrijkse ook de Nederlandse vlag op haar helm heeft staan, boekte 
zaterdag in Willingen haar zesde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker en voert het 
klassement ook aan. De Oostenrijkse ploeg zou maandag naar China vliegen, maar zondag 
kreeg Kramer te horen dat ze positief is getest. Bron: Het Parool, 30 januari 2022. 

Team NL houdt corona voorlopig buiten de deur 

De Nederlandse ploeg die meedoet aan de Olympische Spelen houdt het coronavirus 
vooralsnog buiten de deur. Het grootste deel van TeamNL is inmiddels ruim vier dagen in 
Beijing en er zijn geen meldingen van besmettingen. NOC*NSF houdt nog een slag om de arm. 
‘Het is te vroeg om vanuit medisch standpunt die conclusie nu al te kunnen trekken’, meldt 
de Nederlandse sportkoepel. 

Ongeveer driekwart van de 42 Nederlandse deelnemers vloog woensdag naar China. Bij 
aankomst (toen was het in Beijing al donderdag) onderging iedereen twee coronatesten: eentje 
op de luchthaven en eentje bij het betreden van het olympisch dorp. Sindsdien worden alle 
sporters, coaches, begeleiders en andere aanwezigen in de olympische ‘superbubbel’ dagelijks 
getest. 

De Nederlandse sporters trainden de voorbije dagen al volop in Beijing. Bij de 
langebaanschaatsers en shorttrackers verscheen iedereen die in China is op het ijs. 

De komende dagen arriveren nog veel deelnemers aan de Spelen in China. Het aantal gevallen 
van corona is opgelopen tot 139, geteld vanaf 23 januari. Het organisatiecomité in Beijing 
meldt zondag dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het gaat om 23 atleten en 
teamleden die in Beijing arriveerden. De elf andere gevallen zijn mensen die eerder in China 
aankwamen en al in de zogeheten ‘superbubbel’ zaten. Onder meer bij de Canadese ploeg 
werden coronagevallen gemeld. 

China hoopt er met een ‘superbubbel’ voor te zorgen dat corona deze Olympische Spelen, die 
vrijdag beginnen, geen grote rol gaat spelen. Dat moet gebeuren door iedereen elke dag te 
laten testen en het olympische gebied volledig af te sluiten voor anderen. Vooralsnog lijkt dat 
goed te werken. 



175 
 

Bij de Spelen in Tokio testten vier Nederlandse atleten (roeier Finn Florijn, Taekwondoka 
Reshmie Oogink, tennisser Jean-Julien Rojer en skateboardster Candy Jacobs) afgelopen 
zomer positief op corona, net als enkele coaches/begeleiders en een journalist. De vlucht naar 
Japan verliep chaotisch. Afstand houden in het vliegtuig was er niet bij. Sporters uit 
verschillende landen zaten verspreid door het toestel. 

NOC*NSF koos er daarom voor vertrek naar China voor om de sporters zoveel als mogelijk 
weg te houden bij anderen. Op Schiphol werden de sporters en coaches na het inchecken in 
een aparte lounge gezet. Ze zaten voorin het vliegtuig, zodat ze als laatste konden instappen 
en als eerste weer het toestel uit konden. In Beijing was het op het vliegveld, vanwege strenge 
regels en de vele te verrichten handelingen (coronatesten, invullen formulieren), iets lastiger 
afstand van anderen te houden. Bron: AD, 29 januari 2022. 

En daar is Hitler weer: eindigt dan elke online discussie echt met een 
nazivergelijking? 

 

@ Zumapress   Een paraplu met Hitler erop tijdens een demonstratie in Bilbao   

Als een online discussie maar lang genoeg duurt, maakt iemand vanzelf een keer een 
vergelijking met nazis of Hitler. Die wetmatigheid staat al meer dan dertig jaar bekend als de 
wet van Godwin. Maar klopt die ook? Onderzoekers spitten door digitale discussies om de 
proef op de som te nemen. Bron: De Telegraaf, 30 januari 2022. 

 

Mike Godwin, 2017 
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De wet van Godwin is een aforisme over de internetcultuur dat in 1990 door Mike 
Godwin bedacht werd. De wet luidt: 

Als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer 
een vergelijking met de nazi’s of Hitler. Godwin ergerde zich aan de gewoonte om in discussies 
op Usenet vergelijkingen met nazi's, Hitler en de Holocaust te maken en meende dat deze, 
vaak absurde, vergelijkingen afbreuk deden aan de ernst van de Holocaust. Om dit tegen te 
gaan formuleerde hij zijn stelling, bedoeld als een soort meme of tegenmeme. De bedoeling 
van zijn stelling was dus niet een eind te maken aan discussies, maar om deelnemers aan een 
discussie bewuster te maken van de vraag of een vergelijking met de nazi's of Hitler gepast is, 
of simpelweg een kwestie van te ver doorgevoerde retoriek.  

De wet van Godwin stelt dus niet dat een discussie door die verwijzing of vergelijking zijn beste 
tijd heeft gehad. Toch bestaat in veel nieuwsgroepen op Usenet en forums op het internet het 
gebruik de discussie in de thread te beëindigen, zodra die vergelijking wordt gemaakt: degene 
die de nazi's als eerste noemt, heeft dan automatisch verloren, ongeacht het besproken 
onderwerp, tenzij iemand de vergelijking opzettelijk maakt om een discussie te beëindigen. Op 
deze wijze staat de wet van Godwin garant voor een grens aan de lengte van discussies in 
nieuwsgroepen. Dat iemand automatisch een discussie ‘verliest’ door te verwijzen naar de 
nazi's is echter een drogreden die Godwin zelf niet heeft bedoeld.  

De Britse historicus Alec Ryrie schreef over toespelingen op de persoon Adolf Hitler in de 
westerse cultuur in zijn geschiedenis van het atheïsme en het agnosticisme: ‘Hij is het vaste 
ijkpunt van het kwaad. Het nazisme is een unicum in onze relativistische cultuur; een 
absolute standaard, het punt waar conflicten eindigen omdat we nooit hoeven te bespreken 
of het goed of slecht was.’  Bron: Wikipedia. 

 

 

 

Als corona ‘endemisch’ wordt, kan dan de vlag uit? 

Epidemie. Dat was het woord dat we kenden: te veel mensen tegelijk griep en de jaarlijkse 
epidemie was daar. Pandemie was minder bekend, maar dat veranderde al snel toen corona 
2 jaar geleden uitbrak. Nu leren we nog een nieuw woord kennen. Endemie. Is dat goed 
nieuws? 

Eerst maar eens even: wat is een endemie? 

Dan moet je eigenlijk beginnen met de andere definities. Bij een epidemie hebben we het vaak 
over de uitbraak van een ziekte. Dat kan griep zijn, maar ook waterpokken, of een infectieziekte 
als polio of mazelen. Het is een epidemie als er meer mensen dan verwacht ziek worden.  

Dat kan plaatselijk, regionaal of landelijk zijn. Een pandemie is een epidemie die zich niet aan 
landsgrenzen of werelddelen stoort.  Een endemie is vaak de volgende fase. De ziekte bestaat 
nog, maar we moeten ermee leren leven. De befaamde R-factor, die onder de 1 moet blijven 
wil het aantal besmettingen afnemen, blijft rond de 1 hangen.  

Dat betekent dat het aantal geïnfecteerde mensen door de tijd heen steeds gelijk blijft. En dat 
dan op een ‘acceptabel’ niveau. Het mag duidelijk zijn dat het huidige aantal besmettingen 
niet als ‘acceptabel’ gezien wordt. 

Maar is het daarmee positief nieuws? 
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Het is maar hoe je het bekijkt. Cholera is endemisch op bepaalde plekken in India. Is dat 
positief? Het is alleen maar de constatering dat de ziekte niet uit te roeien is. De pest was in de 
veertiende en zeventiende eeuw in Europa endemisch. Lepra was dat lange tijd ook.  

Het kan niet anders dan dat Covid-19 een endemisch karakter zal krijgen, antwoordde de 
vorige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in november op vragen uit de Tweede 
Kamer.  Bij een infectieziekte zijn er een aantal mogelijke opties. ‘We kunnen in reactie op een 
ziekte er wereldwijd voor kiezen de ziekteverwekker uit te roeien’, zegt De Jonge. Om er aan 
toe te voegen dat dat zelfs met pokken niet helemaal gelukt is.  

Met polio is de wereld op de goede weg. Maar mazelen is alleen maar lokaal uitgeroeid. We 
moeten leren leven met corona, is de boodschap. 

Wanneer wordt dit verhaal dan wel gunstig? 

Tegen eind maart zou 60 procent van de Europeanen corona moeten hebben gehad, aldus 
regiodirecteur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie Hans Kluge. Daar zorgt de enorm 
besmettelijke Omikron-variant in moordend tempo voor. Hoe meer mensen corona gehad 
hebben, hoe meer wereldwijde immuniteit komt, is zijn uitleg. Dat tezamen met de komst van 
de zomer, zorgt ervoor dat het aantal besmettingen omlaag gaat.  

Het is echter niet het einde. We hadden hiervoor natuurlijk Alpha en Delta. Het kan maar zo 
dat het virus weer een andere variant weet te ontwikkelen. Maar we kunnen er nu wel sneller 
op inspelen. En daarmee wordt een pandemie een endemie.  

Gaan we dan terug naar ‘normaal’? 

We moeten niet denken dat de wereld weer ‘normaal’ wordt: ‘Een ziekte kan endemisch en 
zowel wijdverbreid als dodelijk zijn. Malaria doodde in 2020 meer dan 600.000 mensen. In 
datzelfde jaar kregen 10 miljoen mensen tuberculose en stierven er 1,5 miljoen.  

Endemisch betekent zeker niet dat evolutie op de een of andere manier een ziekteverwekker 
heeft getemd zodat het leven gewoon weer ‘normaal’ wordt’, schrijft viroloog Aris Katzourakis 
van universiteit Oxford als opinie in Nature.  ’Het suggereert ook geen gegarandeerde 
stabiliteit: er kunnen nog steeds ontwrichtende golven zijn van endemische infecties, zoals 
gezien bij de Amerikaanse mazelenuitbraak in 2019.’ 

Dus endemisch brengt ons helaas nog niet terug naar normaal. Hoogstens naar het ‘nieuwe’ 
normaal.  Bron: De Stentor, 29 januari 2022.  

Structurele aanpak: Zo kunnen we leren leven met corona 

Nu het einde van de pandemie in zicht is, maar Covid-19 hoogstwaarschijnlijk in zekere mate 
blijft rondwaren, wordt het tijd voor een structurele aanpak. Als uitgangspunt daarvan moet 
gelden dat burgers weten waar ze wanneer aan toe zijn en dat maatregelen proportioneel 
worden. Bron: De Limburger, 29 januari 2022.  

De lessen van deze pandemie, voor de volgende pandemie 

Europa lijkt onderweg naar het einde van de pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Hoe gaan we daarna om met corona? Eind januari presenteert het kabinet een 
langetermijnstrategie. Nieuwsuur neemt alvast een voorschot. 

We spreken met tien experts uit verschillende sectoren over het (mogelijke) einde van corona 
en de lessen voor de volgende pandemie. 

We vroegen hen naar drie onderwerpen: wat zijn de meest aannemelijke scenario's voor de 
ontwikkeling van het virus, hoe moeten we de zorg anders inrichten en hoe de maatschappij 
en het beleid? 

Dat we snel van corona af zijn, of dat we er überhaupt van afkomen, is nog lang niet zeker. 

Vijf scenario’s ontwikkelde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) samen met 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van scenario 1, 'terug 
naar normaal', tot nummer 5, het worstcasescenario. ’We zitten nu tussen 3 en 4 in’, zegt 
André Knottnerus, een van de hoofdauteurs van de studie. 
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In scenario 3 is er sprake van 'externe dreiging': het virus is in eigen land onder controle maar 
op andere plekken in de wereld ontstaan mutaties. Scenario 4 spreekt van een 'continue strijd' 
waarbij vaccins maar tijdelijk werken en nieuwe varianten beter bestand zijn tegen de vaccins. 

‘We zien dat de immuniteit telkens een beetje afkalft’, zegt zorgeconoom David Ikkersheim. 
‘Het scenario van die permanente strijd met het virus lijkt nu dus het meest waarschijnlijk.’ 
In dit scenario 4 heeft het immuunsysteem van de bevolking telkens een oppepper nodig en 
is er daarom een permanente campagne om mensen te laten vaccineren. ‘Dan is er niet alleen 
een vaccin nodig dat beschermt tegen ziek worden, maar ook tegen het overbrengen van het 
virus. Dat heet steriliserende immuniteit waarmee je met een muur van gevaccineerden de 
verspreiding van het virus stopt.’ Maar zo'n vaccin is er nog niet. 

Het updaten van de vaccins zodat ze beter werken tegen nieuwe varianten komt inmiddels wel 
op gang, ziet hoogleraar virologie Marion Koopmans. ‘Dat wordt waarschijnlijk een 
risicogroepvaccin, voor de echt kwetsbaren. Laten we die groep nog eens extra vaccineren.’ 

Volgens Koopmans bevinden we ons ergens op het pad van pandemie naar endemie, waarin 
corona een gewoon luchtwegvirus is geworden. ‘De impact wordt kleiner en minder mensen 
worden ziek, dus we zitten wel echt in een andere fase.’ Toch is alertheid nog gewenst. ‘We 
moeten wat slagen om de arm houden. Het zou me niet verbazen als er nog een golf of twee, 
drie komen.’ 

Het tweede scenario van de WRR/KNAW is het 'griep+'-scenario, waarin corona alleen in de 
winter opleeft. ‘Als je daar bent, ben je een heel eind’, zegt Knottnerus. ‘Maar ik zou niet 
durven zeggen dat we in het najaar al in griep+ zitten. Dat zou best nog een à twee jaar kunnen 
duren.’ 

Ook Henk Bekedam, oud-WHO-gezant in China en India, wijst erop dat we er nog niet zijn. 
‘Een van de redenen is dat de vaccinatiegraad in andere delen van de wereld laag is. En als 
we het wereldwijd niet goed aanpakken, komt er zeker een nieuwe variant. Ik neem het Westen 
niet kwalijk dat ze een booster willen, maar het is wel kwalijk dat sommige landen nog niet 
eens een eerste prik hebben gehad. Dat is een kwestie van solidariteit, maar het is ook 
eigenbelang.’ 

Het bleek een succes tijdens de coronacrisis: coronapatiënten niet opnemen in het ziekenhuis, 
maar zuurstof meegeven en ze thuis monitoren via een app. Dit gebeurde in verschillende 
ziekenhuizen in Nederland en scheelde duizenden ligdagen en verpleegdiensten. Hoogleraar 
Daan Dohmen, een van de oprichters van de app, gelooft niet dat álle zorg virtueel moet. ‘Maar 
door patiënten bij wie het kan virtueel te begeleiden, maak je plaats voor patiënten die 
ziekenhuiszorg écht nodig hebben.’ 

Thuismonitoring, is dus de les, kan helpen voorkomen dat de zorg in toekomstige golven en 
toekomstige pandemieën overbelast raakt. En: ook chronische ziektes als hartaandoeningen 
kunnen thuis worden behandeld. Dohmen: ‘Als je naar de vergrijzing kijkt, is dat hoognodig.’ 

Nog een coronales: ziekenhuizen kunnen heel flexibel zijn als dat moet. Door de pandemie 
werd bijvoorbeeld het Albert Schweitzer ziekenhuis gedwongen dagelijks vraag en aanbod van 
patiënten en personeel op elkaar afstemmen. ‘Voor corona planden we weken tot maanden 
vooruit’, vertelt bestuursvoorzitter Peter Van der Meer. 

Via een harmonicamodel kan de covidzorg nu, als de patiëntenaantallen plots toenemen, snel 
worden uitgeschoven en de reguliere zorg afgeschaald, en andersom. Van der Meer: ‘Het kan 
nu dus zo zijn dat een patiënt ineens wordt opgeroepen om morgen geopereerd te worden. We 
bleken veel flexibeler en wendbaarder te zijn dan we dachten.’ 

Maar ons zorgstelsel moet ook nog veel bijleren. Henk Bekedam maakte als WHO-gezant de 
SARS-uitbraak in China mee en later het eerste coronajaar in India. Hij zag dat Aziatische 
landen het virus eerder in de smiezen kregen vanwege een beter surveillancesysteem. 

Hij vindt dat we dat systeem in Nederland ook zouden moeten hebben. ‘Als je een stijging van 
het aantal longontstekingen constateert, is dat een signaal dat er misschien iets aan de hand 
is. Daarvoor moeten alle data van alle zorginstellingen bij elkaar komen en in Nederland 
gebeurt dat niet voldoende.’ 
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Ook werkte de marktwerking in de zorg tijdens de coronapandemie niet goed, vindt Bekedam. 
‘Het systeem is te efficiënt geworden. Daardoor was er te weinig buffercapaciteit om de eerste 
klappen op te vangen. België is om twee redenen niet in lockdown gegaan: ze zijn eerder met 
boosteren begonnen en ze hebben meer IC-capaciteit. Is dat dan geen geweldige investering?’ 

Maar er is nog een belangrijke stap vóór het ziekenhuis: preventie. ‘Een gezonde samenleving 
is beter voorbereid op een pandemie’, zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau. 

Hij wijst erop dat de volgende pandemie al onder ons is: obesitas. En ook de vergrijzing legt 
steeds meer druk op het zorgstelsel. ‘De overheid moet nu net zo hard als met klimaatdoelen 
streefwaarden stellen voor de volksgezondheid’, zegt hij dan ook. 

Over één ding zijn de meeste experts het eens: bij een volgende pandemie moet het Outbreak 
Management Team (OMT), de belangrijkste infectieziekte-adviseurs van het kabinet, breder 
worden opgezet. ‘Bij een volgende crisis moet je niet alleen medisch, maar ook economisch, 
maatschappelijk en sociaal kijken’, zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving. 

Bussemaker pleit voor een sociale R-waarde die naast het medische R-getal (dat aangeeft hoe 
snel een virus verspreidt) bestaat. ‘Dat geeft aan hoe het gaat met de mentale gezondheid, 
onderwijsachterstanden of bestaansonzekerheid en dwingt je om een bredere waarde- en 
kennisafweging te maken.’ 

Wat medisch historicus Rina Knoeff betreft moet de blik van beleidsmakers nog breder. Zij 
vindt het een fout dat er niet naar de geschiedenis is gekeken. Ze wijst erop dat we duizenden 
jaren ervaring hebben met pandemieën. Alle maatregelen, zoals handen wassen, grenzen 
sluiten en quarantaine, zijn al eens genomen. ‘De pest is anders dan cholera of de pokken, 
maar mensen reageren op dezelfde manier. Als je die patronen kunt identificeren, kun je ook 
iets zeggen over de toekomst.’ 

Het verleden laat bijvoorbeeld zien dat het voor mensen met lage inkomens het moeilijkst is 
om de maatregelen vol te houden. Knoeff: ‘De overheid had eerder kunnen investeren in hulp 
aan mensen voor wie de nood hoog was achter de voordeur.’ 

Ook helpt het om de crisis lokaal aan te pakken in plaats vanuit Den Haag, meent Knoeff. ‘De 
overheid had meer oog moeten hebben voor lokaal bestuur en kerken, buurthuizen en 
sportcentra. Daar werken allemaal mensen die weten waar de noden zitten.’ 

Hard uithalen naar mensen die tegen de maatregelen protesteren heeft geen zin, zegt ze. 
Sterker nog, de overheid heeft zelfs een vergissing gemaakt met de coronapas en het ‘verbale 
geweld’ dat daarbij kwam kijken, volgens Arjen Boin, hoogleraar Publieke Instituties en 
Openbaar Bestuur. ‘We hebben een minister gehad die met de vinger zwaaide en zei: het komt 
door de ongevaccineerden. Het is niet handig om in een crisis zondebokken aan te wijzen.’ 

Door dat vingerwijzen zijn sommige mensen het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt, vreest 
Boin. ‘Dat gaat bij een volgende pandemie echt moeilijk worden.’ 

Dan is er nog de olifant in de kamer, of eigenlijk de vleermuis. ‘Een virus dat van dieren naar 
mensen gaat, dat is een scenario waarvan we verwachten dat het vaker gaat gebeuren’, zegt 
Marion Koopmans. Het Erasmus MC ziekenhuis probeert daarom alle kennis over 
pandemische paraatheid samen met de TU Delft te bundelen in het Pandemic & Disaster 
Preparedness Center. 

Paraatheid en voorbereiding kunnen het verschil maken, daar hameren alle deskundigen op. 
Maar dat hoeft niet per se voorbereiding te zijn op een volgende gezondheidscrisis; misschien 
is de volgende pandemie wel iets waarvan we het bestaan nog helemaal niet kennen. Bron: 
NOS, 30 januari 2022.  

Kaag-bedreiger Eline bereidt hoger beroep voor 

Eline van ’t N. (44) die onlangs is veroordeeld voor bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag heeft 
een nieuwe advocaat in de arm genomen. Alles lijkt erop dat de dak- en thuisloze zich daarmee 
voorbereidt op een hoger beroep. 

Mede-verdachte Max Van den B. (29) maakte vrijdag bekend in hoger beroep te gaan. Hij kreeg 
zes maanden celstraf opgelegd voor bedreiging van Kaag. Hij wil aanvechten dat er sprake was 
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van bedreiging.  Max houdt zijn pro deo advocaat. ‘Laat de staat maar betalen’, zou zijn 
redenatie zijn. 

Volgens nog onbevestigde berichten wil Eline een andere advocaat inschakelen met geld uit 
donaties van sympathisanten. Op sociale media is daar wel gedoe over, omdat het geld ook 
voor Max zou zijn ingezameld. 

Max was de man die begin januari met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid 
Kaag stond. Een groep mensen die met hem meereisde, scandeerde ‘NSB weg ermee’. De 
vrouw die het filmde en uitzond via internet was Eline van Onrecht TV. Zij is geboren en 
getogen in Genemuiden en was een tijd in Zwolle actief. Eline kreeg van de rechtbank in Den 
Haag een celstraf van vier maanden opgelegd. 

Sigrid Kaag, inmiddels minister van Financiën, en haar gezin waren op het moment van het 
fakkelincident thuis en voelden zich bedreigd. Ze vreesden voor brandstichting. ‘Mijn gezin 
was in paniek. Ik had angst, omdat ik niet weet waarom iemand op dat tijdstip met een 
brandende fakkel voor een woning staat’, stelde Kaag in haar aangifte. ‘We hebben op gekke 
plekken in de wereld gewoond, maar ik voelde me nu onveiliger.’ 

Dit gebeurde in het donker, met een brandende fakkel. De beelden doen me denken aan een 
openbare terechtstelling. 

Het Openbaar Ministerie zei tijdens de zitting dat actievoerders steeds een stap verder 
gaan. ’We moeten personen die zich inzetten voor de publieke zaak beschermen. Sigrid Kaag 
werkt de klok rond voor de samenleving, dat kan ook van haar verwacht worden. Wat zij niet 
kan verwachten is dat ze bedreigd wordt. Dit gebeurde in het donker, met een brandende 
fakkel. De beelden doen me denken aan een openbare terechtstelling.’ 

De rechtbank legde Van den B. uiteindelijk zes maanden cel op en Eline van ’t N. vier maanden 
‘om een signaal af te geven’. ‘Aan u, de verdachten, maar ook aan anderen die denken een 
strijd te moeten voeren tegen de overheid. Dat mag iedereen denken, maar geweld is niet 
toelaatbaar. Als u met mevrouw Kaag wilt praten, is dit niet de manier. U zegt dat u strijdt 
voor democratie, maar wat u deed heeft niets met democratie te maken.’ Bron: De Stentor, 29 
januari 2022.  

 

 
 

Thuiswerken leidt tot meer alcoholgebruik 

Alcoholgebruik kost werkgevers in Nederland 1,3 miljard euro per jaar en door het 
thuiswerken lijkt het erger geworden. ‘De drempel is veel lager geworden’, stelt Saskia Van 
der Zee, die met haar bedrijf Happy Sober mensen begeleidt die kampen met een 
alcoholprobleem. ‘Bij je Zoom-meeting zet je dat glas gewoon naast je scherm, niemand heeft 
het in de gaten.’ 

Van der Zee heeft een toename in haar praktijk gezien sinds het thuiswerken, vertelt ze. ‘Waar 
vroeger aan het eind van de dag de fles open ging, is dat nu eerder’, vertelt de ondernemer die 
ooit zelf een alcoholprobleem had. 

Voor niemand is een alcoholprobleem fijn, dus waar merk je het aan in deze thuiswerktijden? 
Want je kunt niet ruiken als je elkaar fysiek niet ziet. Er zijn een aantal signalen zegt Harry 
Rienmeijer, die met zijn bedrijf Trafieq bedrijven adviseert. ‘Te laat bij een meeting 
aanschuiven, vaker de camera uit, rapporten die niet komen, dat zijn signalen. 
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Als leidinggevende en collega is het heel moeilijk, zegt Rienmeijer. ‘Je ziet ook wel vaak dat 
mensen het wel zien, maar dat het niet wordt gemeld. Er wordt veel met de mantel der liefde 
bedekt, het is een soort taboe’, merkt hij. ‘Het is heel moeilijk om te vragen: drink jij niet teveel 
alcohol?’ 

Van der Zee denkt dat zeggen dat ‘ik maak me zorgen om je’ een goede manier is om het 
probleem bespreekbaar te maken. Dit zegt ook Rienmeijer: ‘Je moet niet meteen beginnen 
met: volgens mij heb je een alcoholprobleem.’ 

Ook moet je als bedrijf oplossingen kunnen bieden. ‘Zorg voor een ADM-beleid (alcohol, drugs, 
medicijnen, red.). Laat weten welke hulp je kunt bieden en waar je mensen naar kunt 
doorverwijzen.’ Ook vindt Rienmeijer dat er een cultuurverandering moet komen: een 
vrijdagmiddagborrel met alcohol op het werk vindt hij onverstandig. Ook een wijnproeverij bij 
de kerst is geen goed idee, vindt hij. Bron: NPO Radio 1, 24 januari 2022. 

 

 

Ministerie: fout in CoronaCheck-app verholpen 

Door een fout in de CoronaCheck-app konden sommige gebruikers vandaag ten onrechte geen 
QR-code krijgen. Het gaat om twee groepen: mensen die een Janssen-vaccin kregen en nu 
met een booster zijn geprikt; en mensen die een besmetting doormaakten, één vaccinatie 
kregen en nu een booster hebben gehad. 

De CoronaCheck-app zag de boosterprik bij hen niet als booster, maar als een tweede 
vaccinatie. Voor een tweede vaccinatie geldt een wachttijd van twee weken. De app zag de 
gebruiker dus (nog) niet als volledig gevaccineerd. Het probleem is nu verholpen, zegt een 
woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Als de gedupeerden opnieuw een 
bewijs aanmaken, krijgen ze wel een QR-code. Bron: NOS, 28 januari 2022. 

 

Vlnr Petra Arens, Jorre Krabben en Christien Lohuis van Ambulance Oost. © Rikkert Harink 

 

Petra, Jorre en Christien over werken op de ambulance in Twente: ‘Als 
het je niet meer raakt, moet je stoppen’ 
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Ernstige verkeersongevallen en andere ongelukken, vuurwerkdrama’s, moord en doodslag: 
ambulancepersoneel maakt heftige gebeurtenissen mee.  Op de onheilsplek doen ze hun werk, 
maar na afloop speelt ook wel eens de eigen emotie op. Over het belang van begeleiding en 
een goed thuisfront. ‘Maar als het je niet meer raakt, moet je stoppen met dit werk.’ 

Christien Lohuis heeft het geregeld meegemaakt. Op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld. Als ter 
sprake komt dat ze bij Ambulance Oost werkt, is ieders aandacht gewekt. En dan komen de 
vragen. Nieuwsgierige visite fantaseert er soms lustig op los. Lohuis moet zelfs wel eens wijzen 
op haar beroepsgeheim, omdat er zo wordt doorgevraagd. Ze wil en mag niet alles wat ze weet 
vertellen. 

Ze merkt dat het publiek een vertekend beeld heeft van haar werk. ‘Jullie maken wat mee hè’, 
zeggen ze dan. En dan komen ze zelf met antwoorden. Doorgesnoven voetbalsupporters zeker? 
Uitgaansgeweld? Moord en doodslag? ‘Vertel eens, hoe gaat dat nu?’ Veel mensen denken 
volgens haar dat haar werk alleen maar bestaat uit het afvoeren van slachtoffers van wapen- 
en ander geweld. Dat is beslist niet zo. Zeker als het wordt afgezet tegen al die andere 
uitrukken voor onheil dat mensen nu eenmaal overkomt. Maar heftige gebeurtenissen, daar 
krijgt elke collega vroeg of laat mee te maken. 

Op de vraag welk incident op haar persoonlijk veel indruk maakte, noemt Lohuis een 
voorbeeld van een paar jaar geleden. ‘We kregen een melding over acht reanimaties langs de 
A35. Toen dacht ik nog: Zoveel? Onderweg hoorden we dat op het bevroren wegdek twee auto’s 
elkaar hadden geraakt. Ze waren gaan rondtollen, raakten van de weg, gleden het talud af een 
brede sloot in en schoten vervolgens onder het ijs. Beide auto’s. In alle twee zat ook een gezin. 
Er waren zes kinderen bij betrokken. Dat was heel heftig.’ 

In de maanden na mijn vaders dood kwam ik voor mijn gevoel alleen maar patiënten tegen 
met dezelfde ziekte, aldus Jorre Krabben, ambulanceverpleegkundige. 

Verpleegkundige Lohuis ‘zit’ 22 jaar op de ambulance. Gepokt en gemazeld in het vak, heeft 
ze inmiddels haar eigen omschrijving voor incidenten zoals die langs de A35. ‘Ik noem dat de 
categorie ‘Je wilt ze niet op het netvlies hebben’. Want zo is het wel. Dagen later zie je de 
beelden nog voorbijkomen. En dan kunnen de collega’s en de organisatie je nog zo goed 
opvangen. Dat is bij ons namelijk heel goed geregeld. Maar het allerbelangrijkste is dat je het 
thuis goed hebt. Als je daar je verhaal niet kwijt kunt, is het moeilijk om dit werk vol te 
houden.’ 

Maar soms is dat wat ze zien simpelweg te erg voor woorden, willen ze ook het thuisfront er 
niet vol mee belasten en houden ze sommige details onder de pet. Ambulancemedewerker 
Petra Arens vertelt dat ze een melding kreeg van een man die zichzelf in brand had gestoken. 
‘Hij was voor 90 procent verbrand. Z’n huid was helemaal hard. Ik kon zelfs geen bloedvat 
meer prikken. Heel afschuwelijk om te zien.’ 

Ambulancemedewerker Jorre Krabben zegt dat het voordelen heeft om niet te wonen in het 
werkgebied van Ambulance Oost. Hij komt zelf uit Lichtenvoorde. De kans dat hij bekenden 
tegenkomt is gering. ‘Ik vind dat prettig. Maar het betekent absoluut niet dat heftige 
gebeurtenissen van mijn schouders afglijden.’ 

‘Ik heb een vroeggeboorte meegemaakt in de ambulance, in de tijd dat mijn vrouw zwanger 
was van ons tweede kind. De melding van het ziekenhuis ging over een vrouw die mogelijk 
was begonnen aan de bevalling van een tweeling. Het was in mei, in augustus zou mijn vrouw 
bevallen. Ter plaatse bleek dat de melding klopte. Het ging om een tweeling van 28 weken. In 
theorie hadden ze een overlevingskans van zestig procent. Dan weet je, het is erop of eronder. 
We namen de vrouw mee in de ambulance, maar na vijfhonderd meter zijn de kinderen 
geboren. In de wagen. En ze hebben het gered, maar ik weet nog dat ik gesloopt was na afloop.’ 

‘Waarom zeg ik dit? Omdat je eigen referentiekader mede de impact van een incident bepaalt. 
Mijn vader overleed vorig jaar aan een aandoening die wel vaker voorkomt. In de maanden na 
zijn dood kwam ik voor mijn gevoel alleen maar patiënten tegen met diezelfde ziekte.’  

Lohuis knikt. Haar moeder stierf aan nierkanker. Alle incidenten met nierfalen die ze in de 
maanden daarna tegenkwam, kwamen extra bij haar binnen. ‘Het is net als nadat je een rode 
auto hebt gekocht. Je ziet ineens overal rode auto’s op de weg.’ 
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Ambulanceverpleegkundigen Lohuis, Arens en Krabben hebben een rustige plek uitgezocht in 
het complex van Ambulance Oost aan de Demmersweg in Hengelo. Het is een lokaal waar ze 
ook regelmatig bij elkaar komen om heftige incidenten te evalueren. Aanleiding voor het 
gesprek is het ongeluk met de klaphamer op oudejaarsdag in Haaksbergen. 

Met een hamer werd op een metalen schaal met ontvlambare stoffen geslagen, waarna een 
explosie volgde. Scherpe delen vlogen rond. Ze raakten de 12-jarige Bram en zijn vriendje 
Robbin die toevallig langs kwamen. Bram overleefde het niet, Robbin raakte gewond. 

Lohuis, Arens en Krabben waren er geen van drieën bij. Ook als het wel zo was geweest, 
zouden ze er weinig over zeggen. Ambulance Oost vindt het ongepast om over de impact van 
zo’n ernstige zaak als die in Haaksbergen te praten. Het is nog zo vers. En nog los daarvan, 
het leed van ambulancepersoneel valt in het niet bij dat van de nabestaanden van de 
slachtoffers.  

‘Emoties van omstanders op de plek van een incident raken ons ook’, wil Arens er, in zijn 
algemeenheid, over kwijt. ‘Meestal gebeurt dat niet direct. Als je aankomt, ben je maar met 
een ding bezig. Je focus ligt op de hulpverlening. Je sluit je af. Terwijl de knop omgaat richt 
je je volledig op de technische kant van de hulpverlening. Maar als dat is gedaan, hoor je de 
geluiden van de omgeving en zie je wat er nog meer gebeurt. Dat kan heel heftig zijn. Zeker 
als het slachtoffer het niet heeft gered. Bijvoorbeeld na een reanimatie. Of een verdrinking. 
Met name als het om kinderen gaat. Wat dan helpt is letterlijk even weglopen bij de situatie. 
Of wat spullen bij elkaar pakken. Naar de wagen gaan om een laptop te pakken. Afstand 
nemen om weer in balans te komen.’ 

 
Petra Arens. „Veel meemaken laat je beseffen hoe belangrijk het is om van het leven te 
genieten.’ © Carlo Ter Ellen DPG Media 

Lohuis, Arens en Krabben zijn positief over de manier waarop Ambulance Oost de nazorg voor 
het personeel regelt. In het verleden was dat minder goed voor elkaar. De zorgverleners konden 
de voicemail inspreken van een hen onbekende psycholoog. Die belde dan binnen 24 uur 
terug. Arens: ‘De praktijk was dat bijna niemand belde. Wij praten het liefst met collega’s. 
Onderling hebben we aan een half woord genoeg. Zij weten hoe het gaat in de praktijk.’ 

We zijn altijd op onze hoede. Voor een hond, die agressief kan zijn, of voor iemand met grote 
pupillen, als teken van drugs en/of alcoholgebruik, aldus Christien Lohuis, 
ambulanceverpleegkundige. 

Op alle drie vestigingen van Ambulance Oost (Enschede, Hengelo en Almelo) zijn 
bedrijfsopvangteams (bot). Na ingrijpende incidenten vangen leden van dat team de collega’s 
op. Ze worden uit de dienst gehaald, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. De technische kant 
van de verleende hulp wordt besproken, dus welke medische handelingen ze bijvoorbeeld 
deden  en of dat de juiste waren? Maar ook welke weerslag het heeft op hen persoonlijk. Wat 
maakten ze mee? Hoe hebben ze het ervaren? Hoe gaat het nu? 
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Als sprake is van een grootschalig of complex incident is altijd een officier van dienst 
geneeskunde (ovdg) ter plaatse. Die medewerker regelt de logistiek eromheen, zodat de 
hulpverleners niet worden afgeleid van hun werk. De ovdg onderhoudt ook de contacten met 
bijvoorbeeld de bemanning van de traumahelikopter, de politie en de brandweer. 

Werken bij de ambulance is nooit saai. Lohuis vertelt dat ze jaren geleden werd omsingeld 
door circa tweehonderd ‘opgefokte bewoners’ van een Almelose volkswijk. ‘Na het kijken naar 
een voetbalwedstrijd was iemand onwel geworden. De huisarts en wij waren aanwezig maar 
we wilden de patiënt niet meenemen. Hij was namelijk niet ernstig ziek. Maar intussen had 
zich een menigte verzameld voor het huis. Wij konden geen kant meer op. We hebben de politie 
gebeld. Met tien agenten zijn we ontzet.’ 

Ze vertelt het lachend, maar bedreigingen kunnen ook angst inboezemen. Lohuis stond ooit 
oog in oog met een doorgedraaide psychiatrisch patiënt met een stiletto. Hij knipte dat mes in 
en uit, telkens weer. ‘Gelukkig liep het goed af. Maar we zijn altijd op onze hoede. Of het nu 
is voor een hond, die agressief kan zijn als je aan z’n baasje komt, of iemand met grote 
pupillen, teken dat sprake is van drugs- en/of alcoholgebruik. Vooral de combinatie is zeer 
onvoorspelbaar. Maar het kan ook dat je op je hoede moet zijn voor een familielid dat vindt 
dat wij te laat komen.’ 

Na zestig jaar samen was het een definitief afscheid. Op zo’n moment zet ik de brancard lager. 
Ik gun ze de tijd samen, aldus Petra Arens, ambulanceverpleegkundige. 

Als er sprake is van een opgefokte sfeer, volgt vooraf een seintje van de meldkamer. Lohuis: 
‘Dat is prettig. De politie beschermt ons, waar nodig. Het gebeurt wel dat ‘dronken dropjes’ op 
de bumper van de ambulance gaan staan, als je daarin iemand verzorgt. Of ze trekken de 
deur open. Wat dan helpt, is een paar 100 meter verderop gaan staan. Wel zo rustig.’ 

Arens, Lohuis en Krabben maken niet vaak mee dat ze fysiek worden belaagd. Gelukkig. Maar 
ze hebben altijd een noodknop bij zich, waarop ze kunnen drukken. Dan gaan in de 
meldkamer alle alarmbellen af. Ook zijn alle voertuigen sinds vorig jaar voorzien van 
steekwerende vesten. De drie medewerkers hebben ze nog niet hoeven dragen. 

Ambulance Oost heeft honderdtachtig medewerkers op de weg. Elk jaar komt het wee tot drie 
keer voor dat iemand te maken krijgt met fysiek geweld. De directie stimuleert dat aangifte bij 
de politie wordt gedaan. Maar in de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Vaak is het 
ingewikkeld om de bewijsvoering rond te krijgen. Medewerkers zien soms op tegen het afleggen 
van een verklaring en een rechtszaak. 

 
Jorre Krabben. „We zijn niet van steen en dat willen we ook niet worden.’ © Carlo ter Ellen 
DPG Media 

Maar de verruwing van de samenleving is voor hen wel degelijk merkbaar in de dagelijkse 
praktijk. De lontjes zijn korter, zeker sinds het coronavirus in het land is en maatregelen de 
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bewegingsvrijheid van burgers beperken. Krabben: ‘Wij zijn ervoor opgeleid om in situaties 
met agressie te de-escaleren. We hebben regelmatig van doen met psychiatrisch patiënten. 
Soms zijn ze psychotisch. Ze zien gevaar om zich heen dat er niet is. Als wij met onze groene 
jassen ineens te dichtbij komen, kan dat tot een uitbarsting leiden. Daar houd je altijd 
rekening mee. We scannen de situatie zodra we ergens ter plaatse komen.’ 

Soms zijn het de, op het eerste oog simpele uitrukken die toch raken. Lohuis: ‘Ik bracht een 
oude man met de zorgambulance naar het verpleeghuis. Hij was uitbehandeld in het 
ziekenhuis en kon niet meer terug naar zijn eigen huis. Er ging geen familie mee en er stond 
geen familie bij het tehuis. Ik vroeg hoe dat zat. Hij vertelde dat hij niemand meer had. Ook 
geen bezoek, dat langskwam. Er was zelfs geen contact met buren. Dat is heftig.’ 

Arens vult aan: „Ik kwam bij een echtpaar, dat langer dan vijftig jaar bij elkaar was. Een van 
de twee was er slecht aan toe en ging met ons mee naar het ziekenhuis. Beiden beseften dat 
het verkeerd zou aflopen. Het was een definitief afscheid. Op zo’n moment zet ik de brancard 
lager. Ik gun ze de tijd samen. Ze kusten elkaar en de achterblijver pakte nog even een arm 
van de partner vast.’ 

 
Christien Lohuis. „Wij konden geen kant meer op. We hebben de politie gebeld. Met tien 
agenten zijn we ontzet.’ © Carlo ter Ellen DPG Media 

Hoe gaan Lohuis, Arens en Krabben om met de al die heftige gebeurtenissen? Mislukte 
reanimaties, ernstige verwondingen, geweld, (verbale) agressie en overlijdens? ‘We zijn niet 
van steen’, zegt Krabben, ‘en dat willen we ook niet worden. Als je verhard en de emoties raken 
je niet meer, kun je ook niet de juiste zorg geven. Juist empathie zorgt in veel gevallen voor 
rust bij de patiënten. Als het je niet meer raakt, dan moet je stoppen met dit werk.’ 

Lohuis is dat met hem eens. Ook Arens knikt. ‘Onze eerste insteek is dat je mensen wilt 
redden. Maar helaas kan dat niet altijd. Dan is dat bot-team zo belangrijk voor ons. Ook helpt 
het in dit werk dat je een bepaalde levens- en werkervaring hebt. Op de werkvloer delen we 
veel met elkaar, ook over ons privéleven. Het maakt het gemakkelijker om elkaar bij te staan. 
Veel meemaken laat je beseffen hoe belangrijk het is om van het leven te genieten. Ook 
daarover hebben we het vaak in de koffiekamer.’ Bron: Tubantia, 29 januari 2022. 
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Een groep Friese truckers protesteert tegen de coronamaatregelen 

Een groep Friese truckers protesteert in navolging van het ‘vrijheidskonvooi’ in Canada ook 
tegen de coronamaatregelen. In Leeuwarden zijn zo'n twintig vrachtwagenchauffeurs, 
tientallen auto's en een paar trekkers samengekomen. 

Het lijkt nog lang niet op het massale protest in de Canadese hoofdstad Ottawa. Daar kwamen 
zo'n tienduizend demonstranten samen, ondanks de ijzige kou. Een gedeelte daarvan kwam 
met de truck vanuit Vancouver om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese 
regering. 

In Friesland gaat het vooralsnog om ruim twintig trucks. ’Beter iets dan niets. Ik hoop dat er 
nog veel bijkomen’, schrijft één van de sympathisanten op Twitter. Voor bewoners van de 
binnenstad betekende het dat uitslapen er vandaag niet in zat. De vrachtwagens arriveerden 
met veel getoeter op het evenementenplein Oldehoofsterkerkhof. De chauffeurs willen 
een Elfstedentocht rijden als teken van protest. Bron: AD, 30 januari 2022. 

 

Ook Vrijheidskonvooien op Nederlandse wegen 

Op verschillende plekken in Nederland rijden vanmiddag mensen in een konvooi van onder 
meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde 
Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels. 

Omrop Fryslân meldt dat in Leeuwarden zo’n 25 vrachtwagens, tientallen auto’s en een aantal 
tractoren bijeenkwamen, om vervolgens langs alle elf de Friese steden te rijden uit protest 
tegen de coronaregels. Ook in Overijssel rijdt een konvooi rond, dat volgens RTV Oost bestaat 
uit tientallen demonstranten in vrachtwagens en auto’s die van Hengelo naar Zwolle zouden 
rijden. 

Eerder werd er op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om ‘een rondje 
te toeren in de provincie’, waarbij ‘alles en iedereen op wielen’ welkom is. Op Twitter meldt 
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Freedom Convoy Nederland dat Friesland de aftrap had in Leeuwarden. Het account maakt 
ook melding van konvooien in onder meer Noord-Holland, Flevoland en Limburg.  

Het verkeer lijkt vooralsnog weinig overlast te hebben van de acties. Af en toe rijdt het soms 
even ergens wat langzamer, maar het verkeersaanbod is momenteel zo laag, dat de acties niet 
of nauwelijks vertraging opleveren, aldus een woordvoerder van de ANWB. Rijkswaterstaat 
laat op Twitter een soortgelijk geluid horen.  Niettemin meldde de ANWB wel dat op de snelweg 
A2 Maastricht richting Eindhoven bij Valkenswaard een aanrijding is gebeurd waarbij vijf 
auto’s zijn betrokken en dat het ongeval is gebeurd achter een aantal langzaam rijdende 
vrachtwagens. Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog 
onbekend is, maar dat het incident ter hoogte van een konvooi plaatsvond. ‘Het is heel kort 
op het konvooi gebeurd.’ Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog onbekend. 

Bij het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada reden deze week honderden truckers van 
Vancouver naar Ottawa. Ook andere mensen, die geen vrachtwagenchauffeur zijn, sloten zich 
erbij aan. In totaal ging het om duizenden mensen. Het protest van de truckers begon 
aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens 
met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer en meer een demonstratie geworden 
tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in het algemeen. Bron: AD, 30 januari 2022. 

Kettingbotsing achter expres langzaam rijdende truckers op A2 bij 
Leende 

Op de A2 tussen Maarheeze en Leende heeft vanmiddag een kettingbotsing plaatsgevonden 
met vijf auto's. Dat gebeurde rond 13.15 uur in de richting van Eindhoven. Het ging mis achter 
een aantal truckers die uit protest langzaam over de snelweg reden.  

De truckers waren even daarvoor vertrokken vanaf de carpoolplaats bij Maarheeze en 
protesteren tegen het coronabeleid. Ze willen over de snelweg naar Best rijden. 

Meerdere personen zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance. Ook de brandweer 
kwam ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de ANWB is één persoon gewond geraakt. 
De ANWB meldt dat de weg inmiddels weer vrij is.  

Een aantal trucks rijdt zondagmiddag bewust langzaam over de snelweg in Zuidoost-Brabant. 
Zij wapperen onder meer met Nederlandse vlaggen en hebben borden met leuzen als ‘Het klopt 
niet’, ‘Ik steun ondernemers die opengaan zonder 2G’ en ‘Blijf van onze kinderen af. Ze zijn 
geen experiment’.  

Langzaam rijden is op zichzelf niet verboden in Nederland. Wel is het verboden om ander 
verkeer in gevaar te brengen. Daarvoor kunnen boetes uitgeschreven worden. Op Nederlandse 
snelwegen geldt verder als regel dat een voertuig minimaal zestig per uur moet kúnnen en 
mogen rijden. Hoe hard de protesterende truckers reden is nog onduidelijk. 

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat reageert: ‘We kennen de toedracht van het ongeluk 
niet exact, maar in zijn algemeenheid staat voor ons doorstroming en veiligheid voorop. 
Daarom zijn manifestaties op de snelweg niet wenselijk. We blijven de situatie op de weg 
monitoren en lichten de politie in als er elders problemen zijn.’ 

Een politiewoordvoerder zegt dat het konvooi nog steeds richting Den Bosch rijdt. Waar de 
tocht exact naartoe gaat, is voor de politie nog onduidelijk. Er zouden geluiden zijn dat de 
deelnemers aan het konvooi niet in de regio zouden blijven. Daarbij zou ook België als 
bestemming zijn genoemd. 



188 
 

 

Ongeluk op de A2 vlak voor Leende. © Bert Jansen 

Zondagmiddag zijn op verschillende plekken in het hele land konvooien van vrachtwagens en 
auto’s de weg opgegaan. Zo zijn in Leeuwarden zo’n twintig vrachtwagenchauffeurs, tientallen 
auto’s en een paar trekkers samengekomen. Ook  in onder meer Noord-Holland, Flevoland, 
Overijssel en Limburg rijden truckers in konvooi langzaam rond. Eerder werd op het 
Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om ‘een rondje te toeren in de 
provincie’. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar 
duizenden mensen protesteren tegen de coronaregels. Bron: AD, 30 januari 2022. 

 
Ongeluk op de A2 vlak voor Leende. © Bert Jansen 
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Hoog verzuim in schoonmaakbranche, sector wil dat zelftest leidend 
wordt bij isolatie 

Bij mensen met een positieve zelftest moet de verplichte isolatieperiode van zeven dagen direct 
ingaan, zonder dat ze eerst nog naar de GGD moeten voor een PCR-test. Daarvoor pleit 
werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland, die de verzuimcijfers in de 
schoonmaakbranche naar eigen zeggen ziet exploderen. De afgelopen week is het aantal 
positief geteste schoonmakers verdubbeld, zegt een woordvoerder. Ruim 1 op de 10 
schoonmakers zit ziek thuis. 

Sommige van hen zitten meer dan tien dagen in isolatie, zegt directeur Rob Rommelse van 
Schoonmakend Nederland. Hij wijst erop dat veel schoonmakers regelmatig uit voorzorg een 
zelftest doen, maar dat de officiële isolatieperiode pas begint als er een positieve PCR-test ligt. 
‘Omdat de GGD de toeloop op dit moment niet aankan, ben je weer een paar dagen verder 
voordat je aan de beurt bent’, zegt hij. ‘Dit is onhoudbaar.’ 

Een woordvoerder van de werkgeversorganisatie vult aan dat veel ondernemingen bij de 
branchevereniging aan de bel hebben getrokken. ‘Er zitten veel schoonmakers thuis, en dan 
ook nog eens extra lang. Het loopt de spuitgaten uit, horen we.’ Bron: NOS, 28 januari 2022. 

 

Rafael Nadal is door het dolle heen na zijn overwinning. © AFP 

Nadal vecht zich in meeslepende finale voorbij Medvedev en ontstijgt 
Djokovic en Federer 

Rafael Nadal heeft tennishistorie geschreven in Melbourne. Na een vijfsetter tegen Daniil 
Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5) die even slopend was als meeslepend, is hij alleen de 
recordhouder met 21 grandslamtitels. De Spanjaard laat Roger Federer en Novak Djokovic in 
ieder geval voorlopig achter zich. Dik 5 uur duurde de partij. 

Het was hèt onderwerp van gesprek deze dagen in Melbourne, naast de titel in het 
vrouwentoernooi van thuisfavoriet Ashleigh Barty. Rafael Nadal, nog ongeslagen in 2022, 
beleefde deze weken op 35-jarige leeftijd een sprookje en stootte helemaal door tot de finale in 
Australië. Zo mocht de Spanjaard vandaag voor die magische en nooit eerder vertoonde 21ste 
grandslamtitel gaan, waar hij nog altijd op gelijke hoogte stond met Novak Djokovic en Roger 
Federer. Gemakkelijk beloofde het niet te worden, met aan de overkant van het net Daniil 
Medvedev. De nummer 2 van de wereld hoopte er op zijn beurt twee op een rij van te maken 
na zijn titel in New York. 

En meteen werd duidelijk dat het voor Nadal in de Rod Laver Arena vechten zou worden voor 
elk punt en iedere servicegame. Aanvankelijk trok de kampioen van 2009 zijn eigen games 
nog over de streep, maar niet veel later moest hij toch twee keer zijn opslag inleveren bij 



190 
 

Medvedev. Die brak twee keer op ‘love’ en kwam zelf tegelijkertijd geen moment in de 
problemen in de games die hij begon: 6-2. 

Tot genoegen van de overgrote meerderheid van het Australische publiek, rechtte Nadal in de 
tweede set de rug. Hij had meer in te brengen in de rally’s en kreeg ook in de games van zijn 
tegenstander meer en meer een voet tussen de deur. Twee keer sloeg hij toe in een game van 
Medvedev en de 4-1 voorsprong was er, maar die gaf zich niet snel gewonnen en kwam weer 
terug. Nadat een activist ook nog even de baan betrad en het spel stillegde, moest een tiebreak 
over de tweede set beslissen. Ook daarin liep Medvedev lang achter de feiten aan, maar hij 
sleepte hem er toch nog uit en kwam op één set van de titel. 

Bijna anderhalf uur had die set geduurd en het verliezen ervan was een ferme tik voor Nadal, 
maar opgeven staat niet in het woordenboek van de Spaanse vechter. Hij liet een breakpoint 
in de openingsgame onbenut en wat volgde was een gelijkopgaande derde set. Uiteindelijk was 
het Nadal die zijn recordhoop levend hield door bij 4-4 door de service van Medvedev te gaan 
en het vervolgens uit te serveren. 

Ook Medvedev was niet zo fris meer, dat werd wel duidelijk toen hij in de vierde set om de 
fysio vroeg. Bij de Rus waren er bovendien de nodige irritaties richting het (op de hand van 
Nadal zijnde) publiek, zo liet hij ook duidelijk aan de umpire weten. ‘Kun je de controle nemen? 
Je doet niet genoeg’, zei Medvedev, nadat hij bij een 2-2 stand gebroken werd. Tegelijkertijd 
bleef Nadal juist kalm. Hij won ook de vierde set met 6-4 en dus moest de allesbeslissende 
vijfde voor een winnaar gaan zorgen. 

Daarin zat er wederom weinig tussen, maar juist de tien jaar oudere Nadal leek de fittere van 
de twee. Het was dan ook de Spanjaard die als eerste toesloeg om naar 3-2 te gaan. De 
daaropvolgende game werd een bloedstollende. Medvedev kreeg drie kansen op de re-break, 
maar na 14 minuten was daar dan toch servicebehoud voor Nadal. Bij 5-4 mocht hij voor de 
overwinning serveren. Dat mislukte, maar niet veel later was het wel raak nadat hij Medvedev 
opnieuw had weten te breken. 

Zo won Nadal alsnog zijn historische 21ste grandslamtitel. Veruit de meeste daarvan, dertien, 
won hij op zijn favoriete gravel in Parijs. De Australian Open won hij één keer eerder. Na 
Djokovic, om wiens uitsluiting veel te doen was in Melbourne, is hij in het moderne tijdperk 
bovendien de tweede speler die alle vier de grand slams twee keer heeft weten te winnen. Bron: 
AD, 30 januari 2022. 

QR-code voor gevaccineerde bezoekers buiten de EU 

Op de centraal stations van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam komen loketten 
waar volledig gevaccineerde bezoekers van buiten de Europese Unie een coronatoegangsbewijs 
kunnen krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld toeristen, zakenreizigers en cabinepersoneel van 
luchtvaartorganisaties, die in hun eigen land wel zijn ingeënt maar niet zijn aangesloten op 
het Europese coronapaspoort. Zij kunnen straks een QR-code aanmaken voor een kort 
verblijf, die maximaal twee weken geldig is. 

Daarmee kunnen ze in Nederland gebruikmaken van voorzieningen waar een 
coronatoegangsbewijs vereist is, zoals de horeca en evenementen. Tot nu toe konden 
bezoekers van buiten de EU daar alleen eenmalig en met een recente negatieve testuitslag 
terecht, ook als ze volledig waren ingeënt. 

Het kabinet verwacht dat dagelijks zo'n 2000 tot 2500 mensen gebruik zullen maken van het 
tijdelijke coronatoegangsbewijs. Wanneer de balies precies opengaan, is niet bekend. Bron: 
NOS, 28 januari 2022. 

Ondernemers krijgen meer tijd om belasting te betalen 

Ondernemers die vanwege de coronacrisis betalingsproblemen hebben, krijgen meer tijd om 
aan hun belastingplicht te voldoen. Ze kunnen tot en met 31 maart uitstel van betaling 
aanvragen, eerder was dat 31 januari. Ondernemers kunnen onder meer uitstel aanvragen 
voor het betalen van loonheffing, omzetbelasting, milieubelastingen en accijns. 
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Momenteel hebben ruim 264.000 ondernemers samen een belastingschuld opgebouwd van 
18,7 miljard euro. Meer dan 380.000 ondernemers hebben al gebruikgemaakt van het 
betalingsuitstel. Bron: NOS, 28 januari 2022. 

ANKO wil actie kabinet: overgrote deel lockdownschade kappers niet 
vergoed door Rijk 

Kappers hebben in de drie lockdowns die Nederland tijdens de coronapandemie heeft gekend 
900 miljoen euro schade geleden, heeft brancheorganisatie ANKO berekend. Daarvan hebben 
ze ongeveer een kwart, dus zo'n 225 miljoen euro, aan compensatie gekregen in de vorm van 
coronasteun. De rest hebben de kappers zelf op moeten brengen. 

ANKO meent dat de 'ruimhartige steun' door het vorige kabinet niet is nagekomen en pleit 
voor betere steun. ‘Dit slaat een hele diepe wond die voorlopig niet zal genezen, tenzij het 
nieuwe kabinet in actie komt’, stelt ANKO-voorzitter Maurice Crusio. 

Kappers hebben hun eigen spaar- en pensioenpotjes moeten aanspreken om het hoofd boven 
water te houden en hebben daarnaast geld geleend en betalingen uitgesteld, geeft Crusio aan. 
‘De marges in onze branche zijn klein en het duurt dan ook nog vele jaren voordat die potjes 
weer gevuld zijn, als dat überhaupt lukt! Om eerlijk te zijn zien we het zonder echte steun van 
de overheid somber in.’ 

Dat de steun zo summier uitgepakt is, komt onder meer door de manier waarop die berekend 
wordt. Zo is december voor kappers een drukke maand waarin het grootste deel van de omzet 
in het slotkwartaal viel, maar omdat de lockdown slechts deels in deze maand viel is het 
moeilijk voor veel kappers om aan het vereiste omzetverlies van twintig procent of dertig 
procent in het kwartaal te voldoen, geeft ANKO aan. Eind 2020 was er een vergelijkbaar 
probleem. 

Bovendien is er alleen subsidie gegeven voor salarissen en vaste lasten. De ondernemers zelf, 
die ook niets verdienden, kregen geen steun en moesten toch ook hun eten en huur of 
hypotheek blijven betalen. In totaal zijn de kappers tweeëntwintig weken of vijf maanden dicht 
geweest, rekent de brancheorganisatie voor. Bijna 30.000 kappers verdienden in die periode 
niets. 

Crusio wil daarom dat de politiek nog eens goed kijkt naar de geboden steun. ‘Nu de cijfers 
steeds meer laten zien dat het steunpakket verre van ruimhartig is, roepen we het kabinet op 
om de totale schade te bezien en met oplossingen te komen waar alle ondernemers écht iets 
aan hebben, nu en in de toekomst.’ Bron: De Ondernemer, 27 januari 2022.  

KVK: 'Minder faillissementen in 2021 dankzij steunmaatregelen' 

Het aantal faillissementen daalde in 2021 verder dankzij steunmaatregelen. Dat meldt de 
Kamer van Koophandel (KVK) op basis van nieuwe cijfers. Als reden voor die terugloop worden 
de steunmaatregelen vanuit de overheid gezien.  

‘We moeten wel ernstig rekening houden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022’, zegt 
honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling Josette Dijkhuizen aan Maastricht 
School of Management in een toelichting. ‘Uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van de 
pandemie en de verdere economische ontwikkeling.’ 

In alle sectoren samen gingen volgens KVK vorig jaar 1535 ondernemingen failliet, tegenover 
ruim 2600 in 2020. Er waren tegelijkertijd in 2021 6 procent meer starters dan een jaar 
eerder. Bron: De Ondernemer, 27 januari 2022.  

KHN: ondernemers hebben 5 miljard euro geïnvesteerd om bedrijven 
overeind te houden 

Horecaondernemers hebben de afgelopen 22 maanden minstens vijf miljard euro aan eigen 
geld geïnvesteerd om hun bedrijven overeind te houden. Dat meldt Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) op basis van een inschatting. Tienduizenden ondernemers, ook in andere 
bedrijfstakken, hebben zich diep in de schulden moeten steken. Over extra overheidssteun 
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voor hen is nog steeds geen duidelijkheid. Gesprekken tussen werkgeversorganisaties en het 
ministerie van Economische Zaken lopen nog. 

Ondernemers werden gecompenseerd voor een deel van hun gemiste inkomsten, onder meer 
om werkgelegenheid te behouden. Dit kwam nooit in de buurt van 100 procent en is volgens 
KHN 'niet toereikend'. De branchevereniging wil dat er een transitiefonds en een 
investeringsfonds komen voor bedrijven die zich moeten aanpassen om te overleven of die 
investeringen nodig hebben om weer te kunnen opstarten. Daarnaast zijn er ook ondernemers 
die de keuze maken om te stoppen. KHN wil dat de overheid het mogelijk maakt dat zij verder 
kunnen zonder schulden. Bron: De Ondernemer, 26 januari 2022.  

Update RIVM 

Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo veel positieve 
coronatests geregistreerd als tussen zaterdagochtend en zondagochtend. Het instituut 
kreeg 75.199 meldingen. 

Het instituut kampt sinds dertien dagen wel met een achterstand. Die besmettingen zijn al 
wel vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt sneller op dan de systemen kunnen registreren. 
Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is opgelopen tot 131.000. 

Dat zijn 9000 meer achterstallige meldingen dan zaterdag, toen er een achterstand van 
122.000 werd gemeld. De cijfers gaan over de afgelopen dertien dagen, toen de achterstand 
begon. Doordat veel mensen positief testen lukt het volgens het RIVM niet om die meldingen 
‘vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de 
GGD en het doormelden aan het RIVM'. 

Alle positieve uitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD, aldus het RIVM. De 
informatie moet daarna nog naar een tweede systeem, voor het bron- en contactonderzoek. 
‘Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel werk.’ Daarom 
worden de cijfers met vertraging naar het RIVM gestuurd. 

Er wordt volgens het RIVM hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en 
te verhelpen. 

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1154 mensen met corona, zo valt op te maken uit 
de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Dat zijn er 25 meer dan een dag eerder. 

Op de intensive care is er nog een lichte daling te zien. Op de ic's liggen nu 209 patiënten met 
corona, vier minder dan een etmaal ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober vorig 
jaar. Een dag eerder daalde het aantal coronapatiënten op de ic met 25, dat was de grootste 
daling van het aantal coronapatiënten op de ic's in één dag in ruim drie weken tijd. 

Er werden afgelopen etmaal tien nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen. Dat zijn er 
ongeveer evenveel als het dagelijks gemiddelde aan nieuwe ic-opnames van afgelopen week. 
Doordat er tussen zaterdag en zondag meer mensen overleden of de intensive cares mochten 
verlaten, daalde het totale aantal mensen met Covid-19 dat een ic-bed bezet houdt toch. 

Op de verpleegafdelingen worden nu 945 patiënten met corona behandeld, 29 meer dan een 
dag eerder. Afgelopen dagen schommelt de bezetting in de klinieken. Zo daalde het aantal 
coronapatiënten woensdag en donderdag, maar vanaf vrijdag neemt de bezetting weer toe. 
Afgelopen etmaal werden er 140 nieuwe mensen met corona op een verpleegafdeling 
opgenomen. Bron: AD, 30 januari 2022. 
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Storm Corrie trekt morgen met zeer zware windstoten over ons land, 
mogelijk vier stormvloedkeringen dicht 

Morgen trekt storm Corrie over Nederland. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele 
land. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de windstoten ondervinden en er is 
mogelijk ook wateroverlast aan de kust en bij het IJsselmeer. 

Volgens Weerplaza trekt Corrie vanaf maandagochtend over Nederland. Langs grote delen van 
de kust en rond het IJsselmeer zal vanuit het noordwesten windkracht 9 blazen, met zeer 
zware windstoten tot 110 kilometer per uur.  

In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor.  Diana Woei 
van Weerplaza: ‘Naar verwachting zal de wind in het oosten van Brabant, Gelderland en 
Limburg op zijn sterkst zijn in de vroege middag. Daar zijn windvlagen van 75 tot 90 km per 
uur mogelijk. In de middag neemt de wind in de kuststreken langzaam in kracht af.’ 

Overigens spreekt het nationale weerinstituut KNMI vooralsnog niet officieel van storm Corrie, 
‘maar wel van (zeer) zware windstoten als gevolg van storm Corrie vanuit het Verenigd 
Koninkrijk waar we veel last van gaan krijgen', meldt een woordvoerder. ‘Wij geven namen aan 
stormen waarvoor we code oranje of rood uitgeven voor windstoten.’ 

Volgens Weerplaza is het door de harde wind morgen mogelijk dat bomen omvallen en 
dakpannen van huizen kunnen waaien. Het is daarom raadzaam losliggende spullen in de 
tuin op te bergen, want deze kunnen een speelbal van de wind worden, meldt de weerdienst. 

Volgens Weerplaza brengt met name een rit over de Afsluitdijk risico’s met zich mee, vooral 
voor vrachtwagens en auto’s met een aanhanger. Rijkswaterstaat waarschuwt dat 
weggebruikers overal in het land rekening moeten houden met de zware windstoten. Het 
advies is om weer- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te 
passen. ’Handen aan het stuur, ogen op de weg’, vat woordvoerder Bart Audenaert van 
Rijkswaterschap het samen. 

De scheepvaart kan hinder ondervinden omdat bij harde wind bruggen niet bediend kunnen 
worden. 

Rond de kern van de depressie staat er veel minder wind. Volgens de huidige 
weersverwachting komt die kern in het noordoosten van het land te liggen. Daarom waait in 
met name Friesland, Groningen en Drenthe hooguit een matige wind.  

Nederland kampt op dit moment ook nog eens met hoge waterstanden langs de kust, die door 
de harde wind ook nog eens worden opgestuwd. Waterschappen en veiligheidsregio's zijn 
daarom gewaarschuwd voor de kans op wateroverlast in buitendijkse gebieden. Waar nodig 
neemt Rijkswaterstaat maatregelen, schrijft de uitvoeringsdienst, zoals het sluiten van 
keringen en coupures en het ontruimen van buitendijks gelegen gebieden. 

Mogelijk sluit Rijkswaterstaat morgen ook enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het 
achterland te voorkomen. Met de huidige verwachtingen sluiten de Hollandsche 
IJsselkering  (onder Rotterdam) en Haringvlietsluizen (tussen Voorne-Putten en Goeree-
Overflakkee) zo goed als zeker, de Oosterscheldekering (Zeeland) en Ramspolkering (ten 
oosten van het IJsselmeer) waarschijnlijk. Gisteravond besloot Rijkswaterstaat ook al om de 
Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen tijdelijk te sluiten.  

Volgens de woordvoerder is het niet uniek dat Rijkswaterstaat meerdere stormvloedkeringen 
sluit. ‘Dat gebeurt eens in de twee tot vijf jaar.’  

Waterschappen zijn beducht op de hoge waterstanden. Zo verwacht het Zeeuwse waterschap 
Scheldestromen morgen rond 13.30 uur in Vlissingen een waterstand van 3,73 boven 
Normaal Amsterdams Peil (NAP). Ook bij Terneuzen zal het water hoog staan. Het 
hoogwaterplan van dit waterschap treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van 
3,30 meter boven NAP. Bij een verwachting van 3,70 meter boven NAP start fase 2: 
buitendijkse wegen gaan dan dicht, net als strandovergangen en enkele dijkdoorgangen 
(coupures). Op dijken is bewaking op schadegevoelige plekken. 
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Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn morgen uit 
voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Mensen die een afspraak hebben staan voor 
een coronatest worden zondag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op een andere 
locatie. 

De teststraat van de GGD Zeeland in Vlissingen, op een parkeerplaats bij ziekenhuis Adrz, is 
overdekt met grote witte tenten en de GGD wil voorkomen dat die wegwaaien en er ongelukken 
gebeuren. De GGD Rotterdam-Rijnmond sluit maandag de testlocatie bij Rotterdam The 
Hague Airport voor ‘de veiligheid van onze bezoekers en personeel’. 

De GGD Zaanstreek-Waterland sluit maandag de vaccinatielocatie op het evenemententerrein 
in Purmerend en de testlocaties aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. 
Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om 
maandag zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan, op de Pieter 
Ghijsenlaan. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen. 

Het Verenigd Koninkrijk krijgt al eerder te maken met storm Corrie. Vanaf vijf uur vanmiddag 
tot morgenochtend om zes uur geldt code oranje voor het noordelijke deel van Schotland. Voor 
de rest van Schotland en Noord-Engeland geldt code geel. Voor Schotland komt Corrie zeer 
ongelegen. Eerder dit weekend richtte storm Malik al flink wat schade aan in het noordelijkste 
deel van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij vielen twee doden. De vrees bestaat dat zwakke 
bomen die de eerste storm wel overleefden, door Corrie alsnog het loodje leggen. 

Naast wind zijn er de komende week ook veel buien. Maandag wordt het regionaal nat met 
ongeveer tien millimeter regen. Dinsdag regent het vooral in de ochtend. Ook de dagen daarna 
is de paraplu soms nodig, maar het regent minder dan aan het begin van de week.  

Gisteren waaide het al flink in het noorden en oosten van Nederland, wat resulteerde in de 
nodige stormschade. Zo waaiden er meerdere bomen om en raakte een automobilist in de 
problemen toen zijn aanhanger kantelde. Het KNMI gaf ook toen code geel af vanwege zware 
windstoten. Rond 21.30 uur is de waarschuwing ingetrokken. 

Stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. Omdat 
in Nederland vooralsnog slechts code geel is afgegeven, wordt Corrie door het weerinstituut 
nog niet officieel zo genoemd. Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt 
met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. 
Nederland brengt dit jaar verschillende namen in, waaronder Corrie, Tineke en 
Franklin. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog 
bij het KNMI in 1964. Bron: AD, 30 januari 2022. 

Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en 
Zaandam zijn maandag uit voorzorg gesloten  

Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn 
maandag uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Mensen die een afspraak hebben 
staan voor een coronatest worden vandaag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op 
een andere locatie. 

De teststraat van de GGD Zeeland in Vlissingen, op een parkeerplaats bij ziekenhuis Adrz, is 
overdekt met grote witte tenten en de GGD wil voorkomen dat die wegwaaien en er ongelukken 
gebeuren. De GGD Rotterdam-Rijnmond sluit morgen de testlocatie bij Rotterdam The Hague 
Airport voor 'de veiligheid van onze bezoekers en personeel'. 

De GGD Zaanstreek-Waterland sluit morgen de vaccinatielocatie op het evenemententerrein 
in Purmerend en de testlocaties aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. 
Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om 
maandag zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan, op de Pieter 
Ghijsenlaan. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen. 
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Het KNMI heeft voor morgen code geel uitgegeven om te waarschuwen voor zware windstoten. 
De waarschuwing geldt voor heel Nederland. De naam van de naderende storm is Corrie. 
Bron: AD, 30 januari 2022.  

 

Stormvloedkeringen maandag dicht om hoogwater door storm Corrie 

Rijkswaterstaat gaat maandag hoogstwaarschijnlijk enkele stormvloedkeringen sluiten, om 
wateroverlast in het achterland te voorkomen. Er wordt hoogwater verwacht, door de 
combinatie van vloed en storm Corrie, die tot harde wind en windstoten kan leiden. 

De verwachte waterstanden komen gemiddeld eens in de twee tot vijf jaar voor, meldt 
Rijkswaterstaat. Bron: AD, 30 januari 2022.  

 

Bemanningsleden gered na aanvaring tussen twee zeeschepen bij 
IJmuiden 

Voor de kust van IJmuiden is een aanvaring geweest tussen een vrachtschip en een olietanker. 
Beide schepen lagen voor anker bij IJmuiden, maar volgens de Kustwacht Nederland hield 
het anker van het vrachtschip het niet. 

Na de aanvaring maakte het vrachtschip veel water in de machinekamer. Dat houdt in dat er 
water naar binnen stroomt.  

Aan boord van het Duitse vrachtschip 'Julietta D', dat onder Maltese vlag vaart, waren 
achttien bemanningsleden. Zij zijn inmiddels geëvacueerd en worden per helikopter naar 
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Schiphol vervoerd. Ook de Belgische Kustwacht hielp met een helikopter mee met de 
reddingsactie.  

Volgens de Nederlandse Kustwacht drijft het vrachtschip inmiddels stuurloos in het 
windmolenpark Hollandse Kust Zuid, zo'n 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en 
Zandvoort. Het is de bedoeling dat het schip naar de wal wordt gesleept, maar dat kan nog 
enkele uren duren. 

‘Er is weliswaar één reddingsboot in de buurt die het schip in de gaten houdt, maar het 
vrachtschip is volkomen stuurloos en drijft midden tussen het windmolenpark’, zegt 
verslaggever Thomas Spekschoor, die in IJmuiden is. ‘De Kustwacht heeft er nu geen enkele 
invloed op. Ook zijn er boorplatforms in de buurt. Dat is dus nog steeds een gevaar.’ Bron: 
NOS, 31 januari 2022.  

Honderden dode vogels aangespoeld aan Waddenzeekust 

Door het hoogwater en de harde wind spoelen er in Friesland veel dode vogels aan op de kust 
van de Waddenzee. Medewerkers van het waterschap Fryslân zijn bezig met een opruimactie. 
Er liggen onder meer veel dode brandganzen. 

De vogels zijn waarschijnlijk gestorven aan de vogelgriep. Door het hoge water worden de 
dieren de kust opgeduwd. ‘Wij constateren dat er meer vogels dan normaal aanspoelen’, zegt 
een woordvoerder van het waterschap tegen Omrop Fryslân. Bron: NOS, 31 januari 2022. 

 

Dijkbewaking in delen van Zeeland en Zuid-Holland 

In delen van Zeeland en Zuid-Holland zijn waterschappen begonnen met dijkbewaking. Zo 
worden dijken in Midden- en Zuid-Zeeland extra bewaakt. Hetzelfde geldt voor dijken langs 
de kust van het zuiden van Zuid-Holland, de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en 
Schiedam en de dijken op Voorne-Putten, in de buurt van het Hartelkanaal en bij de 
Haringvlietdam. 

In Zeeland wordt bij Vlissingen een maximale waterstand van 3,7 meter boven NAP verwacht. 
Bij Hoek van Holland stijgt het water vermoedelijk tot 2,8 meter en bij Maassluis wordt een 
hoogte van 2,55 meter boven NAP verwacht. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat 
de hoge waterstanden worden veroorzaakt door storm Corrie in combinatie met vloed. 

Volgens het Zeeuwse waterschap Scheldestromen is dijkbewaking in het noorden van Zeeland 
niet nodig, omdat daar de stormvloedkering is gesloten. Bron: NOS, 31 januari 2022. 

260 vluchten op Schiphol geannuleerd 

Vanwege storm Corrie zijn 260 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Een woordvoerder 
van de luchthaven zegt tegen persbureau ANP dat er minder start- en landingsbanen 



197 
 

beschikbaar zijn. Waarschijnlijk houdt de overlast de rest van de dag aan. Bron: NOS, 31 
januari 2022. 

Code oranje beëindigd 

Het KNMI heeft code oranje ingetrokken. Nu geldt nog code geel, vanwege zware windstoten 
van 75 tot 100 kilometer per uur. Alleen in Groningen, Drenthe en Overijssel geldt die 
weerwaarschuwing niet. 

Eerder had het KNMI code oranje afgegeven voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland 
en het IJsselmeer, maar de storm is daar dus over zijn hoogtepunt heen. Bron: NOS, 31 
januari 2022. 

Omgewaaide boom raakt zeker vijf auto's in Den Haag 

In de Haagse wijk Moerwijk kwam een omgewaaide boom op zeker vijf auto's terecht. De 
brandweer is bezig de boom in stukken te zaken, zodat die sneller kan worden opgeruimd. De 
beschadigde auto's in de Sandenburgstraat worden weggesleept door een bergingsbedrijf. 
Bron: NOS, 31 januari 2022. 

 

Vraag naar personeel in horeca neemt toe, grootste vraag in voorjaar 
verwacht 

De vraag naar personeel in de horeca, zoals bartenders, koks, bediening en afwassers, neemt 
toe nu cafés en restaurants weer tot 22.00 uur open mogen gaan. Maar de grootste drukte bij 
die vraag wordt verwacht in het voorjaar als de terrassen weer openen en het toerisme op gang 
komt. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende uitzendbureaus voor horecapersoneel. 

Teun Ten Have van Horeca Uitzend Groep (HUG) ziet beweging in de vraag naar personeel, 
maar stelt dat er nog geen explosieve toename is. Volgens hem zijn veel horecaondernemers 
nog voorzichtig met het aannemen van extra mensen en proberen ze het voorlopig vooral met 
het bestaande personeelsbestand te doen. Als de festivals en andere evenementen weer op 
gang komen en de terrassen weer opengaan zal volgens hem de vraag heel sterk gaan 
toenemen. ‘Het zal dan een topjaar worden.’ 

Ook bij Jeff & Jill Horecapersoneel zien ze een grotere vraag. ‘Jazeker, we merken dat er meer 
vraag is. Onze bestaande klanten weten ons te vinden. We hebben een breed aanbod’, 
verklaart operationeel manager Marlito Castillo. Maar ook hij ziet nog wel enige 
voorzichtigheid bij horecaondernemers bij het inhuren van extra tijdelijke en ook vaste 
krachten. Castillo denkt eveneens dat in het voorjaar de behoefte aan extra handjes in de 
horeca sterk zal groeien. Bron: De Ondernemer, 26 januari 2022. 
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Ondanks crisis 70.525 extra banen gecreëerd binnen Banenafspraak 

In totaal zijn er nu via de zogeheten Banenafspraak 70.525 extra banen gerealiseerd door 
bedrijven en overheden. Om meer vacatures te kunnen vervullen en de arbeidsmarkt 
inclusiever te maken, vragen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het 
nieuwe kabinet en de Tweede Kamer wel om vaart te maken met eenvoudiger regelgeving en 
breder inzetbare voorzieningen. 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Bij het begin van de coronacrisis wist niemand precies 
wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de Banenafspraak zouden zijn. De verwachtingen 
waren somber. De resultaten hebben die sombere verwachtingen gelukkig weerlegd. Door op 
koers te blijven, ondanks de coronacrisis, laten werkgevers zien dat inclusie echt een ‘gewoon’ 
onderdeel van de arbeidsmarkt is geworden.’ 

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Dit zijn hoopgevende signalen. Maar om de 
einddoelen van de Banenafspraak te behalen -met onder andere 100.000 banen in de 
marktsector- en om de arbeidsmarkt echt inclusiever te maken is meer nodig. Maak de regels 
eenvoudiger en eenduidiger en benader werkzoekenden en werkgevers op basis van 
vertrouwen.’ Bron: De Ondernemer, 26 januari 2022. 

Boris Van der Ham (NVBF) over coronamaatregelen: 'Op deze manier kan 
het niet uit voor bioscopen en theaters' 

De sluitingstijd van 22.00 uur, de verplichte anderhalve meter binnen bioscopen en theaters, 
de nog onduidelijkheid over financiële compensatie; Boris Van der Ham bekeek de 
persconferentie Rutte-Kuipers met meer dan gemengde gevoelens. De voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de organisatie van vrije 
theaterproducenten heeft woensdag overleg met cultuur-staatssecretaris Uslu. 

‘Dat de bioscopen weer open kunnen is mooi, is fijn, maar 22.00 uur als sluitingstijd is 
eigenlijk te vroeg. Filmtheaters hebben nog wel de mogelijkheid wat te kunnen aanpassen in 
aanvangstijden, maar met die anderhalve meter die er nog bij komt zullen de inkomsten van 
het bioscoopbezoek fors dalen. We hebben compensatie nodig om dat haalbaar te maken, 
blijven dus het gesprek aangaan met de overheid, dat we daarin financieel worden 
ondersteund.’ Van der Ham heeft woensdag een ontmoeting met Gunay Uslu (D66), de nieuwe 
staatssecretaris van Cultuur en Media, om ook daar op te wijzen. 

Boris Van der Ham was een van gasten tijdens de online radio-uitzending 'Na Rutte en 
Kuipers', direct na de persconferentie (hierboven terug te luisteren). Hij vertelde onder meer: 
‘Bij theater, bij het toneel, musicals, is het nog urgenter. De anderhalve meter is een probleem, 
want dat betekent dat eenderde van de zaal bezet kan worden, terwijl je eigenlijk om met een 
niet-gesubsidieerde voorstelling quitte te spelen ongeveer 70 procent zaalbezetting nodig hebt. 
Dit gaat ver in het verlies.’ 

‘Daarnaast, om 22.00 uur eindigen, dan moet je eerder beginnen. Dan kan nog wel bij een 
bioscoop, ook omdat bezoek daar vaak een impulsaankoop is, maar bij theaters komt 
bijvoorbeeld het publiek van verder, lukt het niet om er eerder te zijn. Daar zul je zien dat 
door de maatregelen, dat veel theaterproducenten zullen zeggen, dan gaan we maar niet 
spelen. Het is dan toch een groot financieel risico, ook omdat de compensatie die daar 
tegenover zou moeten staan ook nog onduidelijk is’ 

Bioscopen in het hele land zien een run op kaartjes nu de bioscopen vanaf woensdag weer 
hun deuren weer kunnen openen. Dat bevestigt Boris van der Ham, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), na berichten over lange 
digitale wachtrijen. 

Op sociale media verschenen dinsdagavond foto's van mensen die in een digitale wachtrij 
stonden om een filmkaartje te kunnen bemachtigen. In enkele gevallen ging het om een 
geschatte wachttijd van meer dan 40 minuten en duizenden voorgangers. Boris van der Ham 
op AD.nl: ‘Mensen hunkeren ernaar om weer naar de film te gaan. Het is heel mooi om te zien 
dat het publiek ons niet in de steek laat.’ 
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En wat draait er dan in de bioscopen? Het aanbod is meteen enorm. Er zijn grote premières 
zoals de nieuwe Matrix-film, The Kingsman en Nightmare Alley. Ook films die weken geleden 
slechts kort konden draaien krijgen een kans. Vooral naar het nieuwste Spider-Man-
avontuur, No Way Home, wordt uitgekeken. 

‘Bioscopen en theaters zijn heel goed geventileerd. Alle gebouwen moeten voldoen aan een 
bouwbesluit waarin wordt bepaald dat elke zeven minuten de lucht helemaal ververst wordt. 
Er is bijna geen veiliger plek voor ventilatie dan een bioscoop of theater.’ 

Op de vraag of de cultuursector in Den Haag in coronatijd voldoende gehoord is, stelt Van der 
Ham onder meer: ‘Er wordt wel degelijk geluisterd, er is heel veel overleg. Je ziet wel dat op 
ministeries de kennis, en zeker anderhalf jaar geleden was dat zo, dat de kennis van hoe zalen 
werken, hoe de verkoop is, helemaal gefocust was op gesubsidieerde kunst, en niet op het 
grootste gedeelte wat helemaal geen subsidie krijgt, zoals bioscopen, wat ondernemingen zijn. 
Ook heel veel theaters, zeventig procent wat op podium staat is niet-gesubsidieerd, dat zijn 
ondernemers. Daar was het ministerie niet eens van op de hoogte, daar zijn ze wat meer 
kundig geworden, maar je ziet dat er een ongemak is hoe ze daar precies mee moeten om 
gaan. Ik houd niet zo heel erg van een Calimero-houding, dat zit niet in mijn aard en ik vind 
dat de cultuursector zich daarmee te klein maakt, aan de andere kant moet ook echt worden 
erkend wat voor grote economisch, maar ook sociale waarde bioscoop- en theaterbezoek en 
ook poppodia hebben.’ 

‘Wij kunnen goed voldoen aan de zorgvuldigheid, bij ons is het normaal dat je kaartje wordt 
gecontroleerd aan de deur, dat doen we altijd al. Bioscopen en theaters zijn heel goed 
geventileerd. Alle gebouwen moeten voldoen aan een bouwbesluit waarin wordt bepaald dat 
elke zeven minuten de lucht helemaal ververst wordt. Er is bijna geen veiliger plek voor 
ventilatie dan een bioscoop of theater. Wat een gemiste kans dat de politiek niet iets meer van 
een keuze heeft gemaakt van of anderhalve meter óf de QR-code óf naar 23.00 uur, dat had 
veel meer ruimte gegeven aan de sectoren. Door dat nu allemaal tegelijkertijd te doen, een 
optelsom van maatregelen wordt het onnodig moeilijk gemaakt, terwijl juist de situatie in de 
bioscopen en theaters veilig is omdat de ventilatie ook zo goed is. Daarin zijn we echt 
teleurgesteld in deze maatregelen. Bioscopen kunnen daar iets beter mee omgaan, maar ik 
vrees dat de meeste theaters dicht blijven omdat het financieel niet uit kan met die stapeling 
van maatregelen.’ Bron: De Ondernemer, 26 januari 2022. 

Ondernemend Nederland in open brief: 'Naast steun ook herstelplan voor 
mkb nodig' 

In een open brief aan het kabinet roept Ondernemend Nederland op een herstelplan te maken 
voor ondernemers. De heropening van sectoren als de horeca zijn een goede stap vooruit, 
aldus ONL, maar de aangekondigde versoepelingen voor onder meer de evenementen- en 
cultuursector zijn ontoereikend. ‘Voor hen dreigt de schade onherstelbaar te worden. Het 
kabinet moet allereerst met alle sectoren in gesprek blijven over het heropeningsperspectief 
en aanvullend blijven praten over een toereikend steunpakket.’ 

Dat het ‘oude’ normaal voor de meeste sectoren weer voorzichtig in zicht komt, biedt veel 
ondernemers nu gelukkig wel enig perspectief, schrijft ONL voor Ondernemers in de open 
brief. ‘Voor alle sectoren geldt, ongeacht of ze nog last hebben van de coronamaatregelen of 
niet, dat er nagedacht moet gaan worden over een krachtig herstelbeleid. Er is namelijk een 
steeds grotere tweedeling aan het ontstaan in de economie. Met enerzijds de ondernemers die 
niet of nauwelijks (meer) negatieve gevolgen ervaren van corona of er zelfs van profiteren. En 
anderzijds de groep ondernemers die met de verschillende lockdowns en coronamaatregelen 
klap na klap hebben gekregen de afgelopen twee jaar.’ 

Vaste gasten verdwijnen en ondernemers moeten soms met 
privévermogen bijspringen 

Die laatste (grote) groep ondernemers ziet volgens ONL nog steeds de omzet verdampen. ‘De 
schulden lopen nog meer op, vaste gasten verdwijnen en ondernemers moeten soms zelfs 
(nogmaals) met privévermogen bijspringen om de financiële gaten te dichten. Zelfs wanneer 
straks alle coronamaatregelen worden opgeheven zijn ondernemers er dan nog (lang) niet. 
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Kortom, ondernemers moet worden geholpen bij het herstel en met het maken van de 
inhaalslag om de economische tweedeling tegen te gaan en zelfs te verkleinen.’ 

'Het is cruciaal dat, in deze nieuwe fase van de coronacrisis, er dus ook aandacht komt voor 
het opstellen en uitvoeren van een herstelplan voor Ondernemend Nederland', aldus ONL voor 
Ondernemers in open brief. 

'We moeten nu wel toe naar een andere manier van steun, in de vorm van een mkb-
herstelplan.' 

De afgelopen twee jaar heeft het kabinet ondernemers met behulp van steunmaatregelen 
overeind gehouden. Sommige branches zullen die steun nog hard nodig hebben, zo valt in de 
open brief te lezen. ‘Tegelijkertijd moeten we nu wel toe naar een andere manier van steun, in 
de vorm van een mkb-herstelplan. Het is cruciaal dat, in deze nieuwe fase van de coronacrisis, 
er dus ook aandacht komt voor het opstellen en uitvoeren van een herstelplan voor 
Ondernemend Nederland. Dit herstelplan moet ervoor zorgen dat ondernemers er straks 
financieel weer gezond voor staan.’ 

‘Kom nu vooral niet met grote vergezichten. Ondernemers zijn helemaal niet bezig met waar 
ze over vijf of over tien jaar willen staan. Dat kunnen ze zich niet permitteren. Kom met 
oplossingen voor morgen, bijvoorbeeld voor de schuldenproblematiek. Uiteraard denkt ONL 
graag proactief mee over een passend herstelplan voor het mkb.’ Bron: De Ondernemer, 26 
januari 2022. 

Lastige tijden voor hobbyfokkers in Ede vanwege corona en vogelgriep: 
‘We moeten nog wel even doorbijten’ 

De vijfentwintig kippen van Reijer Schothorst zitten al sinds 26 oktober binnen, sinds de 
eerste uitbraak van dit vogelgriepvirus in Nederland. En het einde is nog niet in zicht, vreest 
de voorzitter van de Edese Pluimvee Vereniging. Dat  baart de Edenaar zorgen. 

‘De mensen die in en om de pluimveesector hun brood moeten verdienen, zijn het hardst 
getroffen. Dat staat als een paal boven water’, steekt Schothorst van wal. ‘Maar ook voor al 
die hobbyfokkers in de Gelderse Vallei zijn het erg lastige tijden.’ 

‘Alles ligt alweer vele maanden nagenoeg stil. Het verenigingsleven, maar ook dat waar wij al 
zolang mee bezig zijn: het in stand houden van de van oudsher bekende kippenrassen zoals 
Barnevelder en de Noord-Hollandse Blauwe. Je merkt aan alles en iedereen dat het moeilijk 
is gemotiveerd te blijven. En vergis je niet, hè. In vele families wordt hier al honderd jaar 
serieus werk van gemaakt. Dit is meer dan een hobby.’ 

Schothorst draait de klok een paar maanden terug. ‘In de laatste week van de herfstvakantie 
konden wij weer onze Kernhemshow houden. Eindelijk weer een tentoonstelling, de 
ontmoeting met elkaar en de liefhebbers die onze kippen kwamen bewonderen. Dat gaf nieuwe 
energie. En wat gebeurde er enkele dagen later? In Zeewolde werd vogelgriep geconstateerd. 
Sindsdien zit weer alles potdicht.’ 

Veel collega-verenigingen hebben al meer dan twee jaar geen tentoonstelling gehouden, beseft 
Schothorst zich terdege. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld aan Gallinova in Barneveld, misschien wel 
de grootste show van Nederland. Hoe moet dit verder? Niemand heeft het antwoord. Ik denk 
dat er maar één ding helpt: alle kippen preventief inenten. Al weet ik ook dat daaraan haken 
en ogen zitten, bijvoorbeeld voor de export van kippen en eieren.’ 

Schothorst, wonend in het buitengebied van Ede, houdt zijn 25 sierkippen alweer enkele 
maanden achter slot en grendel. Normaal gesproken lopen ze vrij in de buitenlucht. ’Met dit 
kleine aantal is dat niet zo lastig. Bij mij zitten er 5 bij elkaar in een hok. Ze gaan best goed.’ 

‘Maar niets is beter dan een pikkende kip, die zijn voedsel onder een boompje vandaan 
scharrelt. Dat is altijd beter dan voer uit een zakje. Ik blijf hopen op betere tijden. Maar ik 
durf niet te zeggen wanneer die aanbreken. Steeds duikt het virus ergens anders in het land 
op. Eerst in de polder, later in Friesland, Twente en Limburg. En nu dus ook hier heel dichtbij. 
We moeten nog wel even doorbijten, ben ik bang.’ Bron: DG, 30 januari 2022. 
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Corona achter de schermen: ‘Er zijn twee jaar van mijn creatieve bestaan 
afgepakt’ 

De culturele wereld is zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de 
schermen? In #15 Ankie Keultjes-van Meurs uit Eindhoven, geluidstechnicus, zangeres en 
programmeur van De Maandag van Van Meurs. 

Toen de eerste lockdown twee jaar geleden begon, heeft Ankie Keultjes de wekelijkse serie De 
Maandag van Van Meurs in het Muziekgebouw in Eindhoven stil moeten leggen. Tournees 
van internationale artiesten die zouden optreden, gingen niet door. Dat gold ook voor 
optredens van Björn van der Doelen, waarvoor ze het geluid verzorgt. 

Hoe is je gemoedstoestand? 

‘Gelatenheid na zo’n lange tijd niets kunnen doen. Ik heb veel thuis gezeten. Doordat het 
culturele leven sinds maart 2020 platgegooid is, voelt het alsof er twee jaar van mijn creatieve 
bestaan zijn afgenomen.’ 

Hoe houd je de moed erin? 

‘Ik ben zoveel mogelijk bezig gebleven. Van oktober 2020 tot april 2021 hebben we concerten 
gestreamd vanuit het Muziekgebouw. In Nederland en België blijken veel prachtige artiesten 
te zitten op het gebied van singer-songwriter en americana. We hebben dertig concerten op 
onze website demaandagvanvanmeurs.nl gezet. Onder mijn pseudoniem Anna Kersten heb ik 
met harpiste Jopie Jonkers een album opgenomen in mijn poëzieproject. En ik ben bezig 
geweest met het archief van Ad, twintig ordners vol recensies, toerverslagen, aanzetten voor 
teksten op papiertjes en viltjes, en een schrift met jeugdgedichten die hij schreef voor 
toenmalige vriendinnetjes. Die materialen wil ik op termijn uitbrengen als een ‘scrapbook’. 
Een overzicht van een leven in muziek.’ 

De hardste klappen zijn gevallen bij zzp’ers, aldus Ankie Keultjes-van Meurs. 

Wat had anders gemoeten? 

‘Het rijk is heel erg tekort geschoten in de ondersteuning van zzp’ers, terwijl daar de hardste 
klappen gevallen zijn. Ik kan er nog steeds niet over uit dat de podia half november moesten 
sluiten. Die hadden het zó goed voor elkaar. Daar waren niet de meeste besmettingen. De 
winkelstraten waren vol mensen, en dat kon wel.’ 

Moest je er ander werk naast doen? 

‘Nee. Ik heb mijn werk als programmeur voor het Muziekgebouw kunnen voortzetten, en ik 
heb ondersteuning van de gemeente gehad. Daarnaast heb ik teksten geschreven voor De 
koning is dood, leve de koning van Carte Blanche, op basis van drie stukken van Shakespeare. 
Daar heb ik voor betaald gekregen.’ 

Waar kijk je het meest naar uit? 

‘Mijn leven weer oppakken. Een vol programma in De Maandag van Van Meurs. We beginnen 
op 14 februari. In mei doe ik als zangeres mee aan de voorstelling van Carte Blanche. Daar 
heb ik veel zin in. En ik ga met Jopie Jonkers optreden met ons poëzieproject.’ Bron: DG, 30 
januari 2022. 
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De belangrijkste Andes-grensovergang tussen Argentinië en Chili is 
zondag heropend voor het goederenvervoer 

De belangrijkste Andes-grensovergang tussen Argentinië en Chili is zondag heropend voor het 
goederenvervoer. Dat kwam grotendeels tot stilstand vanwege een personeelstekort bij de 
Chileense douane voor de systematische afname van sneltests bij chauffeurs. Daardoor 
stonden de afgelopen twee weken tot naar schatting zo'n drieduizend vrachtwagens stil bij de 
grensovergang Paso Cristo Redentor op ruim 3100 meter hoogte.  

De Argentijnse vrachtvervoersfederatie (Fadeeac) kondigde het 'einde van het conflict aan de 
grensovergang met Chili' zaterdagavond in een persbericht aan, nadat volgens haar een 
overeenkomst tussen de twee landen was bereikt die 'de doorstroom van het goederenvervoer 
zal toestaan'.  

De vrachtwagenchauffeurs hadden een beroep gedaan op de Argentijnse autoriteiten, die met 
hun collega's in Chili een protocol opstelden waarin staat dat truckers met een negatieve PCR-
test uitgevoerd binnen 72 uur voor aankomst aan de grens, vanaf dit weekend 'zijn vrijgesteld 
van antigenentests'. Laatstgenoemde test had Chili verplicht gesteld.  

Het Argentijnse ministerie van Veiligheid verduidelijkte dat de PCR-test vanaf woensdag niet 
ouder mag zijn dan 48 uur. Bij zeventig procent van de vrachtwagenchauffeurs met een 
negatieve PCR-test die ouder is, 'zal willekeurig een antigenentest worden 
uitgevoerd'. Daarnaast worden de gezondheidscontroleposten voor truckers bij de 
grensovergang verhoogd van zeven naar veertien. 

Vrachtwagens met onder meer voedsel moeten hun motor laten doorlopen, om hun vracht op 
lage temperaturen te kunnen houden. Bron: AD, 30 januari 2022. 

Pechstudenten murw geslagen: ‘Er ligt wel héél veel op hun bordje’ 

Studenten krijgen nogal wat voor hun kiezen. Financiële sores, woningnood, klimaatcrisis en 
tegelijk is er een enorme prestatiedruk. Deze generatie heeft reden tot klagen. 
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Tien dagen zat Maya Ben Azouz eerder deze maand in quarantaine in haar studentenkamer. 
Eerst omdat ze contact had gehad met iemand die positief testte. Na een paar dagen bleek ze 
zelf besmet. ‘Toen die tien dagen voorbij waren en ik mijn kamer uit mocht, had ik voor de 
universiteit een werkgroep. Online. Dus zat ik weer in dezelfde kamer, achter mijn laptop aan 
hetzelfde bureau.’ Bron: AD, 30 januari 2022. 

 

Portretten van 'pechstudenten', van links naar rechts: Maya Ben Azouz, Ruben Snijder en 
Jochem Van Iersel. © Marco Okhuizen 

 

Duizenden Tsjechen hebben vandaag in hoofdstad Praag gedemonstreerd tegen de steeds 
strenger wordende maatregelen voor ongevaccineerden. @ Reuters  
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Duizenden Tsjechen hebben vandaag in hoofdstad Praag gedemonstreerd  

Duizenden Tsjechen hebben vandaag in hoofdstad Praag gedemonstreerd tegen de huidige 
coronamaatregelen in het land. Op het Wenceslasplein zwaaiden zij met vlaggen en riepen zij 
slogans gericht tegen de maatregelen en de regering.  

De protesten richtten zich vooral op de steeds strengere maatregelen voor ongevaccineerden, 
zoals een ban op het eten in restaurants.  

Tsjechië meldde op woensdag een dagrecord aan nieuwe besmettingen (54.689) en ook de 
laatste dagen was het aantal besmettingen hoog. Het land leidt net als andere landen onder 
de besmettelijkheid van de Omikron-variant. Maar ook in Tsjechië blijft het aantal 
ziekenhuisopnamen van coronapatiënten achter in vergelijking tot eerdere 
besmettingsgolven.  

Kleine protestactie tegen corona rijdt door Zeeland 

Net als op andere plekken in Nederland is vandaag ook in Zeeland actie gevoerd tegen de 
coronaregels. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, 
waar duizenden mensen protesteerden. In Zeeland verzamelden de actievoerders zich op het 
parkeerterrein van de ANWB bij Kapelle. 

Na een kort overleg met de politie vertrok de stoet, het 'Freedom Convoy Zeeland' voor een 
rondje door de provincie. Dit leidde soms tot langzaam rijdend verkeer. 

 
Demonstranten van Freedom Convoy Zeeland reed door Zeeland© Omroep Zeeland 

In vergelijking met andere provincies bleef de actie in Zeeland beperkt met enkele voertuigen. 
In Friesland kwamen zo'n 25 vrachtwagens, tientallen auto's en een aantal tractoren bijeen. 
In Overijssel ging het om tientallen demonstranten in vrachtwagens en auto's die van Hengelo 
naar Zwolle reden.  

Bij het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada reden deze week honderden truckers van 
Vancouver naar Ottawa. Ook andere mensen, die geen vrachtwagenchauffeur zijn, sloten zich 
erbij aan. In totaal ging het om duizenden mensen. Het protest begon aanvankelijk als een 
actie tegen de verplichte vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde 
Staten willen oversteken. Vervolgens is het meer een demonstratie geworden tegen de 
coronaregels en tegen het vaccineren in het algemeen. Bron: Omroep Zeeland, 30 januari 
2022. 
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‘Het land open’ betekent voor honderdduizenden: zoek dekking 

De ‘kwetsbaren’ Het kabinet noemde hen weer niet, dinsdag. De vele kwetsbaren die moeten 
schuilen voor corona. ‘Dit is een collectief trauma.’  

Het is de opluchting die in dat zinnetje is geslopen, die weggemoffelde verademing. „Er was 
sprake van onderliggend lijden’ staat er dan bij een sterftecijfer, een percentage dat op de IC 
belandt, een kind dat sterft. Niemand zegt het hardop, maar iedereen die niet onderliggend 
lijdt, is toch gerustgesteld. Dit virus pakt de ander. En kan nu het land weer open? 

Die opluchting is die ander niet ontgaan. Het is ruig buiten, zegt Arjan Hilbolling, die wegens 
onderliggend lijden in juni 2021 voor het laatst een biertje met iemand dronk. ‘Kil. Zet de 
kwetsbaren maar in een Center Parcs, dat soort teksten.’ 

Weet je hoe eng het is als in talkshows en columns achteloos je bestaansrecht wordt 
bediscussieerd, zegt Jacquie Davis, die wegens onderliggend lijden al twee jaar nauwelijks 
contact heeft met de buitenwereld, op een stoet artsen na. ‘Mensen weten niet hoe het voelt 
als je dood continu wordt besproken. ‘Moeten we de risicogroep nog beschermen?’ ‘Is het oké 
als kwetsbare mensen vroeger sterven?’ Hallo! Ik heb een heel leven! Ik wil oud worden! Ik 
ben iemands geliefde, iemands kind.’ 

En vergeet niet, hè, zegt Annelies Hilgersom, door het lot al jong ingedeeld bij de kwetsbaren: 
‘Wij mensen sterven vrijwel allemaal aan een ziekte. De één jong, de ander oud. Op een dag 
gaat dat zinnetje over jou.’ 

Voor de grote massa klonk de laatste persconferentie als het startsein voor een normaler, 
rijker leven. Naar volleybal, uit eten, de naaiclub, een kerkdienst: het kan weer, het mag weer, 
het geduld is op. En het is nog lang niet genoeg. Disco’s willen óók open, theaters eisen een 
langere avond, voetbalclubs dringen aan op meer toeschouwers. 

Voor een kleinere groep klonk de persconferentie heel anders. Meer als waarschuwingsschot. 
De heropening van de maatschappij zal onherroepelijk tot zeer veel besmettingen leiden. En 
dat betekent voor deze groep: wegwezen, schuilen. 

Die groep is beslist niet klein. Het zijn mensen met zware astma en bronchitis, mensen die 
chemokuren krijgen, mensen met taaislijmziekte, diabetes, hartkwalen, spierziekten, 
overgewicht, mensen met Alzheimer en schizofrenie, iets wat om nog onduidelijke reden voor 
een slechter verloop van corona zorgt. Het zijn de non-responders en de low-responders, zoals 
ze nu heten, de losse verzameling mensen die nauwelijks antistoffen aanmaken na een 
vaccinatie. Onder hen topfitte mensen die met gemak een halve marathon rennen, maar hun 
donorlong of donornier beschermen, waarvoor ze immuunonderdrukkende medicijnen 
slikken. Onder hen ook mensen die wegens hun ziekte al kwetsbaar voor corona zijn. Mensen 
met bloedkanker, immuunziektes, hiv, reuma, Down. 

Ze zijn met honderdduizenden – peuters, tieners, vijftigers, bejaarden – en ze spreken niet met 
één stem. 
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Arjan Hilbollings immuunsysteem is door ziekte ernstig verzwakt. „Of ik nog jaren in isolatie 
kan leven? Nee.’ Foto Ilvy Njiokitjien  
 
Voor de gelegenheid heeft de 53-jarige Arjan Hilbolling uit Enschede de persconferentie van 
afgelopen dinsdag gekeken, hij wist dat NRC hem ging bellen. Het was voor hem de eerste 
persconferentie in tijden, en het viel niet mee. „Ik had stille hoop dat Ernst Kuipers uit zichzelf 
wel de kwetsbaren zou benoemen. Dat er een keer een bemoedigend woord zou komen. 
Geachte burgers, denkt u ook aan de mensen die niet kerngezond zijn. Dat mis ik al sinds het 
begin. Ik snap dat de massa het belangrijkst is, maar ook wij maken deel uit van de 
maatschappij.’ 

Hilbolling heeft immuunziekte CVID. Twee keer per maand krijgt hij een infuus om zijn afweer 
op te porren. Een vaccinatie leverde hem nauwelijks antistoffen op. Wat corona met zijn 
lichaam zal doen, weet hij niet, hij weet inmiddels wel dat CVID-patiënten eraan sterven. 

Hij leeft al twee jaar in absolute afzondering. In de winter, wanneer veel mensen besmet zijn, 
is een bezoek aan de supermarkt zijn enige activiteit buitenshuis. Zijn baan bij een kantoor 
dat chauffeurs regelde, is hij kwijt. Hij vertrok toen hij ontdekte dat hij stiekem was gekort op 
zijn salaris, omdat hij thuis wilde werken. 

Een valse vraag. Is hij niet té bang? Moet hij niet gewoon iets meer risico nemen? „Ik ben niet 
eens zo bang voor de dood. Wel voor invaliditeit.’ Twee keer stond Hilbolling op de rand van 
de dood. Zijn immuunsysteem stortte in, zijn longen haperden, zijn huid liet los, zijn tanden 
vielen uit, zijn darmen stopten. Hij krabbelde op, genas. ‘Dát kan weer gebeuren bij corona. 
Het is niet zeker, maar het kan. Maar weet je, dat was zo duister. Die kans wil ik niet lopen.’ 

Hij is niet depressief, zegt Hilbolling. Helemaal niet. Hij ziet uit naar de zomer, als hij zijn 
vrienden weer buiten durft te treffen. ‘Maar vraag je me of ik nog zo vijf jaar in isolatie kan 
leven? Nee.’ 

‘Het is een geluk dat ik niet op de wachtlijst sta bij de ggz, maar dat ik al gesprekken heb’, 
zegt Jacquie Davis, 40 jaar, uit het midden van het land. ‘De coronacrisis is een collectief 
trauma voor chronisch zieken en gehandicapten.’ 

Zo veelzijdig als Davis’ identiteit is – queer, non-binair, feminist – zo veelzijdig zijn ook de 
diagnoses. Davis heeft het syndroom van Cowden, waarbij het lichaam tumoren ontwikkelt, 
zware bronchitis, aandoeningen aan het zenuwstelsel. Lopen gaat niet. Vaccineren met Pfizer 
of Moderna kan niet wegens allergie voor een ingrediënt. ‘Problemen komen zelden alleen, 
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helaas. Corona zal me hoe dan ook meer gehandicapt achterlaten.’ Davis is zo kwetsbaar, dat 
er op dit moment nauwelijks een leven buitenshuis mogelijk is. 
 
Het trauma is driedubbel, zegt Davis. „Je hebt al te leven met je ziekte en de behandelingen. 
Dan moet je dealen met de isolatie. Ik ben iemand die er graag op uit gaat, dit valt me heel 
zwaar. Maar dan moet je ook nog dealen met hoe er over je wordt gepraat. Of de kwetsbaren 
niet gewoon dood mogen. We worden „dor hout’ genoemd, dat gekapt mag worden. Mensen 
hebben zo ongeveer segregatieplannen voor zieken en gehandicapten. Dat we maar met z’n 
allen bij elkaar moeten wonen.’ 
 
Ongelooflijk vindt Davis de teksten, het stemt somber, bang, boos. ‘Ik denk serieus dat we 
hier naartoe gaan: het land gaat open, er komt steeds minder aandacht voor Covid. Het wordt 
een stille pandemie. Maar wel een waardoor veel gehandicapten achter de voordeur zullen 
sterven, zonder dat iemand naar hen kijkt.’ 
 
Onder de naam ‘Slaapkameractivist’ twittert Davis de woede van zich af. Pinned tweet: ‘Even 
aan herinneren dat jullie mijn lijk bij @minpres op de stoep gooien in protest mocht ik sterven 
aan covid. Hebben jullie beloofd dus.’ De hashtag en de actiegroep #GeenDorHout begonnen 
op Davis’ account. 
 
We grappen onderling ook, zegt Davis. Dan zeggen we tegen elkaar: ‘We gaan dit overleven, 
puur uit rancune.’ 

 

 
Jacquie Davis heeft wegens onderliggend lijden al twee jaar nauwelijks contact met de 
buitenwereld, op een stoet artsen na. Foto Ilvy Njiokitjien 
 
Wat kan deze groep helpen? Annelies Hilgersom, 52 jaar, uit Zoetermeer, kan zo een lijst 
opsommen. 

Als lid van het eerste uur van de actiegroep ‘Vergeet Ons Niet Hugo’, inmiddels ‘Vergeet Ons 
Niet Ernst’, heeft ze haar verhaal al vaker verteld. Dat ze met de nier die ze van haar man 
kreeg al twee jaar in isolatie leeft. Hoe groot de kans is dat mensen met een donornier sterven 
vergeleken met anderen (vier keer zo groot). Dat het virus een nier kan beschadigen, dat 
vaccineren niet helpt vanwege de medicijnen die ze moet slikken. Dat ze haar dertienjarige 
zoon al die tijd thuis van school houdt, om corona buiten de deur te houden. 
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Annelies Hilgersom maakt na vaccinatie nauwelijks antistoffen aan. Haar zoon krijgt al twee 
jaar thuisonderwijs. Foto Ilvy Njiokitjien 
 
Er zijn oplossingen voor Hilgersom en haar gezin in zicht, maar het gaat allemaal zo tráág. 
Kwetsbaren en mensen met immuunproblemen kunnen baat hebben bij medicijnen als 
Evusheld, een shot antistoffen die tegen Omikron werken, vertelt ze. Dat middel is er, maar 
nog niet goedgekeurd. Ze kunnen ook baat hebben bij de Pfizer-pil. Die is deze week door de 
EMA goedgekeurd, maar nog niet beschikbaar. Sommige kwetsbaren willen een uitgebreide 
antistoffentest na vaccinatie, zodat ze beter hun eigen risico-inschatting kunnen doen, maar 
krijgen die niet. Anderen willen zich vaker laten vaccineren, om zo toch antistoffen op te 
bouwen, maar de Haagse besluitvorming daarover verloopt traag. Kwetsbaren zouden sowieso 
gratis FFP2-maskers moeten krijgen, zegt Hilgersom. Die zijn prijzig en liggen nu te verstoffen 
in een pakhuis of worden verpatst aan marktpartijen. 

Samen met patiëntenverenigingen dringt de actiegroep bij de overheid aan op vaart en 
creativiteit. 

Hilgersom en anderen hopen ook op grotere omwentelingen, zoals veilige scholen en veilige 
publieke ruimtes, en mondkapjesdiscipline. Of een beleid dat niet is gericht op het wild laten 
rondrazen van het virus. Hilgersom: ‘Maar als dat allemaal niet gebeurt, help ons dan in ieder 
geval beter onszelf te beschermen. Ik wil dat mijn kind naar school kan.’ 

Weer een valse vraag, maar van Hilgersom mag de journalist ’m stellen. Is dat nou redelijk, 
een kind twee jaar lang uit school houden uit angst? Is dat proportioneel? 

Dat is het giftige dilemma waar ze voor staat, zegt Hilgersom. Als ze ziek wordt, is er de kans 
dat ze sterft. Maar er is nog een veel grotere kans dat de donornier beschadigt en ze weer vier 
keer per week moet dialyseren, met alle malaise van dien. „Dat was leven in de pauzestand.’ 
Dat wil ze niet weer. ‘Ik ben nu gezond. Ik wil een moeder voor mijn kind zijn.’ En wat ze 
helemaal nooit wil, is dat haar zoon degene is die haar besmet. ‘Dat kan hè. En ik zeg altijd 
tegen hem: het is niet jouw schuld, het is nóóit jouw schuld. Maar ik wil niet dat hij moet 
leven met die gedachte.’ 

‘Je zult zien, straks krijg ik corona en ben ik er met een kuchje vanaf. En dan was dit allemaal 
voor niks. Maar ík moet deze keuze maken.’ Dan verbijt ze zich. ‘Dat ik dít mijn man en mijn 
kind aandoe. Want ik doe hen dit hen aan, hè. Dat is het moeilijkste van allemaal.’ 

Je zult zien, straks krijg ik corona en ben ik er met een kuchje vanaf. En dan was dit allemaal 
voor niks. Maar ík moet deze keuze maken. 
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Annelies Hilgersom heeft een donornier 

Waar hopen ze op, komend jaar? Annelies Hilgersom wil vooral dat haar zoon naar school 
kan. Dat kan vast, als er medicijnen zijn. 

‘Ik wil weer anderen zien’, zegt Jacquie Davis. ‘En ik hoop op een politiek die er voor de mensen 
is, niet voor de economie.’  

En tot die tijd? ‘Ik kan niet werken, beter word ik niet.’ Toch monter: ‘Ik ben actief als feminist 
en hou van koken. Als ik ooit rijk word, wat niet gaat gebeuren, koop ik zo’n vriesdroger 
waarmee je voedsel zo superkrokant kan maken.’ 

Arjan Hilbolling wil komend jaar een biertje kunnen doen met vrienden, naar de kapper. ‘Ik 
hoef echt niet naar de Efteling.’  

En het liefst? Het virus heeft hem en anderen achter de voordeur gedreven, uit de 
maatschappij, uit de belangstelling. ‘Maak ons zichtbaar. Zeg dat we er zijn.’ Bron: NRC, 28 
januari 2022. 

Prik 5- tot 12-jarigen op komst: kinderen vrezen de pijn, ouders de 
kritiek 

Vanaf dinsdag 18 januari ontvangen ouders een uitnodiging voor vaccinatie van hun vijf- tot 
twaalfjarige kinderen. NRC sprak hen over hun afwegingen. ‘Ik ben jong en eet veel tomaat!’ 

Een jurist uit Amsterdam twijfelt nog of ze haar jonge kinderen zal laten vaccineren. Ze 
wil NRC best over haar afwegingen vertellen. Maar: „Wel even met mijn man overleggen’. Even 
later mailt ze: ‘Hij ziet het niet zitten.’ Een ouderenzorgmedewerker uit Helmond heeft een 
elfjarige dochter die uitziet naar haar vaccinatie – haar broer en zus hebben er ook al een. De 
moeder werkt graag mee aan een artikel. ‘Alleen nog even thuis bespreken.’ Een paar minuten 
later belt ze terug: ‘Mijn man wil hier pertinent niet mee in de krant komen.’ 

De terughoudendheid van ouders om over de vaccinatie van kinderen te spreken is 
symptomatisch voor de grote verdeeldheid die ‘het kindervaccin’ in Nederland veroorzaakt. 
Volgens het RIVM (laatste meetronde eind november) is zevenenveertig procent van de 
Nederlandse ouders bereid hun kind zeker of waarschijnlijk te vaccineren. Met andere 
woorden, de vaccinatie van kinderen verdeelt ouders in twee kampen. 

Op 25 november keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin goed 
voor de leeftijd 5 tot en met 11 jaar. Op 10 december besloot het kabinet, in overeenstemming 
met een advies van de Gezondheidsraad, om het vaccin voor kinderen beschikbaar te stellen. 
Ruim anderhalve maand later, vanaf 18 januari, krijgen de eerste ouders uitnodigingsbrieven. 
En op 24 januari moet het prikken beginnen, zo’n zes weken na de aftrap in andere Europese 
landen. 

Het kan een lastige keuze zijn voor ouders. Kinderartsen lijken het publiekelijk oneens te zijn. 
AJN, een vereniging voor Nederlandse jeugdartsen, was begin december vóór het beschikbaar 
stellen van het vaccin aan ouders van vijf- tot twaalfjarigen. Volgens de vereniging zou dat 
leiden tot ‘stressreductie in het gezin’, zodat het ‘een positieve invloed op welbevinden en 
gezondheid’ heeft. 

Een andere artsenvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, was begin 
december juist tegen het vaccineren van gezonde kinderen. Voorzitter en OMT-lid Károly Illy 
verklaarde in het Nederlands Dagblad dat aangetoond moest worden dat kinderen zélf iets 
aan de prik zouden hebben. ‘Voor gezonde kinderen jonger dan twaalf jaar heeft het geen 
persoonlijke meerwaarde om zich te laten inenten.’ 

Afgelopen woensdag verklaarde Illy in het overigens toch dat ouders hun kinderen het best 
kunnen laten vaccineren als ze „de kans op schoolsluiting zo klein mogelijk willen maken’. En 
dat de kans op ernstige bijwerkingen van het vaccin ook voor kinderen ‘nòg kleiner en nóg 
zeldzamer’ is dan de kans op ernstige ziekte door een coronabesmetting. 
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Wat de keus bemoeilijkt, is dat ouders nu niet voor zichzelf beslissen, maar voor hun kind. 
Kinderombudsman Margrite Kalverboer adviseerde ouders om kinderen vanaf acht jaar bij de 
keuze te betrekken. ‘Zij zijn al goed in staat om hun mening te geven’ en hebben ‘het recht 
om betrokken te zijn’. 

Terwijl de scholen weer open zijn, en de – vermoedelijk minder ziekmakende – Omikron-
variant wekelijks besmettingsrecords verbreekt, wordt er op sociale media fel gediscussieerd 
over de kosten en baten van kindervaccinatie. Opmerkingen als: ‘Blijf van onze kinderen af’ 
zijn onder elk bericht terug te vinden. 

Die maatschappelijke verdeeldheid en die harde retoriek zijn voor veel ouders reden om hun 
mening over vaccinatie niet in het openbaar te uiten. Tientallen ouders die NRC via 
basisschooldocenten, kinderartsen, kennissen en sociale media benaderde (voor- en 
tegenstanders), waren bang om uit te komen voor hun keuze. Ook twijfelaars vrezen reacties 
en dreigementen. Een ouder zei het debat „te gepolariseerd’ te vinden om er op een veilige 
manier aan bij te dragen. 

Ook Steven Van den Bergh, vader van twee kinderen, had zo zijn bedenkingen. Hij wil niet 
dat zijn kinderen negatieve opmerkingen krijgen, online of op school, omdat hij ze niet wil 
laten inenten. ‘Mijn mening wijkt af van die van oud-minister Hugo De Jonge. Ik wil niet dat 
zij daar last mee krijgen.’ 

‘Ik wil dat corona oprot nu’ 

Wie Patricia Treffers, moeder van Dennis (7) 
Waar Haarlem 
Beroep Arbeidsongeschikt 

‘Waarom ík ben gevaccineerd?’ In de smalle Haarlemse benedenwoning staat CNN aan. 
Patricia Treffers zit op de bank, haar zevenjarige zoon Dennis rent rond en laat zijn 
speelgoedzwaarden zien. ‘Ten eerste’, begint Treffers: ‘Mijn moeder is terminaal ziek, de laatste 
fase van [longziekte] COPD, en ik ben bang dat wij haar besmetten. Ten tweede, mijn 
gezondheid is niet optimaal. Misschien heb ik zelf beginnende COPD – dat wil ik niet weten – 
en ik heb last van chronische pijn. Door de griep ben ik al twee maanden geveld. Ten derde: 
ik wil ook dat corona oprot nu.’ 

Patricia ziet vaccinatie niet als ‘silver bullet’: ook het vaccineren van kinderen zal het virus 
niet volledig stoppen. ‘Maar vaccinatie remt het virus wel, en het voorkomt ernstige ziektes. 
Het gaat ook niet alléén om vaccinaties. Er zijn zelftests, maskers; daar moeten we wel gebruik 
van maken. Als iedereen dat doet, geloof ik dat het een keer ophoudt.’ 

Patricia overweegt met Dennis naar het buitenland te gaan om zijn tweede prik eerder te 
halen. Voor gezonde kinderen zitten er namelijk acht weken tussen de eerste en tweede prik. 
Voor kinderen die extra risico lopen: vier weken. ‘Acht weken duurt mij te lang. Ondertussen 
zit hij in een bomvolle klas waar regelmatig corona is. Wat als hij mij besmet, of mijn moeder? 
Hij zou het zichzelf nooit vergeven.’ Dennis slaat op de tafel: ‘Dan is het leven wat wij kennen 
helemaal weg!’ 

Patricia gaat verder: ‘Er zijn miljoenen kinderen gevaccineerd in de VS, Israël. Wijs mij aan 
waar die ernstige complicaties zijn. Ze hebben het over myocarditis [ontsteking van de 
hartspier]. Stel dat hij dat krijgt: het is goed te behandelen. En de kans op myocarditis door 
Covid is hoger. 

Voor Dennis kan de vaccinatie niet snel genoeg komen: „Tuurlijk! Liever een prik die ik heel 
vervelend vind dan corona, of long Covid, of doodgaan. Als iedereen de vaccinatie krijgt, dan 
was dit veel sneller over. En dat wil ik juist!’ Patricia klapt in haar handen: „Dames en heren, 
Jaap van Dissel is vervangen!’ 

‘De strategie: ‘We prikken ons eruit’ heeft niet gewerkt’ 

Wie Steven Van den Bergh, vader van Luc (10) en Beau (6) 
Waar Roosendaal 
Beroep Productmanager ventilatie 
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‘Ik ben pro-vaccinatie maar tegen dwang’, zegt Steven Van den Bergh vanachter zijn 
laptopscherm, dat volloopt met statistieken en interviews met artsen, zoals internist Marcel 
Levi en hoogleraar intensive care Armand Girbes. ‘Mijn kinderen hebben alle vaccinaties uit 
het Rijksvaccinatieprogramma. Die vaccinaties gebruiken we al tig jaar en beschermen tegen 
ernstige ziektes als polio. Die keus was een no-brainer. Maar vooralsnog wil ik mijn kinderen 
niet vaccineren tegen corona.’ 

Zelf is hij wel gevaccineerd: „Dansen met Janssen. Ik ben gezwicht voor de groepsdruk.’ Voor 
zijn kinderen maakt hij een andere keuze. „Het is zeldzaam dat kinderen in het ziekenhuis 
terechtkomen met corona, en als het gebeurt, zijn het voornamelijk kinderen met onderliggend 
lijden: astma, obesitas, Downsyndroom. Mijn kinderen zijn gezond, dus de kans dat ze ernstig 
ziek worden is héél klein.’ 

Ook voor myocarditis, de ontsteking van de hartspier die bij sommige kinderen optreedt na 
een coronabesmetting, is Van den Bergh niet bang. ‘Ook dat is zeldzaam, en óók een 
bijwerking van het vaccin. Ik denk dat de vaccins veilig zijn hoor, maar wie kan mij verzekeren 
dat er geen onbekende lange termijn bijwerkingen zijn?’ 

Het argument ‘Doe het voor de maatschappij’ vindt Van den Bergh onvoldoende onderbouwd. 
‘Je kan het virus nog steeds doorgeven. En het is nog de vraag hoeveel minder besmettelijk 
kinderen zijn na vaccinatie, zeker met nieuwe varianten. De strategie: ‘We prikken ons eruit’ 
heeft niet gewerkt.’ 

Het is tijd om naar alternatieve maatregelen te kijken, zegt hij. ‘De zorg opschalen. Een 
gezondere levensstijl promoten – 78 procent van de patiënten in het ziekenhuis is te zwaar. 
En de luchtkwaliteit verbeteren. Die is op veel basisscholen rotslecht, terwijl we weten dat 
corona verspreidt door aerosolen!’ 

Laat Van den Bergh zijn kinderen meebeslissen? ‘Ik wil ze niet te veel belasten met corona, 
maar heb mijn oudste wel gevraagd of hij het vaccin zou willen. Dat wil hij niet. Hij is een 
beetje bang voor de prik en zei: ik ben jong, sport veel, en eet veel tomaat!’ 

‘Ik denk dat kinderen zelf verstandige beslissingen kunnen nemen’ 

Wie Jurjen (51) en Renske (33) Veenstra, ouders van Susanna (9) en Karst (7) 

Waar Niezijl, Groningen 

Beroep: huisvader en krantenbezorger, secretaris bij een onderdeel van de Belastingdienst 

Elke ochtend fietst Jurjen Veenstra (51) met zijn kinderen Susanna (9) en Karst (7) naar 
Grijpskerk, een dorp verderop. Daar zitten zij op de basisschool in groep zeven en vier. ’s 
Middags fietsen ze weer terug. In die dertig minuten dat ze op een dag onderweg zijn, 
bespreken ze van alles. Wat ze die dag op school gaan doen, waar ze naar kijken op Facebook 
en YouTube, hoe ze betrouwbare informatie kunnen herkennen. En: of ze zich zullen laten 
vaccineren. 

Daar mogen ze zelf een beslissing over nemen, vinden Jurjen en zijn vrouw Renske. Karst 
weet het al, zegt hij – „ik wil het’. ‘Omdat ik denk dat het beter is voor de andere mensen om 
me heen, bijvoorbeeld mensen die al best oud zijn en harder door corona worden aangevallen.’ 
Zijn zus Susanna is er nog niet uit. Ze vindt het ‘vervelend’, ‘maar het is wel beter, denk ik. 
Door vaccineren verspreidt corona zich minder.’ Eigenlijk is ze vooral bang voor de prik. 

„Ik vind dat kinderen best in staat zijn zelf verstandige beslissingen te nemen,’ zegt Jurjen. 
Hij en Renske zouden in principe ook voor kinderkiesrecht zijn. Begin november ging het hele 
gezin naar de Klimaatmars in Amsterdam omdat Karst dat had voorgesteld. ‘Ik geloof wel dat 
er een betere keuze is – wij hebben ons ook laten vaccineren, dat hebben de kinderen gezien 
– maar we laten ze er zelf uitkomen. Als Susanna een andere keuze had gemaakt dan wij, had 
ik er langer met haar over gepraat, maar uiteindelijk zou het haar beslissing zijn.’ 

Fijn, vindt Susanna. ‘Als ik het echt niet wilde maar het moest van mijn ouders, had ik dat 
vervelend gevonden.’ 
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‘Ik heb een dilemma,’ zegt Karst tegen de rest. ‘Wil je liever worden aangevallen door een 
zwerm bijen, of door een grote beer?’ Liever een zwerm bijen, klinkt het – grotere 
overlevingskans. Vindt hij zelf ook. Susanna: ‘Ik dacht dat je ging zeggen: liever worden 
aangevallen door een zwerm bijen of een vaccinatie?’ Zou ze kiezen voor de bijen? Nee, echt 
niet, dan liever een prik. Bron: NRC, 14 januari 2022. 

Spotify gaat een speciale Covid-19-Hub creëren 

Muziekstreaminggigant Spotify kondigde vandaag aan dat het luisteraars van podcasts over 
Covid-19 zal gaan 'begeleiden naar meer informatie' over de Covid-19-pandemie, zei Spotify-
CEO Daniel Ek. 

Spotify zal daartoe een 'speciale Covid-19-Hub' creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast 
die een discussie over Covid-19 bevat. Luisteraars worden dan doorverwijzen naar 'door data 
gedreven feiten, zoals gedeeld door wetenschappers, artsen, academici en 
gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen', aldus 
Elk. De functie zal 'in de komende dagen' worden uitgerold. 

Daarmee reageert Spotify indirect op een open brief waarin honderden artsen en 
wetenschappers vorige week de streamingdienst opriepen een bepaalde aflevering van The Joe 
Rogan Experience offline te halen. De podcast van Joe Rogan, die gemiddeld elf miljoen 
luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig 
onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden. 

Na publicatie van de brief besloten onder anderen de singer-songwriters Neil Young en Joni 
Mitchell en de gitarist Nils Lofgren hun muziek van Spotify af te halen. Bron: AD, 30 januari 
2022.  

Joe Rogan belooft beterschap na kritiek op desinformatie in podcast op 
Spotify 

De populaire Amerikaanse comedian en podcaster Joe Rogan heeft beterschap beloofd na de 
golf van kritiek op zijn podcast, die desinformatie zou verspreiden over de coronapandemie. 
Rogan, die in de podcast op Spotify uitgebreid met gasten spreekt, heeft toegezegd om 
voortaan meer gezichtspunten te belichten. Hij zegt ook dat mensen een verkeerd beeld 
hebben van zijn podcast. 

Maar hij gaat 'beter zijn best doen om mensen met andere meningen' uit te nodigen en 'om 
alle onderwerpen te onderzoeken'. Wel benadrukt hij dat de lange gesprekken die hij voert 
in The Joe Rogan Experience niet zijn voorbereid. ‘Ik heb vaak geen idee waar ik het over ga 
hebben totdat ik met de mensen ga praten.’  

Over twee wetenschappers in zijn urenlange vraaggesprekken eind afgelopen jaar zei Rogan 
dat hij 'zeer hoog gediplomeerde mensen te gast had, die meningen hebben die afwijken van 
wat de mainstream media beweren.' Hij ondervroeg cardioloog Peter McCullough en viroloog 
en farmaceut Robert Malone over onder meer de vaccinatiecampagnes tegen Covid-19. Beiden 
stellen vragen over de veiligheid van bepaalde vaccins en het nut van vaccinaties. Malone 
voerde tal van bijwerkingen als argument op. Ze zouden volgens de critici daarmee 
desinformatie verspreiden. 

De 54-jarige Rogan heeft zich altijd sceptisch opgesteld tegenover coronamaatregelen en zijn 
shows hebben een conservatieve insteek. Spotify, dat klanten en geld verliest, heeft 
aangekondigd er met een speciale commissie op te gaan letten dat er geen desinformatie wordt 
verspreid. Rogan betreurt het dat enkele muzikanten, inclusief de Canadese popartiest Neil 
Young, naar aanleiding van zijn podcast hun muziek van de streamingdienst hebben gehaald. 
Bron: Het Parool, 31 januari 2022. 
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In aanloop naar de Olympische Spelen in China zijn nog eens 37 
mensen positief getest 

In aanloop naar de Olympische Spelen in China zijn nog eens 37 mensen positief getest op 
het coronavirus. Het gaat om 28 mensen die zondag op de luchthaven in Beijing aankwamen, 
onder wie acht atleten en trainers/begeleiders. De andere negen besmettingen zijn 
aangetroffen bij mensen die al in de 'olympische bubbel' zaten. Mensen in de bubbel moeten 
zich elke dag laten testen. 

Alle mensen die positief zijn getest, zijn in quarantaine geplaatst. Inmiddels staat de teller 
op 176 positieve coronagevallen sinds 23 januari. Vanaf dat moment is begonnen met tellen 
omdat toen de eerste mensen naar Beijing gingen voor de Spelen, die komende vrijdag 
beginnen. 

Bij de Nederlandse delegatie zijn nog geen coronabesmettingen gemeld. De meeste atleten zijn 
sinds donderdag in China. De laatste groep vertrekt woensdag. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Inmiddels 200 coronabesmettingen rond Winterspelen Beijing 

Drie dagen voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Beijing zijn opnieuw 24 
betrokkenen positief getest op het coronavirus. De organisatie meldt dat het om achttien 
personen gaat die gisteren aankwamen in China, onder wie elf sporters of begeleiders. Bij zes 
personen die zich al in de zogenoemde olympische bubbel bevinden, werd ook een besmetting 
geconstateerd. In totaal staat het aantal aan de Spelen gerelateerde coronagevallen sinds 23 
januari nu op tweehonderd. 

Voor de Winterspelen van Beijing gelden strenge voorzorgsmaatregelen vanwege corona. Alle 
betrokkenen - van atleten tot journalisten - zijn volledig afgescheiden van de Chinese 
bevolking. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, wordt er dagelijks getest.  

Bij de Nederlandse delegatie zijn vooralsnog geen coronagevallen gemeld. De meeste atleten 
zijn sinds donderdag in China. De laatste groep vertrekt morgen. Vrijdag is de opening van de 
Spelen. Bron: RTL Nieuws, 31 januari 2022. 

Nederlandse winkeliers hebben afgelopen jaar hogere omzet gedraaid dan 
in eerste coronajaar 2020 

Nederlandse winkeliers hebben afgelopen jaar een hogere omzet gedraaid dan in het eerste 
coronajaar 2020. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat deels doordat 
de prijzen flink zijn gestegen. Maar ook de hoeveelheid verkochte producten was hoger dan 
aan het begin van de coronapandemie. 

Alles bij elkaar heeft de detailhandel 4,4 procent meer omgezet dan in 2020. Het verkochte 
volume aan producten nam daarbij met 2,9 procent toe. 

De cijfers werden voor het tweede jaar op rij sterk beïnvloed door de virusuitbraak, die ook 
afgelopen jaar verschillende perioden gepaard ging met strenge lockdownmaatregelen en 
winkelsluitingen. Online gingen de verkopen daardoor met wel 23,6 procent omhoog. 

Maar ook in fysieke winkels ging het beter met de omzet. Bij non-food was bijvoorbeeld sprake 
van een plus van 2,5 procent. Dan gaat het onder meer om kledingwinkels, schoenenzaken 
en drogisterijen. Supermarkten zetten 0,5 procent meer om dan een jaar eerder. Bron: AD, 31 
januari 2022. 

Economie eurozone licht gegroeid ondanks krimp in Duitsland 

De economie van de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gegroeid, 
ondanks de economische krimp in Duitsland. Door de Omikrongolf en de nieuwe 
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coronamaatregelen is het tempo van de economische vooruitgang wel duidelijk teruggevallen, 
komt naar voren uit voorlopige gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. 

Ten opzichte van het derde kwartaal nam de omvang van het bruto binnenlands product (bbp) 
van de eurolanden met 0,3 procent toe. Eind vorige week werd al bekend dat de Duitse 
economie, de grootste van de eurozone, in het vierde kwartaal juist met 0,7 procent was 
gekrompen. 

Vanwege Omikron werden de beperkende maatregelen in tal van landen aangescherpt. Dit 
drukte in Duitsland sterk op de consumentenbestedingen. Verder werd de productie in de 
omvangrijke Duitse industrie ontregeld door de tekorten aan bijvoorbeeld computerchips en 
grondstoffen. 

 Maar volgens Eurostat ging het economisch wel beter met diverse andere landen, waarvan 
nu ook al cijfers bekend zijn. In Spanje toonde de economie duidelijk herstel en ook in 
Frankrijk was sprake van groei. Over Nederland worden door Eurostat nog geen cijfers gemeld. 
Bron: Het Parool, 31 januari 2022. 

 

Foto: iStock 

Mensen met langdurige coronaklachten willen dat er meer oog komt voor 
hun situatie 

Mensen met langdurige coronaklachten willen dat er meer oog komt voor hun situatie. 
Patiëntengroep Long Covid Nederland vindt dat het op meerdere terreinen misgaat: diagnoses 
worden laat gesteld, vooral vrouwelijke patiënten krijgen regelmatig eerst te horen dat hun 
klachten een psychische oorzaak hebben en bij werkgevers en overheidsdiensten als het UWV 
ontbreekt het vaak aan kennis over chronische klachten na Covid-19, zo stelt de organisatie. 

Voor de eerste Nederlanders die te maken kregen met het coronavirus is dat nu bijna twee 
jaar geleden. Dat is een kritieke grens voor mensen die door hun ziekte in 
de ziektewet belandden, want werkgevers mogen in de regel na twee jaar een ontslagprocedure 
beginnen. 

Vakbond FNV schatte vorige week in dat alleen al minimaal 500 zorgverleners binnenkort hun 
baan kwijtraken. Volgens de bond moeten er oplossingen komen 'voor deze groep mensen die 
in de frontlinie stonden'. Een financiële tegemoetkoming is op zijn plaats, vindt FNV. 
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Vicevoorzitter Kitty Jong gaat hier maandag over in gesprek met minister Conny Helder 
(Langdurige Zorg). In de Tweede Kamer wordt een zogeheten rondetafelgesprek gehouden over 
langdurige Covid. Daar doen patiënten en deskundigen aan mee. 

Mensen die worden getroffen door langdurige Covid hebben maanden last van uiteenlopende 
klachten, zoals kortademigheid, extreme vermoeidheid, oorsuizen, concentratiestoornissen en 
een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Mede doordat de gezondheidsproblemen zo divers zijn, 
ontbreekt het volgens de patiëntengroep vaak aan een goede diagnose. 

Hoeveel Nederlanders precies aan langdurige klachten lijden na een coronabesmetting is niet 
bekend. De patiëntengroep schat het op basis van Brits onderzoek op ongeveer 1,4 procent 
van de bevolking. Dat zou neerkomen op 245.000 mensen. Michael Rutgers, directeur van het 
Longfonds, zegt dat het 'waarschijnlijk om duizenden mensen gaat.' Bron: AD, 31 januari 
2022. 

Alarm om naderende keuring longcovidpatiënten: ‘Hun situatie wordt in- 
en intriest’ 

Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten die bijna twee jaar ziek zijn en hun 
baan dreigen te verliezen. Dat vinden patiëntenorganisaties en vakbond FNV. Volgens hen is 
hulp op zijn plaats, omdat de begeleiding richting terugkeer op de werkvloer voor deze groep 
niet op orde is. Duizenden mensen dreigen daardoor in de problemen te komen. 

‘Een onorthodoxe ziekte vraagt om onorthodoxe maatregelen’, zegt Michael Rutgers. Hij is 
directeur van het Longfonds, dat patiënten met long covid bijstaat. ‘Dit is niet gewoon een 
ziekte, maar een hausse aan mensen met dezelfde problemen, die ineens in deze situatie 
belanden.’ Bron: AD, 31 januari 2022. 

De GGD'en hebben voor het eerst meer dan een miljoen coronatesten in 
een week tijd uitgevoerd 

De GGD'en hebben voor het eerst meer dan een miljoen coronatesten in een week tijd 
uitgevoerd. De locaties verrichtten vorige week in totaal 1.026.753 testen, meldt de 
overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. 

Een week eerder voerden de GGD'en ongeveer 950.000 testen uit, en de week daarvoor minder 
dan 700.000. Het is nog niet bekend hoeveel tests vorige week positief uitvielen. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde meer dan 400.000 
bevestigde besmettingen, maar kampt ook met een grote achterstand. Het werkelijke aantal 
gevonden coronagevallen is dus aanzienlijk hoger. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Bijna alle commerciële testlocaties die zouden bijspringen wegens 
drukte bij de GGD zijn nog dicht 

Bijna alle commerciële testlocaties die zouden bijspringen wegens drukte bij de GGD zijn 
nog dicht. Dat melden bestuursvoorzitters Jeroen De Jong van SpoedtestCorona en Rasmus 
Emmelkamp van Spoedtest.nl. Zij zeggen contact te hebben met collega-aanbieders in het 
commerciële veld. 

De commerciële coronatesters sloten eind vorig week hun deuren bijna net zo snel als die 
waren geopend, omdat er amper klanten kwamen en het niet rendabel was. De commerciële 
aanbieders willen voordat ze heropenen eerst een oplossing van de GGD voor het minder snel 
doorsturen van klanten dan volgens hen de bedoeling was. 

Spoedtest.nl opende zijn locaties niet eens. ’Aan ons is gevraagd om speciaal voor de GGD 
locaties op te zetten. We moesten dus nieuwe huurcontracten afsluiten, borden neerzetten, 
personeel inhuren, computers installeren, handschoenen en ontsmettingsmiddelen regelen. 
Maar ik hoorde van collega's dat zij maar een stuk of acht mensen op een dag konden testen’, 
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zegt Emmelkamp. De testers worden betaald per uitgevoerde test. De vergoeding bedraagt 
bijna 13 euro. ’Voor iets meer dan 80 euro per dag kan ik een locatie niet openhouden. Ik wil 
mijn kosten nu zo veel mogelijk beperken. Ik ga geen mensen inroosteren als ik niet weet of 
er wel mensen komen. Ik weet, als ik open ga, dat ik verlies ga lijden’, aldus Emmelkamp. 

Het amper doorsturen van te testen mensen zou een organisatorisch probleem zijn bij de 
GGD. De Jong en Emmelkamp verwachten in de loop van maandag meer nieuws. 

De GGD zit aan zijn maximale capaciteit. De laboratoria die voor de GGD vaststellen of iemand 
het virus onder de leden heeft, kunnen niet meer teststaafjes analyseren dan ze nu al doen. 
Daarom kan de GGD niet meer testen inplannen. De commerciële aanbieders gebruiken een 
andere manier van testen, die sneller een uitslag geeft maar wel iets minder betrouwbaar is. 
Bron: AD, 31 januari 2022. 

Commerciële teststraten blijven voorlopig dicht, wachten op GGD 

Bijna alle commerciële testlocaties die zouden bijspringen wegens drukte bij de GGD zijn nog 
dicht. Dat melden bestuursvoorzitters Jeroen de Jong van SpoedtestCorona en Rasmus 
Emmelkamp van Spoedtest.nl. Zij zeggen contact te hebben met collega-aanbieders in het 
commerciële veld. 

De commerciële coronatesters sloten eind vorig week hun deuren bijna net zo snel als die 
waren geopend, omdat er amper klanten kwamen en het niet rendabel was. De commerciële 
aanbieders willen voordat ze heropenen eerst een oplossing van de GGD voor het minder snel 
doorsturen van klanten dan volgens hen de bedoeling was. Bron: 1Limburg, 31 januari 2022. 

Ryanair voorzichtig over vraag naar vliegtickets door Omikron 

Prijsvechter Ryanair denkt dat de opleving van het reisverkeer wat langer op zich laat wachten. 
De Ierse onderneming wil de vraag naar vliegtickets aanjagen en heeft daarvoor de prijzen 
verlaagd. Dat gebeurt op het moment dat steeds meer landen nadenken over het opheffen van 
reisbeperkingen. 

Ryanair ziet het aantal boekingen verbeteren, zo werd in een handelsupdate gemeld. De 
meeste tickets worden nog wel lastminute aangeschaft. Verder moet ook nog wel rekening 
gehouden worden met eventuele verstoringen als gevolg van het coronavirus. De timing van 
het herstel is ook onvoorspelbaar, aldus financieel directeur Neil Sorahan van Ryanair in een 
toelichting op de kwartaalcijfers. Bron: 1Limburg, 31 januari 2022. 

Transportbranche distantieert zich van vrijheidskonvooien: 'Geen 
bemoeienis mee' 

Ondernemersorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) zegt ‘geen 
bemoeienis te hebben met de zogeheten 'Vrijheidskonvooien.’ Daarmee distantieert 
de transportbranchevereniging zich uitdrukkelijk van de rijdende 
protestbewegingen die momenteel op diverse plekken in ons land plaatsvinden. 

Ondernemersorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) zegt ‘geen 
bemoeienis te hebben met de zogeheten 'Vrijheidskonvooien.’ Daarmee distantieert 
de transportbranchevereniging zich uitdrukkelijk van de rijdende 
protestbewegingen die momenteel op diverse plekken in ons land plaatsvinden. 

De Vrijheidskonvooien zijn overgewaaid uit Canada, waar het protest afgelopen 
week begon omdat vrachtwagenchauffeurs aldaar zich verplicht moeten laten 
vaccineren om de grens met de Verenigde Staten over te steken. Maar 
langzamerhand zijn de konvooien, die inmiddels in andere landen navolging 
krijgen, uitgegroeid tot hét symbool van verzet tegen overheden en hun 
coronabeleid in het algemeen. 
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Een woordvoerder van Transport & Logistiek Nederland wijst erop dat de 
organisatie van die konvooien ‘alles en iedereen op wielen’ heeft opgeroepen om 
mee te doen. De konvooien vertegenwoordigen volgens TLN dus niet specifiek de 
transportsector. Bron: Hart van Nederland, 30 januari 2022. 

Formule 1 gaat over tot verplichte vaccinatie 

De Formule 1 stelt dit jaar volledige vaccinatie verplicht voor iedereen die werkzaam is in de 
koningsklasse van de autosport. Het gaat volgens de BBC niet alleen om 
de coureurs en medewerkers van de teams, maar ook media, gasten en al het 
andere personeel. 

Tot nog toe was vaccinatie nog niet verplicht, maar de mondiale raad van autosportfederatie 
FIA heeft nu anders bepaald. De verplichting tot vaccineren kan ertoe leiden dat coronaregels 
in de Formule 1 iets worden versoepeld, zoals minder testen en een iets minder gesloten 
coronabubbel. Het is volgens de Britse omroep nog niet helemaal duidelijk of er medische 
vrijstellingen zullen worden toegestaan. 

Voor zover bekend zijn alle Formule 1-coureurs gevaccineerd. Sinds de uitbraak van de 
pandemie hebben enkele coureurs races moeten overslaan omdat ze besmet waren met 
corona: Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin. Bron: 
Het Parool, 31 januari 2022. 

Niet druk mét, maar dóór corona, huisartsen hebben het flink drukker: 
‘Het is overleven’ 

Zijn de huisartsen momenteel superdruk met coronapatiënten, omdat de Omikron-variant 
voor een milder ziektebeeld zorgt en patiënten minder snel in het ziekenhuis belanden?   ’We 
zijn vooral druk met het feit dat het in de zorg op heel veel punten vastloopt.’    

Huisartsen kunnen hun borst nat maken, nu door de versoepelingen de besmettingsaantallen 
oplopen, zei minister Ernst Kuipers deze week bij de coronapersconferentie. Bij huisarts 
Edwin Brugman uit Zevenaar klopten 8 van de 48 patiënten waar hij deze dag bemoeienis 
mee had aan vanwege een coronabesmetting. ‘Maar het is niet echt drukker dan anders. In 
andere jaren had je ook altijd mensen met griep en zo, dus ik kan niet zeggen dat het veel 
meer werk oplevert door extra patiënten.’ 

De coronapatiënten die zich melden, hebben veelal milde klachten als een snotneus of wat 
verhoging. ‘Vaak blijft het bij een basaal advies als voldoende drinken.’ En soms worden 
ontstekingsremmers of antibiotica voorgeschreven. ‘En pufjes, maar dat is allemaal niet 
anders dan in andere jaren.’ 

Er is wel één maar: ‘Het is meer geregel allemaal.’  En hoe: ‘Het is overleven’, verzucht zijn 
collega Bart Timmers uit ’s-Heerenberg. ‘Mensen denken dat wij druk zijn met corona, maar 
we zijn vooral druk omdat alles zo complex is geworden. De zorg is verschraald, overal zijn 
tekorten.’  

Doordat in de ziekenhuizen veel zorg is uitgesteld door corona, kunnen patiënten die door de 
huisarts worden doorverwezen er minder makkelijk terecht. ‘En in de geestelijke 
gezondheidszorg is het helemaal verschraald: normaal maken we een goede verwijsbrief en 
kan een patiënt dan terecht bij een psycholoog of psychiater. Maar nu meldt zo’n patiënt zich 
steeds weer bij je, omdat ie nergens terecht kan.’  

Ook loopt Timmers er geregeld tegenaan dat er geen thuiszorg beschikbaar is of 
voorgeschreven medicijnen niet leverbaar zijn. ‘En dan valt soms het alternatief weer niet 
onder de zorgverzekering en moet je nog verder improviseren.’  

Als ik de mensen met risicofactoren opbel om te vragen hoe het gaat, geven ze bijna allemaal 
aan dat ze niet zo ziek zijn, aldus huisarts Bart Timmers. 
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En corona? ‘Veel vragen over vaccinaties en over coronaklachten komen ook bij ons terecht. 
Maar mensen die echt met corona bij ons terechtkomen? Ik zie in het systeem wel veel 
besmettingen bij mijn patiënten, maar als ik de mensen met risicofactoren dan opbel om te 
vragen hoe het gaat, geven ze bijna allemaal aan dat ze niet zo ziek zijn. Zeker bij mensen met 
een boosterprik maak ik me niet zoveel zorgen meer.’ 

Wel zijn de assistentes er toch nog druk mee. Nu het aantal besmettingen zo hoog is en er 
naast de honderdduizenden positief geteste mensen ook veel nauwe contacten zijn met een 
mogelijk besmetting is alertheid geboden, stelt Brugman. Simpel een buisje urine afgeven 
wegens een of andere kwaal is er niet meer bij: ‘De assistente moet dan echt uitvragen of 
iemand mogelijk besmet kan zijn en dan zorgen dat het wordt opgehaald of door bijvoorbeeld 
een buurvrouw naar ons wordt gebracht.’ 

Je ziet nu wel dat als er één iemand in een gezin besmet is de rest ook binnen een paar dagen 
positief test, volgens huisarts Edwin Brugman. 

Dus nee, met corona zelf zijn de huisartsen zo druk niet. Meer met het feit dat de huisarts het 
duizenddingendoekje is die alles maar op moet lossen. Timmers: ‘We krijgen beduidend meer 
op ons bordje. Mensen willen geholpen worden en worden ongedurig. Vaak kunnen wij dan 
ook niet meer dan pappen en nathouden tot ze wél terecht kunnen waar ze eigenlijk moeten 
zijn.’ 

De oplossing? ‘Je moet wat doen aan de vinkjescultuur.’ Minder administratie en meer 
mogelijkheden om voor alternatieven te kiezen als de voorgeschreven route vastloopt door 
bijvoorbeeld wachtlijsten. 

Maar bang voor nog verder oplopende besmettingsaantallen zijn ze niet echt. Brugman: ‘Je 
ziet nu wel dat als er één iemand in een gezin besmet is de rest ook binnen een paar dagen 
positief test. En ik had gisteren toevallig een overleg met een van de verzorgingshuizen in de 
buurt waar ze iets meer besmettingen zagen. Maar de mensen herstellen er goed van.’  

De besmettingscijfers onder 60-plussers stijgen ook amper. Komt daar niet nog een grote 
piek? Brugman: ‘De kwetsbaarsten beschermen zichzelf.’ Maar: ‘Die groep kan er wel echt 
goed ziek van worden nog.’ Dus helemaal gerust is hij nog niet. Bron: DG, 31 januari 2022. 

Van het idealisme om na corona dingen anders te doen is niks over 

Herinnert u zich nog dat we het allemaal beter zouden gaan doen? Eindelijk had corona ook 
ons land aangedaan en na de eerste angst, paniek en heel veel uitzendingen 
van Frontberichten begonnen de inzichten te komen: het eenvoudige leven had ook zijn 
charme, Nederland bleek een prachtig vakantieland, dus waarom zouden we nog zo veel 
vliegen als we altijd hadden gedaan? Ook het thuiswerken bleek soms best handig. 

Waarom zou je elke dag in de file gaan staan, als je ook via een schermpje kan vergaderen? 
Futurologen en andere profeten voorspelden dat niets ooit meer hetzelfde zou worden. Het 
luchtruim en de wegen zouden voorgoed een stuk leger worden, bedrijven konden met al die 
schermarbeiders makkelijk kleiner gehuisvest worden, waardoor een groot deel van de 
kantoormeters omgezet konden worden in woonruimte. De afstandsvergaderingen maakten 
een massale trek naar het platteland mogelijk, waardoor de huizenprijzen in de Randstad 
zouden dalen. In de grote steden werd een zucht van verlichting geslaakt nu de toeristen weg 
waren: geen rolkoffertjes, geen feestjes tot diep in de nacht bij de Airbnb’ende buren. Heerlijk! 
Dit, zo was aanvankelijk de teneur, moesten we vasthouden.  

Ook zou er meer gekeken worden naar de oorzaken van de grote crisis in de gezondheidszorg. 
Er waren duidelijk te weinig bedden in de ziekenhuizen en op de ic’s. En als we bedden zeggen, 
dan bedoelen we personeel. Jarenlang was ons gezondheidssysteem ingericht op maximale 
efficiëntie. Dat kraakte in normale tijden al, maar pas in deze pandemie bleek hoe kwetsbaar 
het was. Dat moest beter. Er moesten meer mensen worden aangenomen, de zorg moest 
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aantrekkelijker en daarom zou er beter betaald moeten worden. Met klappen voor het 
personeel dat de coronapatiënten behandelde, kwamen we er niet. Er moest geld bij. 

Het landbouwsysteem met ontzettend veel dieren op elkaar in een dichtbevolkt land moest op 
de schop. Als er in een van de vele megastallen een nieuw virus zou ontstaan dat zou 
overspringen op de mens, dan zou de volgende pandemie zomaar in Nederland kunnen 
ontstaan. De ramp zou vele malen groter kunnen zijn dan corona.  

Uiteindelijk duurde de rotperiode veel te lang. We werden depressief en vooral jongeren die 
niet naar school konden of hun studietijd zagen verdampen zonder medestudenten te kunnen 
ontmoeten hadden het zwaar. Psychische nood kwam op de agenda. Huiselijk geweld ook. 
Voor deze, soms onzichtbare problemen zou structureel beleid moeten komen. 

Maar nu de WHO voorzichtig het einde van de pandemie heeft aangekondigd (laten we het 
hopen), lijkt van het aanvankelijk idealisme om ook iets goeds te doen met deze corona-ellende 
niets meer over. We willen helemaal geen nieuw normaal, we willen het oude. We willen het 
leven vieren. Logisch. We willen niet meer opgesloten zitten, we willen feesten, drinken, skiën, 
vliegen en met z’n allen in de file staan. Over een tijdje is Rutte IV, V of VI de mensen vergeten 
die psychisch lijden of het thuis zwaar hebben en wordt het idee afgeschoten om meer 
zorgpersoneel aan te trekken ‘omdat de zorg dan onbetaalbaar wordt’. Of onze landbouw zo 
wordt hervormd dat een volgend virus geen kans krijgt, valt te bezien. Tot in de volgende 
pandemie! Bron: De Volkskrant, 30 januari 2022. 

Meer dan 1000 coronapatiënten op verpleegafdelingen ziekenhuizen 

Aantal patiënten met corona in ziekenhuizen weer toegenomen. De verpleegafdelingen in 
Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1035 mensen met corona. Dat zijn er 90 meer 
dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Het gaat om de vierde stijging op rij. Ook is het voor het eerst in meer dan 2 weken dat er 
meer dan 1000 coronapatiënten op deze afdelingen liggen.  

In totaal liggen er nu 1247 patiënten met corona in de ziekenhuizen, 93 meer dan de 
voorgaande dag. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal toe met 3 tot 212. 

In de afgelopen 24 uur werden er 138 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 11 nieuwe opnames. 

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen deze maand 
weer zou toenemen. Dat heeft te maken met de razendsnelle verspreiding van de Omikron-
variant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer 
patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Daarbij 
komen er ook waarschijnlijk meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden 
dan covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. In de statistieken tellen 
zij mee als coronapatiënt. Bron: Het Parool, 31 januari 2022.  

Stelling van de dag: werknemers moeten ook na corona de mogelijkheid 
krijgen om thuis te werken 

Meer flexibiliteit, 's ochtends niet in de file staan, af en toe een rondje met de hond: 
thuiswerken heeft behoorlijk wat voordelen. Is het een blijvertje? 

We doen het sinds de coronapandemie massaal: thuiswerken. En dat heeft zo zijn voordelen. 
Je bent minder tijd en geld kwijt aan het woon-werkverkeer. Misschien ben je thuis zelfs 
productiever. 

En daarom willen sommige werknemers ook ná de coronacrisis thuis blijven werken. Zo zegt 
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Werknemers willen naar kantoor voor specifieke 
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werkzaamheden, maar voor dagelijkse werkzaamheden prefereert men de thuiswerkplek. Je 
kunt je er in het algemeen gewoon beter concentreren. 

Maar thuiswerken zorgt ook voor een gigantische toename van het aantal 
beeldschermminuten. Denk alleen al aan al die beroepen waar vergaderingen tegenwoordig 
via Teams en Zoom worden gehouden in plaats van op de werkvloer, lurkend aan een kopje 
koffie. Is het bovendien niet goed voor de werksfeer om direct contact met collega's te 
behouden? Bron: Dagblad van het Noorden, 31 januari 2022. 

Onderzoek FNV: mensen willen meer zeggenschap over werkplek 

Werkgevers moeten ook na corona de mogelijkheid krijgen om thuis te kunnen werken. Dat 
vindt althans het overgrote deel van de thuiswerkers die vakbond FNV ondervroeg. 

Personeel voor wie thuiswerken mogelijk is, wil daarom in de toekomst meer zeggenschap 
hebben over de werkplek, zo wordt geconcludeerd. 

Volgens FNV vulden bijna 5400 werknemers, voornamelijk afkomstig uit de financiële sector, 
overheidssectoren en zorg en welzijn de vragenlijst in. Circa negen op de tien ondervraagden 
wil ook na corona zelf meebepalen waar ze aan de slag gaan. Ruim 14 procent van de 
werknemers wil alleen nog maar thuiswerken, 5 procent gaat het liefst alleen naar kantoor. 

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong spreekt van een duidelijk signaal van de achterban. ‘Veel 
mensen zijn tevreden over thuiswerken en willen dat deels blijven doen. Zij willen dit voor de 
toekomst vastgelegd zien in de wet, in plaats van dat alleen de werkgever straks weer kan 
opleggen waar gewerkt moet worden. Dat past ook bij deze tijd waarin werknemers meer 
zeggenschap over hun werk belangrijk vinden.’ 

Uit de enquête komt naar voren dat werknemers vooral cao-afspraken over thuiswerken als 
oplossing zien. Daarbij zou een werkgever aan moeten geven waarom niet kan worden 
thuisgewerkt. Een klein deel van de werknemers, zo'n 4 procent, zegt al genoeg zeggenschap 
te hebben. 

Volgens Jong is het niet meer van deze tijd dat een werkgever eenzijdig bepaalt waar moet 
worden gewerkt. Zeker omdat thuiswerken de voorbije twee jaar prima lukte. ‘Werknemers 
willen naar kantoor voor specifieke werkzaamheden, maar voor dagelijkse werkzaamheden 
prefereert men de thuiswerkplek. Je kunt je er in het algemeen gewoon beter concentreren’, 
aldus Jong. 

De Sociaal-Economische Raad bereidt momenteel een advies voor over de toekomst van het 
thuiswerken, benadrukt FNV. Ook in de Tweede Kamer komt binnenkort een wetsvoorstel aan 
de orde dat de positie van werknemers sterker wil maken in het bepalen van de werkplek. Het 
kabinet wacht daarbij het SER-advies af. De FNV zegt de uitkomsten van het eigen 
thuiswerkonderzoek bij haar inbreng in de SER mee te zullen nemen. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 29 januari 2022.  

Ook in België het geduld van poppodia en nachtclubs na twee jaar 
coronacrisis op 

Ook in België het geduld van poppodia en nachtclubs na twee jaar coronacrisis op. De sector 
vraagt in een open brief dringend of de deuren vanaf volgende week maandag open kunnen 
voor een staand publiek. In België zijn evenementen met restricties toegestaan voor een zittend 
publiek. 

De brief is ondertekend door honderd organisaties, waaronder Sportpaleis Group, Pukkelpop 
en Ancienne Belgique. ’We 'mogen' wel open voor een zittend publiek, maar dat is voor de 
meeste concertzalen en clubs niet enkel een erg verlieslatend model, het gaat ook voorbij aan 
de ziel van wat we doen’, vinden de briefschrijvers. 
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De sector vindt dat fans 'popmuziek en nightlife' niet zittend kunnen beleven. ’Het is een 
totaalervaring die mensen raakt tot in hun kleine teen. Het geeft een energieboost die bijdraagt 
tot de mentale weerstand van zowel de artiest, het publiek als de medewerkers. En dat lijkt 
ons precies wat de gemeenschap in deze tijden broodnodig heeft.’ Bron: AD, 31 januari 2022. 

Horeca en zalen weer open: 334.000 testafspraken in eerste week 

In de afgelopen week, waarin ook horeca, pretparken, dierentuinen en theaters (beperkt) weer 
open mochten, zijn er 334.000 afspraken geboekt voor Testen voor Toegang. 

De drukste dag was zaterdag met zo 'n 79.000 testafspraken, aldus de organisatie. De grootste 
groep (38 procent) boekte een test omdat mensen naar een kroeg of eettent wilden. 

Theaters mogen tot 22.00 uur open. Ook moet publiek op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. 
De podia moeten daarom toch veel voorstellingen verplaatsen of annuleren, publiek afzeggen 
en ze krijgen ook nog eens te maken met artiesten die niet onder de huidige maatregelen willen 
optreden. Bron: Het Parool, 31 januari 2022. 

Ruim 1,3 miljoen positieve coronatests in januari 

Januari 2022 gaat de recordboeken in, want nog nooit zijn er in een maand tijd zo veel mensen 
positief getest op het coronavirus. In 31 dagen tijd registreerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1,3 miljoen positieve tests. Amsterdam had 
in januari 91.146 positieve tests.  

Daarnaast zijn er ongeveer 105.000 besmettingen nog niet geregistreerd. Het werkelijke aantal 
ligt dus boven de 1,4 miljoen. Daarmee heeft januari bijna evenveel positieve tests als de 
maanden juli, augustus, september, oktober, november en december bij elkaar. 

Halverwege de maand had januari het oude record, van november vorig jaar, al verbroken. 
Toen waren er ruim 510.000 bevestigde besmettingen. 

Gemiddeld waren in januari zo'n 41.948 positieve tests per dag, maar dit is niet gelijkmatig 
verdeeld over de maand. In de eerste zeven dagen waren er gemiddeld 21.441 nieuwe gevallen, 
in de laatste zeven dagen 68.342. Het niveau van de epidemie is in een paar weken tijd dus 
meer dan verdrievoudigd. Bron: Het Parool, 31 januari 2022. 

Afgelopen etmaal zijn er maar liefst 112.278 coronabesmettingen 
geregistreerd 

Afgelopen etmaal zijn er maar liefst 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met 
afstand het hoogste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en zondag waren er ongeveer 75.000 nieuwe 
gevallen bij gekomen. 

Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen 
dag ingelopen. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen 105.000 positieve tests 
nog registreren. Op zondag stond de teller op 131.000 nog niet geregistreerde maar wel 
bevestigde besmettingen. Naast de achterstand was er zaterdag nog een technische storing, 
waardoor er toen minder dan 40.000 besmettingen werden genoteerd. 

In Rotterdam zijn in de afgelopen dag 6589 positieve tests geregistreerd, in Amsterdam 5768 
en in Den Haag 5687. Daarna volgen Eindhoven (3372) en Utrecht (2535). Ook in Groningen, 
Almere, Helmond, Zoetermeer, Haarlem, Haarlemmermeer, Westland, Amersfoort, Tilburg en 
Nijmegen waren er meer dan duizend nieuwe coronagevallen. Alleen op Schiermonnikoog 
testte niemand positief. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 478.396 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 68.342 per 
dag. Dat is het hoogste niveau ooit, maar het werkelijke aantal ligt dus nog hoger door de 
achterstand. 

Het aantal gemelde sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat 
vijf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om drie 
inwoners van Amsterdam en verder om mensen uit Vlaardingen en Weert. Dat het overlijden 
van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 
Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen. Het is namelijk niet verplicht om te 
melden dat een coronapatiënt is overleden. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 59 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau 
over de afgelopen periode. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Aantal patiënten met corona in ziekenhuizen weer toegenomen 

De verpleegafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1035 mensen met 
corona. Dat zijn er 90 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het gaat om de vierde stijging op rij. Ook is het voor het eerst in meer dan 2 weken dat er 
meer dan 1000 coronapatiënten op deze afdelingen liggen. 

In totaal liggen er nu 1247 patiënten met corona in de ziekenhuizen, 93 meer dan de 
voorgaande dag. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal toe met 3 tot 212. 

In de afgelopen 24 uur werden er 138 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 11 nieuwe opnames. 

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen deze maand 
weer zou toenemen. Dat heeft te maken met de razendsnelle verspreiding van de Omikron-
variant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer 
patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Daarbij 
komen er ook waarschijnlijk meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden 
dan covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. In de statistieken tellen 
zij mee als coronapatiënt. Bron: Het Parool, 31 januari 2022. 

Het toerisme naar Turkije heeft vorig jaar duidelijk herstel laten zien 

Het toerisme naar Turkije heeft vorig jaar duidelijk herstel laten zien van de impact van de 
coronapandemie een jaar eerder. Maar de bezoekersaantallen liggen nog wel altijd fors lager 
dan in 2019, voordat de crisis uitbrak. 

Volgens het Turkse statistiekbureau kwamen er vorig jaar ongeveer 29 miljoen toeristen naar 
het land, wat bijna twee keer zoveel is als in 2020. Maar in 2019 ging het nog om iets minder 
dan 52 miljoen bezoekers. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Nu Nederland weer (deels) open is stijgt het aantal afspraken dat wordt 
gemaakt bij Testen voor Toegang 

Nu Nederland weer (deels) open is, stijgt het aantal afspraken dat wordt gemaakt bij Testen 
voor Toegang. Vorige week werden 334.000 afspraken geboekt, een week eerder waren dat er 
nog 181.000.  

De drukste dag was zaterdag 29 januari met zo'n 79.000 testafspraken. De grootste groep 
mensen (38 procent) gaf bij het boeken van een testafspraak aan dit te doen voor een bezoek 
aan een restaurant of café.  
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Voor bezoek aan horeca, maar ook voor theaters, evenementen en sportwedstrijden geldt 
de 3G-regeling: bezoekers moeten kunnen aantonen gevaccineerd, genezen of getest te zijn. 
Bron: AD, 31 januari 2022. 

Excuses premier Johnson na kritisch rapport over ‘partygate’: ‘Ik snap 
het en zal het fixen’ 

De Britse premier Boris Johnson biedt zijn excuses aan voor ongeoorloofde staffeestjes in 
coronatijd in zijn ambtswoning en flat. Maar hij treedt zelf niet af.  

Johnson: ‘We moeten hiervan leren. Ik accepteer de bevindingen volledig, ook dat we nu 
moeten handelen en niet op politieonderzoek moeten wachten.’ Daarom worden er volgens de 
premier veranderingen doorgevoerd op Downing Street 10 en worden gedragscodes aangepast 
en beter gehandhaafd. ‘Mensen kunnen ons vertrouwen. Ik snap het en zal het fixen.’ 

Het rapport over de lockdownfeestjes van overheidspersoneel in de ambtswoning van premier 
Boris Johnson is niet mals. In het stuk van topambtenaar Sue Gray wordt gesproken van 
‘falend leiderschap en oordeel’ bij de staf van de premier en zijn kabinet. 

Zo staat er: ‘Tegen de achtergrond van de pandemie, toen de regering burgers vroeg om 
verregaande beperkingen in hun leven te accepteren, is een deel van het gedrag rond deze 
bijeenkomsten moeilijk te rechtvaardigen.’ Zo werd er veel alcohol genuttigd.  

Ten minste enkele van de bijeenkomsten in kwestie vertegenwoordigen volgens het onderzoek 
‘een ernstig verzuim om niet alleen de hoge normen in acht te nemen die worden verwacht 
van degenen die in het hart van de regering werken, maar ook van de normen die destijds van 
de hele Britse bevolking werden verwacht’.  

‘Soms lijkt het erop dat er te weinig aandacht werd besteed aan wat er in het hele land 
gebeurde bij het overwegen van de geschiktheid van sommige van deze bijeenkomsten, de 
risico’s die ze vormden voor de volksgezondheid en hoe ze voor het publiek zouden kunnen 
overkomen’, valt te lezen.  

Sue Gray concludeert: ‘Een aantal van deze bijeenkomsten had niet mogen plaatsvinden of 
zich mogen ontwikkelen op de manier waarop ze dat hebben gedaan. Er kan veel worden 
geleerd uit deze gebeurtenissen die onmiddellijk door de hele regering moeten worden 
aangepakt. Dit hoeft niet te wachten tot het politieonderzoek is afgerond.’ 

De bevindingen in het rapport kunnen Johnson in grote problemen brengen en hem mogelijk 
zelfs tot aftreden dwingen. Sommige partijgenoten hebben eerder al aangegeven dat hij moet 
vertrekken.  

Volgens de regels van zijn Conservatieve Partij moet vijftien procent van de afgevaardigden 
(54 van de 359) een verzoek voor een stemming over het leiderschap indienen bij het 
partijbestuur. Als meer dan de helft vervolgens voor aftreden stemt, komt het premierschap 
van Johnson ten einde en wordt een andere conservatief de eerste minister. 

De regering kreeg eerder maandag het deels gecensureerde rapport overhandigd en maakte 
het enkele uren later openbaar. De politie van Londen, die ook onderzoek doet naar de 
bijeenkomsten, had gevraagd details uit het rapport van Gray achter te houden zodat het 
politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden. 

Johnson zelf zei eerder dat de coronaregels tijdens de bijeenkomsten zijn nageleefd. Ook heeft 
hij spijt betuigd. Hij heeft eerder al op veel parlementariërs van zijn partij ingepraat. Bron: 
AD, 31 januari 2022. 
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Verpleegkundige Anne heeft long covid en dreigt net als 700 anderen 
daardoor haar baan te verliezen 

 

Anne Bos  @ Avro/Tros 

Anne Bos (55) werkte op een speciale corona-unit in een verpleeghuis toen ze corona kreeg. 
Bijna twee jaar later, dreigt ze net als veel andere long covid-patiënten, haar baan te verliezen. 

Baanverlies vanwege long covid is een actueel onderwerp, zowel in de politiek als daarbuiten. 
Vandaag spreekt minister voor Langdurige Zorg Conny Helder met de FNV en vijf 
zorgmedewerkers die long covid opliepen. Ook vindt er in de Tweede Kamer een 
rondetafelgesprek plaats over dit thema. 

De FNV maakte anderhalve week geleden al bekend dat ruim vijfhonderd zorgmedewerkers 
hun baan dreigen te verliezen omdat ze inmiddels twee jaar ziek thuiszitten met long covid. 

Inmiddels, zo laat FNV weten, is dat aantal verder gestegen naar 700 zorgmedewerkers. Van 
de ruim 2.700 meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt long covid, komen bijna 2.300 
mensen uit de zorg. 

Ook zorgmedewerker Anne Bos kampt met long covid. ‘Toen corona uitbrak, kwam er bij de 
organisatie waar ik werk een speciale unit voor mensen met COVID-19. Daar ben ik ziek 
geworden. Dat is nu twee jaar geleden.’ Werken is er nog altijd niet bij. 

Anne's longen hebben flink aan kracht verloren. ‘Als ik stilzit gaat het, maar als ik beweeg 
ben ik voortdurend buitenadem. Ik was gezond, bewoog voldoende. Ik heb gewoon enorme 
pech met mijn long covid.’ Sinds een jaar ontvangt ze zeventig procent van haar inkomen, dat 
gebeurt als je een jaar ziek bent. De regel is dat je na twee jaar herkeurd wordt, het kan dat 
je dan in de ziektewet belandt of uiteindelijk in de bijstand. 

De onzekerheid waar mensen als Anne mee kampen is precies het onderwerp waarover de 
FNV aan de bel trekt. ‘Deze mensen hebben in de linie moeten staan, ze gingen ervoor omdat 
er grote paniek was. Het was crisistijd, het begin van de pandemie’, zegt een woordvoerder 
van de vakbond. 

‘Er waren problemen bij het vinden van voldoende juiste beschermingsmiddelen. Daarvan zijn 
deze zorgmedewerkers slachtoffer geworden. Zij hebben nu long covid en dreigen ook nog hun 
baan te verliezen.’ 

Directeur Michael Rutgers van het Longfonds benadrukte vandaag tijdens het 
rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat er nog te weinig kennis is over hoe mensen met 
long covid er weer bovenop kunnen komen. 
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‘Vanuit de overheid moeten er stappen gezet worden om deze mensen niet te laten vallen’, 
stelt Rutgers. ‘Er moet ruimte gecreëerd worden om hen in dienst te houden. Misschien 
worden ze wel weer beter, maar daar weten we nu nog te weinig van.’ Rutgers denkt aan een 
speciaal fonds. 

‘We hebben te maken met een onorthodoxe ziekte. Van de meeste ziektes weten we hoe ze 
verlopen, dat is bij long covid nog niet het geval.’ 

Zolang er relatief weinig over de herstelperiode van het ziekteverloop bekend is, pleit Rutgers 
voor een speciale benadering van long covid-patiënten. Het kabinet laat weten hierover met 
de Tweede Kamer in gesprek te zijn en te kijken hoe ze hiermee om kunnen gaan. 

Vooralsnog werkt Anne niet, maar ze probeert wel in aanloop naar haar afkeuring elders 
passend werk te vinden. De WIA-aanvraag loopt en ondertussen solliciteert ze naar andere 
functies, maar ze merkt dat dat lastig is in deze situatie. Bron: Een Vandaag, 31 januari 2022. 

'Als ik een broodje smeer, gaat m’n hartslag zo naar 125': Iris (21) heeft 
na 7 maanden nog steeds last van klachten na corona 

De 21-jarige Iris had net een baan en volop plannen voor de toekomst toen corona roet in het 
eten gooide. Meer dan een half jaar na haar coronabesmetting heeft ze nog steeds zware 
klachten, waaronder vermoeidheid en concentratieproblemen. Bron: Een Vandaag, 5 juni 
2021.  

Meer dan de helft van de jongeren met milde coronaklachten krijgt long 
covid, blijkt uit onderzoek in Noorwegen 

Zes  maanden na een coronabesmetting had meer dan vijftig procent van 16- tot 30-jarigen 
nog steeds symptomen als vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. Dat 
blijkt uit Noors onderzoek. Onderzoekster Nina Langeland maakt zich grote zorgen.  

Onderzoekers van het Haukeland ziekenhuis in het Noorse Bergen hebben een heel jaar lang 
driehonderdtwaalf coronapatiënten gevolgd. De onderzoekers onderzochten mensen die in het 
ziekenhuis waren opgenomen, maar ook mensen die thuis met milde klachten in quarantaine 
zaten. ‘We spraken ze toen ze ziek waren, twee maanden na hun ziekte en zes maanden na 
hun ziekte over hoe het met ze ging’, vertelt professor Infectieziekten Langeland. 

De studie is gedaan onder tweeëntachtig procent van alle mensen die positief testten op 
COVID-19 in Bergen tijdens de eerste golf van de pandemie in Noorwegen, dat wil zeggen van 
eind februari tot april 2020. Er zijn maar weinig studies die zo'n compleet beeld geven van de 
populatie van een stad. Een van de sterke punten van het onderzoek is dat ze een goed 
overzicht hebben van bijna alle zieken en daarbij persoonlijk overleg hebben gevoerd om de 
klachten goed in kaart te brengen. 

Na zes maanden had eenenzestig procent van alle patiënten die waren opgenomen 
aanhoudende symptomen. Van de thuiszitters had tweeënvijftig procent na een halfjaar nog 
steeds verschillende klachten. 

‘Een verrassend groot deel van de 16- tot 30-jarigen ervaart zes maanden na de infectie nog 
klachten, zelfs als ze niet ziek genoeg waren om in het ziekenhuis te worden opgenomen’, legt 
Langeland uit. ‘Dat is meer dan we tot nu toe hebben aangenomen. Van hun ouders wisten 
we het al wel. Dat meer dan de helft van de jongeren last houdt van corona was een verrassing 
voor ons.’ 

Het meest voorkomende symptoom dat na zes maanden nog steeds werd ervaren, was verlies 
van smaak en geur. Achtentwintig procent van de jongvolwassenen met milde infecties had 
daar nog last van. Eenentwintig  procent van hen worstelde met vermoeidheid en dertien 
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procent had nog steeds last van dyspnoe, oftewel kortademigheid. Dertien  procent had een 
verminderde concentratie en elf procent had ook last van geheugenproblemen. 

Ook in Nederlands onderzoek komt naar voren dat veel jongeren nog lang klachten houden. 
Uit tussentijdse resultaten van een onderzoek van het RIVM kwam naar voren dat ruim een 
kwart (27 procent) van de ondervraagde Nederlandse jongeren (16-24 jaar) die een infectie 
hebben doorgemaakt, na drie maanden nog klachten hebben. 

 

De 21-jarige Iris had net een baan en volop plannen voor de toekomst toen corona roet in het 
eten gooide. Meer dan een half jaar na haar coronabesmetting heeft ze nog steeds zware 
klachten, waaronder vermoeidheid en concentratieproblemen. 

‘Onze bevindingen dat jonge, thuis geïsoleerde volwassenen met milde COVID-19 het risico 
lopen op langdurige en cognitieve symptomen, benadrukt het belang van vaccinatie en andere 
middelen om virusverspreiding te voorkomen’, concluderen de onderzoekers. 

‘Je kunt je afvragen hoe zorgelijk het is dat ze reuk en smaak verliezen. Vooral over het verlies 
van concentratieproblemen en vermoeidheid, klachten die vaker voorkwamen, maak ik mij 
wel zorgen. Dit zijn jongeren die nog moeten studeren en hun concentratie hard nodig hebben’, 
zegt de professor. 

Nu de versoepelingen en de Deltavariant leiden tot meer besmettingen onder jongeren, komt 
er ook meer aandacht voor de negatieve gezondheidseffecten voor deze groep. Zo 
wwarschuwde Chief Medical Officer voor Engeland Chris Witty deze week al dat veel jonge 
mensen last zullen krijgen van langdurige klachten na een coronabesmetting.  

Dat varieert van kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, 
aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie 
of vergeetachtigheid. Doordat jonge leeftijdsgroepen vaak nog niet gevaccineerd zijn, is hij 
bang dat juist daar langdurige klachten ontstaan.  

Dat is ook de angst van de Noorse onderzoekers. ‘We dachten lang dat jonge mensen weinig 
klachten overhouden aan een coronabesmetting, omdat ze vaak niet ziek worden. Maar nu 
blijkt dat de langetermijngevolgen er wel degelijk zijn’, zegt Langeland.  

‘Dus als er echt zo'n hoge mate van long covid is, dan is dit een enorm wereldwijd probleem. 
We hebben het potentieel over honderd miljoen mensen die worstelen met deze aandoeningen’, 
waarschuwt ze. 
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Waarom deze jonge en gezonde volwassenen langdurige klachten na hun milde 
coronabesmetting ervaren, weten de onderzoekers niet, maar ze hebben wel wat theorieën. 
‘Het lijkt erop dat een krachtige immuunrespons op de infectie op de een of andere manier 
verband houdt met het optreden van long covid. Degenen die direct na een acute infectie 
hogere niveaus van antilichamen hebben, lopen een groter risico op langdurige symptomen’, 
zegt Langeland tegen EenVandaag.  

Ook bij de relatief gezonde patiënten vinden de onderzoekers een verband: hoe hoger het 
gehalte aan antistoffen, hoe groter de kans op langdurige complicaties na corona. Het is nog 
steeds niet met zekerheid vast te stellen dat dat de oorzaak is. Bron: Een Vandaag, 9 juli 
2021. 

Juist gezonde jonge vrouwen kampen met long covid-klachten: 'Laat je 
vaccineren, ook als je jong bent' 

In Nederland hebben meer dan tienduizend mensen last van langdurige klachten na corona. 
Dat is ongeveer vijf procent van de mensen die het virus heeft gehad. Opvallend: driekwart 
van deze groep bestaat uit jonge vrouwen. 

Opmerkelijk genoeg gaat het om patiënten die niet heel ziek zijn geweest. Ze hebben 
bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis gelegen. Maar maanden nadat het virus hun lichamen 
heeft verlaten, kampen ze nog altijd met flinke klachten. 

Het gaat om longklachten, vermoeidheid, koorts, spierpijn, maag- en darmklachten, heftige 
hoofdpijn en kortademigheid. Er zijn ook neurologische aandoeningen, zoals 
slaapstoornissen, angst, extreme vermoeidheid, depressie en problemen met concentratie en 
geheugen. 

En ze komen dus vooral voor bij vrouwen die, voordat ze corona kregen, fit waren en een actief 
leven leidden. Het grootste deel van die groep is tussen de veertig en vijftig jaar oud. Toch is 
nu ook een groeiende groep vrouwen rond de twintig, en soms zelfs zo jong als zestien. 

Internist-infectioloog Luc Gelinck van het Haaglanden Medisch Centrum ziet een patroon. 
‘Het gaat om mensen, vaak vrouwen, die gezond leefden, veel sportten en druk waren met hun 
studie of werk. Vrouwen die veel ballen in de lucht moesten houden. Juist zij lijken na corona 
helemaal in te storten.’ 

De infectie doet iets met het lichaam, zegt Gelinck. Hij vergelijkt het met een lege batterij van 
een telefoon, die niet meer opgeladen kan worden. ‘Ik denk dat het eerder gebeurt bij mensen 
die al maximaal gebruikmaken van hun lichaam. Als er dan iets een beetje stuk gaat - door 
corona in dit geval - gaat echt alles helemaal kapot. We snappen nog niet hoe dat precies in 
z'n werk gaat.’ 

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci lanceerde deze week een nieuwe term die de 
langetermijneffecten van COVID-19 omschrijft: post-acute sequelae, afgekort PASC. De 
langslepende klachten na corona kunnen mogelijk chronisch zijn. Reden voor het 
Amerikaanse congres om de komende vier jaar ruim één miljard dollar vrij te maken voor 
onderzoek naar PASC. 

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen en wil dat er meer grote 
internationale studies komen naar de impact van de nasleep van COVID-19. 

Ook Gelinck maakt zich zorgen. ‘De heftige nasleep van COVID heeft een enorme impact. 
Mensen worden langdurig weggehaald uit het dagelijkse bestaan. Dat is extreem frustrerend. 
Voor jonge mensen duren maanden erg lang. Opleidingen en werk schieten erbij in. Daarnaast 
zien we dat mensen met flexibele contracten in de problemen komen.’ 
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Voor mensen in de directe omgeving van deze patiënten is het ook ingewikkeld, zegt Gelinck. 
‘Partners lopen erop vast. Eerst heb je een partner die heel energiek in het leven staat en dan 
houdt het ineens op. Een boterham smeren kan al leiden tot een hartslag van 140. ‘ 

De Internist-infectioloog hoopt dat de patiënten in deze groep door tijd, rust en revalidatie 
weer worden wie ze waren. ‘Maar we zitten nog te kort in deze pandemie om dat precies te 
zeggen. We weten het gewoon nog niet.’ 

Gelinck roept dan ook iedereen op om zich deze zomer te laten vaccineren, ook jongeren. ‘Deze 
groep patiënten herinnert ons eraan dat de nasleep van corona heel heftig kan zijn. We hebben 
geen idee wie het gaat treffen.’ Voor patiënten die langdurige klachten hebben na corona is een 
stichting opgericht. Bron: Een Vandaag, 5 juni 2021. 

Komt de minister voor Langdurige Zorg  snel met 
een overbruggingsregeling voor zorgmedewerkers met langdurige 
coronaklachten? 

Vakbond FNV heeft 'goede hoop' dat de minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, binnen 
korte tijd met een overbruggingsregeling komt voor zorgmedewerkers met langdurige 
coronaklachten. Volgens de FNV moet dat voorstel van de minister de zorgmedewerkers meer 
tijd geven voor herstel. 

De vakbond trok vorige week aan de bel en schatte dat zo'n vijfhonderd zorgmedewerkers 
mogelijk binnenkort hun baan kwijtraken door langdurige covid, ofwel 'long covid'. Naar 
aanleiding van dit bericht ging Helder met FNV-voorzitter Kitty Jong en vijf patiënten in 
gesprek. Bron: AD, 31 januari 2022. 

De politie gaat voorlopig niet meer actief op zoek naar mensen die nog 
een celstraf moeten uitzitten als alternatief voor een boete 

De politie gaat voorlopig niet meer actief op zoek naar mensen die nog een celstraf moeten 
uitzitten als alternatief voor een boete. Onder meer door het oplopende aantal 
coronabesmettingen is deze stap nodig om de druk op de capaciteit in de gevangenissen te 
verlagen, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. 

Het gaat alleen om mensen aan wie een zogenoemde 'vervangende hechtenis' is opgelegd. Dat 
zijn bijvoorbeeld mensen die een boete niet hebben betaald, of een taakstraf niet hebben 
uitgevoerd. Als agenten mensen tegen het lijf lopen die nog een dergelijke celstraf open hebben 
staan, zullen ze 'uiteraard wel aanhouden'. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Het kabinet trekt nog eens 56,5 miljoen euro uit voor coronasteun aan 
de cultuursector 

Het kabinet trekt nog eens 56,5 miljoen euro uit voor coronasteun aan de cultuursector, laat 
staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) maandag weten. Het geld is beschikbaar voor 
de periode van 1 februari tot en met 8 maart en komt bovenop de eerdere 195 miljoen euro 
steun. 

Er komt 40 miljoen extra bij voor de zogeheten 'suppletieregeling', waarmee tot 85 procent 
van de tickets voor voorstellingen opgekocht kunnen worden. Die kunnen dan ook doorgaan 
als er niet genoeg publiek is. De overige 16,5 miljoen euro gaat naar instellingen in de 
basisinfrastructuur. Dit zijn theatergezelschappen, musea of orkesten die subsidie krijgen. 

Uslu vindt het 'hard nodig' dat de vele zzp'ers die in de sector werken ondersteund worden, 
‘om hun kennis en kunde voor de sector te behouden’. Vorige week zei ze 'hard' te werken aan 
perspectief voor de cultuursector, maar dat de maatregelen die nu gelden nog niet afgeschaft 
kunnen worden. Bron: AD, 31 januari 2022. 
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In Zuid-Afrika hoef je niet langer in isolatie als je coronapositief bent 
getest en geen ziekteverschijnselen hebt 

In Zuid-Afrika hoef je niet langer in isolatie als je coronapositief bent getest en geen 
ziekteverschijnselen hebt. Heb je wel symptomen, dan moet je niet meer tien dagen, maar nog 
zeven dagen in quarantaine.  

Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid is de stap mogelijk omdat het land de vierde coronagolf 
achter zich aan het laten is. Ook heeft een groot deel van de bevolking inmiddels immuniteit 
opgebouwd. Bron: AD, 31 januari 2022. 

Half februari moet bekend zijn in welke vorm carnaval dit jaar kan 
doorgaan 

Half februari moet bekend zijn in welke vorm carnaval dit jaar kan doorgaan. De 1,5 
meterregel blijft het grootste struikelpunt. Daar moet volgens de carnavalsburgemeesters in 
het Veiligheidsberaad een besluit van het kabinet over komen. ’Het is nu te vroeg om een 
knoop door te hakken’, zei minister Dilan Yesilgöz (Justitie) na afloop van het overleg met de 
burgemeesters maandagavond in Utrecht. 

Half februari moet duidelijk zijn wat er kan gezien de besmettingscijfers. ‘Carnaval is er, heb 
ik begrepen. Nu moeten we kijken hoe dat kan worden gevierd onder de geldende 
coronamaatregelen. Eén ding is duidelijk: het zal niet zijn zoals ze gewend zijn. Helaas moeten 
mensen ook inleveren’, aldus de minister. 

‘Carnaval is een traditie. Dat is wat anders dan een evenement dat je vergunt. Je mag verkleed 
de straat op gaan en een kroeg binnenlopen. Daar kunnen wij niets aan doen, maar we maken 
ons er wel zorgen over’, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Optochten en grote 
vergunde feesten gaan sowieso niet door. Die zijn allemaal al afgelast. Bron: AD, 31 januari 
2022. 

Flinke toename ziekenhuisopnames kinderen: wat is de verklaring? 

De afgelopen week zijn opvallend veel kinderen in het ziekenhuis opgenomen met het 
coronavirus. Bij andere leeftijdsgroepen is zo'n toename niet te zien. Wat is er aan de hand? 
Het blijkt - zoals wel vaker - een stuk genuanceerder te liggen.  

Twintig opnames per dag worden er opgenomen met corona in de leeftijdsgroep 0-
20, twitterde Marino Van Zelst , modelleur infectieziekten van de Universiteit Wageningen, 
gisteren. De afgelopen twee jaar was dit nooit hoger dan vijf of tien per dag, zo viel te lezen in 
de grafiek die hij erbij plaatste. 

Allereerst: de stijging in de leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar blijkt voor een groot deel een stijging 
in de categorie 0 tot 4 jarigen. De allerkleinsten dus. Dat was afgelopen jaar ook al zo. Dit zijn 
bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames van 2021 tot en met 4 januari dit jaar. 

Ook bij deze piek is opnieuw sprake van een toename bij de 'zeer jonge kinderen', laat 
epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM weten. ‘Zij worden eerder preventief 
opgenomen bij bijvoorbeeld hoge koorts.’ 

Dat is niet alleen bij corona zo, maar ook bij het RS-virus, het rhinovirus en het influenzavirus, 
vertelt hoogleraar Annemarie van Rossum, kinderarts-infectioloog in het Erasmus MC. ‘Bij dit 
soort virussen worden de kleintjes ook sneller opgenomen.’ 

Zijn deze kinderen echt allemaal ziek door corona? Nu sprake is van een hoge besmettingsgolf, 
is de kans natuurlijk groter dat als je in het ziekenhuis komt vanwege iets anders, je ook 
toevallig positief wordt getest. Stichting Nice, die ziekenhuiscijfers registreert, vraagt 
ziekenhuizen daarom sinds kort om de hoofdreden van opname te vermelden.  
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Cijfers zijn nog niet publiekelijk gedeeld. Epidemiologen bij het RIVM werken op dit moment 
aan de analyse van deze cijfers. 

Epidemioloog Van den Hof van het RIVM laat wel alvast weten dat dit inderdaad een deel van 
het antwoord is. ‘Het aandeel mét een positieve test is hoger in de jongere leeftijdsgroepen’, 
laat ze weten. Deze kinderen belanden dus lang niet allemaal door corona in een 
ziekenhuisbed. 

Het virus gaat momenteel gewoon heel hard rond bij kleine kinderen. Incidentie, noemen ze 
dat. ‘Dat kinderen nog niet of weinig gevaccineerd zijn, verklaart waarom de incidentie bij 
kinderen momenteel zo hoog is.’ Daarbij komt: steeds meer ziekenhuizen testen patiënten op 
corona. Dat was vorig jaar nog niet zo. En als je meer test, vind je natuurlijk ook meer. 

Kinderarts Van Rossum bevestigt het beeld dat kinderen vaak om een andere reden in het 
ziekenhuis worden opgenomen. ’Nuancering is heel belangrijk’, zegt ze. ’Het is niet zo dat deze 
kinderen allemaal ook echt door corona in het ziekenhuis liggen.’ 

Ze reageerde ook op de tweet van Van Zelst. In vergelijking tot eerdere golven is inderdaad 
sprake van meer opnames, maar bij grofweg drie op de vier van de jonge patiënten met 
Omikron is in ons ziekenhuis meer of iets anders aan de hand. ‘Corona is niet waar wij ons 
als kinderartsen op dit moment extra druk over maken.’ 

En als corona als hoofdreden wordt gegeven van opname, is dat ook niet altijd honderd 
procent zeker. Soms worden kinderen positief getest op meerdere virussen, waaronder corona, 
dan weet je niet welk virus de boosdoener is. Ook ziet ze momenteel opnames vanwege het 
RS-virus.  

De toename lijkt groot in de grafieken, maar Van Rossum benadrukt dat het gaat om 'hele 
kleine getallen in een groot ziekenhuis'. Een stijging van twee opnames op een totaal van twee 
is een verdubbeling, maar nog steeds weinig op het totaal. De meeste kinderen worden niet 
heel erg ziek van corona. 

Overigens is het onderscheid tussen door of met corona niet altijd zo zwart-wit. Corona 
kan andere aandoeningen verergeren, zoals iemand met een hart- of vaatziekte of diabetes. In 
ziekenhuizen kunnen artsen daarom kiezen bij de registratie tussen corona als de 
belangrijkste reden van opname, een van de redenen, of géén reden van opname. Mogelijk 
horen we deze week hoe die verdeling precies zit in de verschillende leeftijdsklassen. Bron: 
RTL Nieuws, 31 januari 2022. 

Omstreden podcastmaker Joe Rogan: man van extremen brengt Spotify 
in het nauw 

Spotify zit in zijn maag met Joe Rogan. De marktwaarde van het bedrijf is na de rel rond de 
podcastmaker bijna twee miljard euro gedaald. Wie is deze Rogan, de man die muzikanten 
van Spotify jaagt én maker van een van de populairste podcasts allertijden. ‘Hij zoekt graag 
het extreme op en nodigt het liefst controversiële types uit’, zegt podcastkenner Koos 
Tervooren. 

Al sinds 2009 maakt Joe Rogan 'The Joe Rogan Experience'. De 54-jarige Amerikaan is tevens 
stand-upcomedian en was vroeger een fanatieke vechtsporter.  

Het concept van zijn podcast is simpel: Rogan nodigt iedere aflevering een gast uit en 
vervolgens praten ze samen urenlang over verschillende onderwerpen.  

Podcastkenner Koos Tervooren, eigenaar van Microphone Media, keek vroeger graag naar 'The 
Joe Rogan Experience'. Tervooren vertelt dat werkelijk alles in de podcast kan worden 
besproken.  
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‘Zo heeft Rogan weleens verteld over zijn ervaringen met drugs, maar ook over zijn dieet 
waarbij hij alleen maar rendiervlees at. Hij zoekt graag het extreme op en nodigt ook het liefst 
controversiële types uit.’ 

 

Joe Rogan 

Een voorbeeld: tijdens de podcast met Teslabaas Elon Musk besloten beide heren een joint op 
te steken. De podcast, die toen ook nog op YouTube te bekijken was, ging viral. 

'The Joe Rogan Experience' groeide snel in populariteit en kreeg daarmee de aandacht van de 
grote streamingsdiensten. In 2020 sloot Rogan een exclusieve deal met Spotify: voor 100 
miljoen dollar waren zijn podcasts voortaan alleen nog te beluisteren via de streamingsdienst.  

Een 'koopje' volgens Tervooren. ‘Spotify wil de grote podcaststrijd winnen van de 
concurrenten. Met deze deal kregen ze exclusief één van de grootste podcasts aller tijden op 
hun platform. Dat trekt natuurlijk luisteraars en de kans is groot dat die dan ook weer 
doorklikken naar andere podcasts op Spotify.’ 

Ook corona is voor Rogan een geliefd onderwerp in zijn podcasts en ook hiervoor nodigt hij 
vooral controversiële sprekers uit.  

Vooral de aflevering met viroloog Robert Malone deed veel stof opwaaien. Malone claimt daarin 
dat hij de uitvinder is van de mRNA-technologie die in verschillende coronavaccins wordt 
gebruikt. Volgens hem lijdt het volk nu aan een 'massale psychose' waardoor zij geloven in de 
werking van het vaccin. Malone is meerdere malen op de vingers getikt voor het verspreiden 
van onjuiste informatie over het coronavirus.  

Voor honderden artsen en wetenschappers was deze aflevering de druppel. Ze schreven een 
open brief aan Spotify waarin ze opriepen om de podcast offline te halen. 

Daarnaast wilden meerdere muzikanten, onder wie Neil Young en Joni Mitchell, dat hun 
muziek van Spotify verdween. Voor Young was het simpel: of Neil Young of Joe Rogan op 
Spotify.  

De vraag is nu: hoe belangrijk is Rogan voor Spotify? De New York Times noemde de 
podcastmaker al eens 'too big to cancel’.  
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Tervooren: ‘Die 100 miljoen dollar die ze hebben betaald voor de podcast was voor Spotify een 
prikkie, het heeft ze enorm veel luisteraars en advertentie-inkomsten opgeleverd. Maar nu zijn 
ze naast twee prominente muzikanten ook twee miljard aan waarde kwijt.’ 

Toch zal Spotify de podcast niet zomaar opgeven, vertelt economieverslaggever Harm Teunis. 
Volgens Teunis zijn de podcasts een belangrijk onderdeel in de strategie van het bedrijf.  

Teunis: ‘Spotify heeft al jaren geleden gezegd: wij willen in de breedste zin het grootste 
audioplatform ter wereld zijn. Daar horen muziek, audioboeken en podcasts bij. Daarvoor 
heeft Spotify podcastproducenten overgenomen en er zijn exclusieve podcastdeals gesloten 
met onder anderen Harry en Meghan, Michelle Obama en natuurlijk Joe Rogan.’ 

Teunis legt uit dat podcasts een financieel voordeel opleveren voor Spotify. ‘Voor ieder liedje 
dat wordt gedraaid, moet Spotify royalty's betalen aan de artiest. Bij een podcast hoef je niets 
per keer te betalen, maar verdient Spotify wel aan de abonnementen en advertenties. De 
meeste podcastmakers krijgen ook niets van Spotify, alleen een deel van de 
advertentieopbrengsten.’ 

Die advertentieopbrengsten stijgen aanzienlijk, vertelde CEO Daniel Ek vorig jaar in een 
interview. Het precieze aandeel van podcasts daarin liet hij achterwege, maar duidelijk was 
dat Spotify dankzij de podcasts veel meer adverteerders aan zich heeft kunnen binden.  

Spotify gaat de podcast niet verwijderen, maar heeft inmiddels een statement gegeven naar 
aanleiding van alle kritiek. De streamingdienst kondigt aan dat er aanpassingen komen om 
desinformatie op het platform te bestrijden. 

Zo worden luisteraars van podcasts over het coronavirus voortaan doorverwezen naar een 
speciale 'Covid-19-hub' vol met betrouwbare data en links naar wetenschappelijke 
publicaties. Teunis: ‘Hiermee proberen ze de onrust te bestrijden. Niet zozeer de keuze Neil 
Young of Joe Rogan, maar die onrust is een belangrijke oorzaak voor de beursdaling.’ 

Op zijn Instagrampagina reageerde ook Rogan vanochtend op alle kritiek. Hij heeft 
aangegeven voortaan beter onderzoek te doen en betreurt het dat meerdere artiesten Spotify 
vanwege hem hebben verlaten. 

Toch verdedigt Rogan zijn podcast ook. Hij zegt zich te blijven inzetten om mensen met een 
andere mening bij hem aan tafel te krijgen. Mensen die volgens hem deskundig zijn, maar 
niet meegaan in het mainstreamverhaal. 

Tervooren verwacht niet dat de podcast van Rogan nu enorm gaat veranderen. ‘Hij gaat nu 
niet opeens de meest reguliere wetenschappers uitnodigen. Het idee van zijn podcast is om de 
extremen te laten zien, dat is waarom mensen luisteren en dat is wat hij zal blijven doen.’ 
Bron: RTL Nieuws, 31 januari 2022. 

Deense studie toont aan dat 'broertje' van Omikron-variant nog 
besmettelijker is  

De subvariant van Omikron, BA.2, is besmettelijker dan de oorspronkelijke variant BA.1, 
blijkt uit een Deense studie die maandag is gepubliceerd. 

'Uit de studie blijkt dat als één persoon in het huishouden besmet is met BA.2, er een 
gemiddeld risico van 39 procent is dat een ander lid van het huishouden binnen de eerste 
week zal worden besmet. Als de persoon daarentegen besmet werd met BA.1, is het risico 29 
procent', aldus de Deense autoriteit voor de bestrijding van infectieziekten (SSI) in een 
verklaring. 

Het 'broertje' van de Omikron-variant is volgens de berekeningen daarmee anderhalve keer 
besmettelijker dan de oorspronkelijke BA.1. Ongevaccineerden lopen ook meer kans om met 
BA.2 besmet te raken dan met BA.1. De studie werd van 20 december tot 18 januari 
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uitgevoerd door onderzoekers in samenwerking met Deense universiteiten. Er waren zowat 
18.000 mensen betrokken. Bron: Knack, 31 januari 2022. 

Moderna-vaccin krijgt volledige goedkeuring in VS 

Het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Moderna heeft in de Verenigde Staten de 
volledige goedkeuring gekregen voor mensen vanaf 18 jaar. Dat melden de 
gezondheidsautoriteiten maandag. Tot nog toe beschikte het Moderna-vaccin over een 
noodgoedkeuring, die normaliter komt te vervallen wanneer de noodtoestand ophoudt. 

Het vaccin van Moderna 'voldoet aan de strenge normen' van de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) op het vlak van 'veiligheid, werkzaamheid en productiekwaliteit die 
vereist zijn voor goedkeuring', aldus de FDA in een verklaring. Daarmee is het vaccin van 
Moderna het tweede dat een volledige goedkeuring kreeg in de VS, na dat van Pfizer. De FDA 
hoopt dat de volledige goedkeuring van het vaccin 'extra vertrouwen' kan geven aan mensen 
om zich toch te laten vaccineren, zegt Janet Woodcock, topvrouw van het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap, in een verklaring. 

CEO Stéphane Bancel spreekt over een 'belangrijke stap' voor Moderna, nu het vaccin het 
eerste product van het bedrijf is dat in de VS wordt goedgekeurd. Hij benadrukte nog dat het 
vaccin al aan tientallen miljoenen mensen wereldwijd is toegediend. Het vaccin werd in de VS 
in december 2020 goedgekeurd via een noodgoedkeuring. Het is enkel beschikbaar voor 
mensen ouder dan 18 jaar. De volledige goedkeuring geldt voor de eerste twee doses, die 
minimum een maand na elkaar mogen toegediend worden. Voor de boosterdosis geldt wel nog 
de noodgoedkeuring. 

De FDA baseerde haar beslissing op de analyse van gegevens van klinische studies waarbij 
15.000 mensen het vaccin kregen toegediend en 15.000 anderen een placebo. Het 
Amerikaanse geneesmiddelenagentschap vermeldt bij het vaccin wel het risico op myocarditis, 
een ontsteking van de hartspier. Het risico is het grootst bij jonge mannen van 18 tot 24 jaar, 
binnen zeven dagen na de tweede injectie. Bron: Knack, 31 januari 2022. 

Wallonië start dinsdag vierde dosis voor mensen met verzwakt 
immuunsysteem 

Wallonië start dinsdag de toediening van een vierde dosis aan mensen met een verzwakt 
immuunsysteem. Dat kondigt het kabinet van Waals minister van Gezondheid Christie 
Morreale maandag aan. 

Op basis van de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad keurde de Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid onlangs de bijkomende herhalingsdosis goed. Mensen met een 
verzwakt immuunsysteem die hun derde dosis in september of oktober kregen, kunnen zich 
vanaf dinsdag aanbieden in eender welk Waals vaccinatiecentrum. Een afspraak is niet nodig. 
Ook een uitnodiging is niet vereist, verduidelijkt het kabinet-Morreale. Wel moeten de 
kandidaten hun vaccinatiekaart of Covid Safe Ticket voorleggen. 

Wie zijn vierde dosis niet heeft gehaald, krijgt begin februari alsnog een uitnodiging. De 
mensen met een verzwakt immuunsysteem die hun boosterprik na oktober kregen, krijgen 
een uitnodiging rekening houdend met de periode van drie maanden na het laatste vaccin. 
Momenteel hebben vijfenzeventig procent van de volwassenen drie prikken gekregen of een 
afspraak gemaakt. Bron: Knack, 31 januari 2022. 

Experts in België pleiten voor 'verplichte vaccinatiekeuze'  

'Als we de besmettingen in de hand willen houden, kan een vaccinatieverplichting op zich niet 
volstaan.' Dat heeft epidemioloog Marius Gilbert (ULB) maandag gezegd in de commissie 
gezondheid. Hij pleitte er ook voor een zogezegd 'verplichte vaccinatiekeuze', waarbij mensen 
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die zich niet willen laten vaccineren, verplicht langs moeten bij een arts naar keuze tijdens 
een gratis consult. Ook econoom Mathias Dewatripont was gewonnen voor dat idee. 

De kamercommissie Gezondheid organiseerde maandag een tweede van een hele reeks 
hoorzittingen over een mogelijke algemene vaccinatieplicht. Het was biostatistiscus Geert 
Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) die er de spits mocht afbijten. Die sprak zich niet uit over 
een vaccinatieplicht maar kwam wel met een hele reeks cijfers die opnieuw wezen op het 
belang van vaccinatie, die ook in omikrongolf een aanzienlijke rol heeft gespeeld. Maar, zei 
Molenberghs ook, uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheid van de vaccins vermindert en een 
booster nodig is geweest. 

Epidemioloog Marius Gilbert klikte daar bij aan. 'De duur van de bescherming van het vaccin 
blijft weinig bekend. Het effect van de booster lijkt met de tijd te verzwakken. Het grote publiek 
heeft ook die beperkingen van de vaccinatie gemerkt. Het wordt dus moeilijk om te 
communiceren aan de burgers dat een vaccin hen zal beschermen tegen een infectie, want 
iedereen kent wel iemand die twee of drie vaccins heeft gehad en toch besmet is geraakt', zegt 
hij. 

Volgens Gilbert kan een vaccinatieverplichting daarom niet volstaan om de besmettingen in 
de hand te houden. 'Ook al waren we 100 pct gevaccineerd geweest tegen de deltavariant, 
door de afname van de effectiviteit van de vaccins zou dat wellicht onvoldoende zijn geweest. 
Dat is een belangrijke les die we moeten onthouden', zegt hij. Hij pleit er dan ook voor om de 
nadruk in de communicatie naar de bevolking toe te leggen op de bescherming die de vaccins 
wel bieden en wijst er op dat vaccinatie moet gekoppeld worden aan andere middelen zoals 
sensibilisering, preventie en behandeling, en dat zeker tijdens de winterperiode. 

Gilbert kwam daarnaast met het idee van wat hij noemt de 'verplichte vaccinatiekeuze'. 
Daarbij zouden mensen die weigeren zich te laten vaccineren, verplicht langs moeten bij een 
arts naar keuze tijdens een gratis consult. De verplichting zou dus enkel gaan over het feit 
dat men moet gaan praten met een arts. Die aanpak zou verschillende voordelen hebben, zegt 
Gilbert. 'De arts kan dan rekening houden met het individuele risico van de patient. Er zou 
een minder last op de schouders van het individu en zijn omgeving rusten. En kwetsbaarder 
bevolkingsgroepen worden opnieuw in contact gebracht met een medische omgeving', aldus 
de epidemioloog, die ook het belang daarbij benadrukte dat de keuze daarmee opnieuw 
gemedicaliseerd wordt en niet meer bij het individu wordt gelegd. 

Econoom Mathias Dewatripont, die maandag als derde aan bod kwam, was het idee van 
Gilbert genegen en ging zelfs nog een stapje verder. 'Zo kunnen we de hand reiken aan de 
niet-gevaccineerden die niet goed geïnformeerd zijn en die niet veel contact hebben met 
gezondheiddsysteem. We zouden die 'verplichte vaccinatiekeuze' bijvoorbeeld kunnen 
combineren met positieve aanmoediging, zoals bijvoorbeeld een gratis medische checkup, 
gekoppeld aan vaccinatie. 'Misschien kunnen we dubbele winst halen op die manier', zei 
Dewatripont. 

Die pleitte maandag ook voor het behoud op korte termijn van de coronapas. 'Die nu 
schrappen, is zeker geen goed idee. Ik zie vele redenen om de coronapas aan te houden, 
gecombineerd met de boosterprik. Niet structureel, maar wel op korte termijn. Het CST is nu 
geïntegreerd in de barometer, het is geen goed idee om daar op terug te komen. Het CST heeft 
een aantal nadelen, maar het is een zachte manier om aan te moedigen tot vaccinatie', aldus 
Dewatripont. 

Marius Gilbert had daar toch een bemerking bij. 'Het grootste deel van de besmettingen 
gebeurt thuis, op het werk, op school: dat zijn plekken die ontsnappen aan het CST. Dus het 
nut ervan is zeer beperkt en nog altijd niet aangetoond', aldus Gilbert. 'Maar wat natuurlijk 
wel een bewezen voordeel is, is dat het een middel is om aan te zetten tot vaccinatie.' Bron: 
Knack, 31 januari 2022.  
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Britse regering wil vaccinatieplicht voor medisch personeel schrappen 

De Britse regering overweegt om de vaccinatieplicht voor medisch personeel dan toch te laten 
schrappen. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zal met andere ministers overleggen 
over de mogelijke ommezwaai in het beleid, zo meldt de Britse krant Daily Telegraph. 

De regering had eerder beslist dat gezondheidsmedewerkers die in contact komen met 
patiënten vanaf 1 april volledig ingeënt moeten zijn tegen het coronavirus als ze hun job willen 
behouden. Maar sommige backbenchers binnen de conservatieve partij hebben zich verzet 
tegen die maatregel. 

Eerste minister Boris Johnson, die binnen de eigen partij onder felle druk staat wegens 
'partygate', lijkt nu bereid om tegemoet te komen aan hun eisen. Volgens The 
Telegraph motiveert Javid de mogelijke koerswijziging door te verwijzen naar de opgang van 
de mildere omikronvariant van het coronavirus. De vaccinatieplicht werd beslist toen de 
deltavariant, die tot meer ziekenhuisopnames leidde, nog dominant was. Tegenstanders van 
de vaccinatieplicht hadden aangehaald dat het overbelaste Britse gezondheidssysteem in één 
klap 80.000 personeelsleden dreigde te verliezen. Bron: Knack, 31 januari 2022. 

Piek lijkt voorbij, maar meer dan 1.000 COVID-19-patiënten op 
Israëlische intensieve zorg 

Voor het eerst in een jaar tijd heeft het aantal COVID-19-patiënten op de Israëlische afdelingen 
intensieve zorg de kaap van 1.000 overschreden. Zaterdag lagen er 1.010 coronapatiënten op 
intensieve zorg, meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Toch lijkt de piek van 
deze coronagolf, te wijten aan de omikronvariant, achter de rug. 

De vorige piek in het aantal bezette bedden op de afdelingen intensieve zorg dateert van 
januari 2021, toen 1.200 coronapatiënten intensieve zorg nodig hadden. De Israëlische 
ziekenhuizen staan onder hoge druk, nu ook het aantal grieppatiënten toegenomen is. 

Vrijdag werden 53.000 nieuwe coronabesmettingen geteld. Een week eerder waren dat er nog 
85.000 op een dag tijd, het hoogste dagelijks besmettingscijfer in Israël sinds het begin van 
de pandemie. Dat zou erop kunnen wijzen dat de piek van deze coronagolf in het land van 
meer dan negen miljoen inwoners al achter de rug ligt. Het reproductiegetal ligt weer lager 
dan 1, wat betekent dat de verspreiding van het virus in kracht afneemt. Bron: Knack, 31 
januari 2022. 

Meer tijdelijke werkloosheid door schoolsluitingen en quarantaine van 
kinderen 

Eind december zat zes procent van de Belgische werknemers thuis door tijdelijke 
werkloosheid. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het dal in september 2021 (3,1 
procent). Dat heeft HR-dienstverlener Acerta zondag bekendgemaakt in een persbericht. De 
oorzaak zijn de talrijke schoolsluitingen en quarantaines van kinderen. 

Anders dan in de eerste coronagolven, toen de werkgevers hun personeel noodgedwongen 
tijdelijk werkloos moesten maken door een gebrek aan werk, zijn het deze keer de werknemers 
zelf die tijdelijke werkloosheid aanvragen vanwege de sluiting van de school of de quarantaines 
van hun kroost, aldus Acerta. Tussen maart 2020 en december 2021 kreeg bijna een derde 
(31,9 procent) van de werknemers te maken met werkloosheid als gevolg van corona. 

Dat percentage daalde tot 3,1 procent afgelopen september, maar is sindsdien geleidelijk 
gestegen tot 3,3 procent in oktober, 4,9 procent in november en uiteindelijk tot zes procent in 
december. De analyse van Acerta is gebaseerd op de reële gegevens van een set van 260.000 
werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de privésector, waartoe zowel kmo's 
als grote ondernemingen behoren. Bron: Knack, 31 januari 2022. 
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Rusland registreert recordaantal besmettingen: 100.000 in 24 uur 

Rusland heeft zaterdag voor het eerst de symbolische kaap overschreden van 100.000 
coronabesmettingen per dag. Het record illustreert de kracht van de nieuwe Omikrongolf. 

Volgens cijfers van de regering zijn de afgelopen 24 uur 113.122 nieuwe gevallen geregistreerd 
op 24 uur tijd en zijn 668 mensen overleden. De hoofdstad Moskou blijft het zwaartepunt van 
de epidemie met 26.488 nieuwe besmettingen en 76 sterfgevallen. Voor de negende dag op rij 
wordt zo het recordaantal besmettingen verbroken in het zwaarst door corona getroffen land 
van Europa. 

De pandemie heeft de demografische crisis die Rusland de laatste dertig jaar doormaakt nog 
verergerd: in de loop van 2020 zijn meer dan een miljoen Russen overleden. Hoewel de 
autoriteiten sinds het begin van de pandemie 330.111 coviddoden optekenden, heeft het 
statistiekbureau Rosstat, dat een ruimere definitie hanteert, er meer dan 660.000 geteld, bijna 
het dubbele. 

Dat is te wijten aan de zeer trage vaccinatiecampagne, het vrijwel ontbreken van maatregelen 
sinds de lente van 2020 en het niet respecteren van de maatregelen, zoals het dragen van 
mondmaskers op het openbaar vervoer. Hoewel het land zelf verschillende vaccins ontwikkeld 
heeft, zoals Sputnik V, is volgens de gespecialiseerde website Gogov minder dan de helft van 
de 145 miljoen inwoners van Rusland volledig gevaccineerd. Bron: Knack, 30 januari 2022. 

'Onvoldoende bewijs om boosterprik voor Belgische minderjarigen te 
steunen' 

Met de huidige kennis is er 'onvoldoende' wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een 
boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de 
omikronvariant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies aan de verschillende 
ministers van Volksgezondheid. 

Voor de HGR is er onvoldoende bewijs om die boosterprik voor 12-17-jarigen te kunnen 
steunen met afdoend bewijs over de nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid. De HGR 
heeft daarom beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees 
geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een 
standpunt te formuleren. 

De HGR stelt voorlopig voor dat het Belgische en het Europese geneesmiddelenagentschap en 
de Belgische taskforce vaccinatie hun verantwoordelijk opnemen, op het niveau van de 
veiligheid, om de boosterprik beschikbaar te maken, of niet. Bron: Knack, 28 januari 2022. 

Ruim half miljoen Nederlanders hebben vrijdag geen groen vinkje meer 
in hun coronapas 

Zo’n 540.000 Nederlanders hebben vrijdag ineens geen geldig coronatoegangsbewijs meer. Dat 
komt omdat het kabinet een houdbaarheidsdatum voor het zogeheten groene vinkje invoert. 
De Tweede Kamer lijkt ermee in te stemmen, maar twijfelt nog wel. 

Door de aanpassing krijgen miljoenen Nederlanders straks geen groen vinkje meer op hun 
CoronaCheckapp. Het kabinet wil de regels voor het coronatoegangsbewijs veranderen per 
vrijdag 4 februari, waardoor al direct 540.000 mensen niet meer zo maar naar bijvoorbeeld de 
bioscoop kunnen. De Kamerleden Pieter Omtzigt en Fleur Agema (PVV) willen dinsdag in een 
debat proberen daar nog iets tegen te doen. Bron: AD, 31 januari 2022. 
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Vrees voor hossende groepen tijdens carnaval, zo snel mogelijk 
duidelijkheid door speciale corona-afspraken 

Er komen mogelijk speciale corona-afspraken voor de carnavalsperiode. De burgemeesters 
vrezen dat afstand houden, groepsvorming op straat en sluitingstijd van de horeca in die 
dagen nauwelijks te handhaven zijn.  

Justitieminister Dilan Yesilgöz praat er maandag over met de burgemeesters Annemarie Penn-
teStrake (Maastricht), Jack Mikkers (Den Bosch) en Hubert Bruls (Nijmegen). 

Van 26 februari tot en met 1 maart is het carnaval. In die tijd geldt nog dat alle horeca om 
22.00 uur de deuren moet sluiten. Ook is groepsvorming ongewenst en er moet nog 1,5 meter 
afstand worden gehouden. Maar carnavalvierders hossen arm in arm en lopen in groepen op 
straat. De optochten zijn al vrijwel overal afgelast, maar in kroegen zal zeker carnaval worden 
gevierd, denken de burgemeesters. 

Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er wel en niet mag tijdens het carnaval. 
Ook willen de burgemeesters één lijn trekken, zodat carnavalisten niet massaal naar de 
gemeente gaan waar ze de meeste vrijheid hebben.  

Penn-te Strake vertegenwoordigt Limburg, Mikkers is bij het gesprek voor Noord-Brabant en 
Bruls vertegenwoordigt Gelderland-Zuid, de Achterhoek en andere plaatsen waar carnaval 
wordt gevierd. De drie burgemeesters praten maandag met Yesilgöz voorafgaand aan het 
Veiligheidsberaad. Bron: AD, 28 januari 2022. 

 

Carnaval in Cuijk  © Bert Beelen 

Verbod op vieren van carnaval lijkt inmiddels maatschappelijk 
onhaalbaar 

Het kabinet gaat de komende weken nog met de burgemeesters ‘puzzelen’ op passende 
coronamaatregelen met carnaval. Dat bleek vanavond uit het Veiligheidsberaad. Half februari 
worden er knopen doorgehakt.  

‘Het is nu nog te vroeg voor een besluit’, zei minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en 
Veiligheid) na het beraad met een select groepje burgemeesters. ‘We gaan verschillende 
scenario’s onderzoeken, en ook met andere burgemeesters in het land overleggen hoe je dit 
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feest vorm kunt geven. Daar hebben we nauw contact over. Het zal niet zijn zoals we allemaal 
gewend zijn, maar half februari besluiten we over het meest reële scenario. Dan kijken we hoe 
iedereen toch feest kan vieren binnen de beperkingen.’  

Vooral de omgang met de 1,5 meter afstand tijdens de festiviteiten is een belangrijk punt, 
aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond. ‘Geeft het virus ons 
voldoende ruimte om daar landelijk even anders mee om te gaan of niet?’  

Sowieso hangt er volgens Bruls veel vanaf hoe de coronasituatie over twee weken is. Er zijn 
veel varianten op regelgeving mogelijk, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing van de 
afstandsnorm of andere horecatijden. ‘Bedenk: de meeste grote evenementen, zoals optochten 
en feesten, gaan al niet door. Onze zorg gaat nu naar de situatie in de kroegen en op straat. 
Want carnaval is er, ook dit jaar.’     

Het kabinet en de burgemeesters van de zuidelijke provincies hebben te maken met een 
duivels dilemma, want de strikte coronaregels - zoals de 1,5 meter, beperkingen van de 
groepsgrootte en mondkapjes - zijn nog steeds van kracht. Maar een verbod op het vieren van 
carnaval lijkt inmiddels maatschappelijk onhaalbaar geworden.  

De horecagelegenheden zijn namelijk volgens de regels het grootste gedeelte van de dag 
gewoon open en als daar de alcohol rijkelijk vloeit, is afstand houden in de praktijk ver te 
zoeken. Daarnaast wordt het volksfeest ook veel buiten gevierd; er is geen burgemeester of 
boa die de feestvierders kan tegenhouden om in kostuum de straat op te gaan en zich hossend, 
schreeuwend en drinkend door de eigen stad te begeven. 

Dus moet er veel geschipperd worden in de handhaving. De burgemeesters zoeken nog naar 
extra mogelijkheden en de onmogelijkheden, ook om het kabinet tegemoet te komen. Zo geven 
ze aan in elk geval de toeloop naar de cafés te willen reguleren. Ook grote pleinen kun je 
afsluiten als het daar te druk wordt, maar verder rest er niets dan te gedogen dat mensen 
elkaar overal in de wijken ontmoeten.  

‘Carnaval heeft vele gezichten. Mensen komen thuis of op straat samen en daarvoor heb je 
geen vergunning nodig’, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen daarover al voorafgaand 
aan het carnavalsoverleg. 

Alle betrokken burgemeesters benadrukken dat er in hun stad wel degelijk gehandhaafd zal 
worden waar het de spuigaten uit loopt. ‘Wij lopen rond, spreken aan en zullen waarschuwen.’ 
Ook proberen ze het ‘carnavalstoerisme’ vanuit buurlanden in te dammen. Maar er staat geen 
hek om ons land en de inzet van de Mobiele Eenheid enkel om corona te bestrijden, dat gaat 
de lokale bestuurders echt te ver.  

Stiekem hopen de lokale organisatoren van carnaval dat de regels over een paar weken nog 
verder versoepeld zullen zijn, waardoor er gewoonweg meer mag. Maar de opnamecijfers van 
de ziekenhuizen lopen weer wat op en de besmettingscijfers zijn torenhoog, dus de vraag is of 
het kabinet genoeg ruimte ziet voor een ruimhartige houding. 

Iedereen lijkt ondertussen vergeten dat het carnaval in het eerste coronajaar nog zorgde voor 
een hausse aan besmettingen in de zuidelijke provincies. Nu de bevolking het virus inmiddels 
beschouwt als een blijvend griepachtig verschijnsel, komt het draagvlak voor handhaving 
zwaar onder druk te staan, beseffen de burgemeesters als geen ander. Bron: AD, 31 januari 
2022. 

In het derde kwartaal van 2021 bijna drie keer minder coronadoden dan 
een kwartaal eerder 

Het coronavirus zorgde in het derde kwartaal van 2021 voor bijna drie keer minder doden dan 
een kwartaal eerder. In de maanden juli, augustus en september overleden 953 mensen aan 
Covid-19, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het kwartaal daarvoor 
overleden 2602 mensen aan Covid-19. 
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Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal sterfgevallen veroorzaakt door corona hard 
daalt. In april, juni en juli was het aantal coronadoden ruim drie keer lager dan een kwartaal 
eerder. De vaccinatiecampagne kwam in diezelfde maanden steeds meer op gang. In juli waren 
daardoor de meeste mensen boven de zestig jaar gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen 
was bovendien relatief laag in deze maanden, met uitzondering van een korte maar hoge piek 
in juli. 

Het CBS telde tussen het begin van de coronapandemie in maart 2020 en september 2021 in 
totaal 32.408 overledenen met als (vermoedelijke) doodsoorzaak Covid-19. Van hen was 63 
procent boven de tachtig jaar oud. 

Het statistiekbureau baseert de sterftecijfers op de doodsoorzaakverklaringen van artsen die 
na vier maanden gepubliceerd kunnen worden. Daarbij neemt het CBS ook sterfgevallen mee 
in de statistieken als een arts op basis van het klinisch beeld heeft vastgesteld dat Covid-19 
de doodsoorzaak is van iemand die niet positief was getest. Mede daardoor telt het CBS meer 
coronadoden dan het RIVM. Als de patiënt een andere doodsoorzaak had, maar ook leed aan 
Covid-19, dan wordt deze persoon niet meegeteld in de cijfers. Bron: AD, 1 februari 2022. 

WHO waarschuwt voor tonnen aan medisch 'corona-afval' 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm over de enorme hoeveelheid medisch 
afval die zich heeft opgehoopt tijdens de coronapandemie. Het gaat onder meer om 
tienduizenden kilo's aan beschermende kleding die zijn aangevraagd via de Verenigde 
Naties. ’Het is essentieel dat ons gezondheidspersoneel de beschikking heeft over de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen’, zei WHO-topfunctionaris Michael Ryan. ‘Maar het is ook 
cruciaal dat wordt gegarandeerd dat het veilig gebruikt kan worden zonder negatieve gevolgen 
voor de omgeving.’ 

De WHO wijst in een rapport op de toenemende druk op verwerkingssystemen voor medisch 
afval, zoals injectienaalden, gebruikte testkits en lege vaccinflesjes. Het gaat om een flinke 
hoeveelheid puin omdat wereldwijd miljarden coronavaccins zijn toegediend en op grote 
schaal mensen worden getest. In het rapport wordt ook geschat dat tussen maart 2020 en 
november 2021 persoonlijke beschermingsmiddelen via de VN zijn besteld met een 
gezamenlijk gewicht van zo'n 87.000 ton. Die hulpmiddelen eindigden na gebruik 
waarschijnlijk grotendeels in het afval.  

De gezondheidsorganisatie komt daarom met een aantal aanbevelingen. Zo moet goed worden 
nagedacht over wanneer het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen te 
gebruiken. Ook wordt geadviseerd om beschermingsmiddelen te maken die hergebruikt 
kunnen worden, minder uitgebreid zijn ingepakt of bestaan uit materiaal dat op 
milieuvriendelijke wijze kan worden afgebroken. Daarnaast zou geïnvesteerd moeten worden 
in betere methoden om medisch afval te verwerken en in de lokale productie van dergelijk 
materieel voor zorgverleners. Bron: RTL Nieuws, 1 februari 2022. 

Het afvalbeheer in de gezondheidszorg moet worden verbeterd 

De tienduizenden tonnen extra medisch afval die de coronapandemie veroorzaakt heeft, tonen 
aan dat het afvalbeheer in de gezondheidszorg moet worden verbeterd. Dat blijkt dinsdag uit 
een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het afval bedreigt namelijk 
de volksgezondheid en het milieu, staat in het rapport. 

De WHO baseerde zich voor het rapport op de ongeveer 87.000 ton persoonlijke 
beschermingsmiddelen die tussen maart 2020 en november 2021 zijn aangeschaft en via een 
gezamenlijk VN-noodhulpinitiatief zijn verspreid in de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus. De organisatie verwacht dat het grootste deel van die medische middelen als 
afval eindigt. 
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Zo genereren ruim 140 miljoen testkits 2.600 ton niet-besmettelijk afval zoals plastic en 
731.000 liter chemisch afval. De meer dan 8 miljard vaccin doses die wereldwijd zijn 
toegediend, resulteren in 144.000 ton extra afval in de vorm van injectiespuiten, naalden en 
veiligheidsboxen. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Ziekenhuis: door corona moeilijker medisch afval te verminderen 

De coronapandemie maakt het lastiger om medisch afval in de ziekenhuizen te verminderen, 
meldt het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
waarschuwde eerder vandaag voor de enorme hoeveelheid medisch afval die zich ophoopt 
tijdens de coronacrisis. De organisatie noemde injectienaalden, gebruikte tekstkits, lege 
vaccinflesjes en tienduizenden tonnen aan beschermende kleding. 

Tijdens de eerste coronagolf werden er nog herbruikbare schorten ingezet, zegt het Maasstad 
Ziekenhuis. ‘Dat doen we nu niet meer vanwege het mogelijke risico op kruisbesmetting. De 
huidige Covidrichtlijnen zijn strenger, waardoor het moeilijker is om medisch afval te 
verminderen.’ 

In het rapport doet de WHO aanbevelingen om de hoeveelheid afval te verminderen: zo worden 
nu vaak handschoenen gebruikt bij het toedienen van een vaccin, terwijl dat niet in de 
richtlijnen staat. Ook raadt de organisatie aan beschermingsmiddelen te maken die 
hergebruikt kunnen worden of milieuvriendelijker worden afgebroken. Bron: RTL Nieuws, 1 
februari 2022. 

Coronavaccins voor kinderen onder de 5 jaar worden in de VS mogelijk 
veel sneller beschikbaar dan verwacht 

Coronavaccins voor kinderen onder de 5 jaar worden in de Verenigde Staten mogelijk 
veel sneller beschikbaar dan verwacht. Het middel van Pfizer/BioNTech kan in de komende 
weken al worden goedgekeurd voor die leeftijdsgroep, zeggen ingewijden tegen The 
Washington Post. 

De producenten van het vaccin vragen toezichthouder FDA mogelijk dinsdag al om 
toestemming het middel via een spoedprocedure beschikbaar te stellen. Het zou dan de eerste 
keer zijn dat kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen het 
coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel mogelijk. 

Onderzoekers hadden bij jongere kinderen al gekeken hoe effectief twee vaccindoses waren. 
Dat leverde in sommige gevallen teleurstellende resultaten op. Twee doses hadden bij de 
leeftijdsgroep 2-4 jaar niet geleid tot dezelfde mate van bescherming die tieners en 
volwassenen genoten, schrijft de krant. De resultaten van onderzoek naar de effecten van een 
derde dosis worden pas eind maart verwacht. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Oostenrijk voert als eerste land in de EU de verplichting in ingeënt te 
zijn tegen Covid-19 

Oostenrijk voert dinsdag als eerste land in de Europese Unie de verplichting in ingeënt te zijn 
tegen Covid-19. De omstreden maatregel geldt voor alle ingezetenen ouder dan 17 jaar. Voor 
mensen die zijn genezen van Coivid-19 geldt de verplichting niet. 

De regering heeft 1 februari als het begin van de invoering vastgelegd, maar in de praktijk is 
er pas een afdwingbare verplichting als de wetgeving in beide Kamers van het parlement is 
afgerond en dat is waarschijnlijk later deze week. Tot half maart zal er hoe dan ook niet 
worden gecontroleerd. 

Volgens de officiële statistieken is 17 procent van de volwassen Oostenrijkers nog niet 
gevaccineerd. Na 15 maart riskeren mensen boetes tot 600 euro als ze niet zijn ingeënt. De 
ingeënte mensen worden centraal geregistreerd. Volledig ingeënt betekent ook dat er telkens 
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verplicht boosterprikken bij kunnen komen. Tegenstanders vinden het behalve 
een ontoelaatbare aantasting van de grondrechten ook een maatregel die buiten proporties is. 
Bron: AD, 1 februari 2022. 

Thailand verwacht weer honderdduizenden vakantiegangers per maand 

Thailand verwacht weer honderdduizenden vakantiegangers per maand te verwelkomen, nu 
het land begint met een quarantainevrij visumprogramma. Vanaf dinsdag kunnen bezoekers 
van alle nationaliteiten een aanvraag indienen voor quarantainevrije toegang tot Thailand, op 
voorwaarde dat ze volledig zijn gevaccineerd. 

De regering denkt dat alleen al in februari tussen de 200.000 en 300.000 reizigers gebruik 
zullen maken van het zogenaamde Test & Go-programma, en de verwachting is dat dit aantal 
de komende maanden zal toenemen. Thailand verwelkomde eerder ook al weer toeristen, al 
was de openstelling toen nog gericht op bezoekers uit een veel kleiner aantal landen. 
Ongeveer 350.000 bezoekers maakten gebruik van de eerste fase van het Test & Go-
programma voordat het eind december werd geschorst om de verspreiding van de Omikron-
variant tegen te gaan. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Wijnbar en tapperij Den Olifant in Apeldoorn moet de komende twee 
weken gesloten blijven 

Wijnbar en tapperij Den Olifant in Apeldoorn moet de deuren de komende twee weken 
gesloten houden. Dat heeft burgemeester Ton Heerts van de Gelderse plaats besloten, nadat 
handhavers zaterdagavond constateerden dat vrijwel alle coronaregels in het etablissement 
overtreden werden. De wijnbar moest toen direct sluiten. 

Volgens de gemeente was het ’stampvol’ in het kleine café. De QR-code werd niet 
gecontroleerd, mensen zaten niet op stoelen en niemand had een mondkapje op. Heerts: ‘Ik 
snap dat kleinere café's met de huidige coronamaatregelen lastig uit de voeten kunnen. 
Daarom dringen we als burgemeesters ook stevig aan op betere financiële ondersteuning en 
op een openingsplan. Maar in de tussentijd moet iedereen zich gewoon aan de regels houden.’ 

De eigenaar van Den Olifant zegt dat hij in zijn wijnbar 'een glimlach, bier en knuffels' wil 
brengen. ‘En natuurlijk hadden we mensen kunnen laten zitten op een stoel met 1,5 meter 
per groep. Hadden we kunnen doen. Maar dan had ik in ons kroegje vier tafels kunnen vullen’, 
schrijft hij op Facebook. Heerts heeft de ondernemer uitgenodigd voor een gesprek op het 
stadhuis. Bron: AD, 1 februari 2022. 

In België is het hoogtepunt van de Omikrongolf voorbij 

België is het hoogtepunt van de Omikrongolf voorbij, denken deskundigen. Na 
een wekenlange forse stijging van het aantal mensen dat de uiterst besmettelijke variant van 
het coronavirus opliep, daalt dat nu weer.  

Het dagrecord aan besmettingen was al een week geleden. Sindsdien daalt het aantal 
besmettingen iedere dag gestaag, en inmiddels is ook het weekgemiddelde gestokt. ‘De daling 
zou weleens heel snel kunnen gaan’, zegt de Gentse datawetenschapper Bart Mesuere tegen 
omroep VRT. Zoveel mensen hebben volgens hem inmiddels een omikronbesmetting 
doorgemaakt dat het virus geen nieuwe prooien meer weet te vinden. Ook viroloog Marc Van 
Ranst ziet de piek achter zich, zegt hij tegen de krant La Meuse. 

Het aantal mensen dat door het virus in het ziekenhuis belandt, vlakt eveneens af en zal 
‘binnenkort’ gaan dalen, zegt Mesuere. Bron: AD, 1 februari 2022. 
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Het nieuwe coronavaccin van Novavax is nog niet in Nederland 
beschikbaar 

Het nieuwe coronavaccin van Novavax is nog niet in Nederland beschikbaar. In de loop van 
maart kan het waarschijnlijk worden gegeven. De plannen daarvoor worden momenteel 
uitgewerkt. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. 

Het vaccin is in december goedgekeurd door de Europese Commissie, op advies van 
toezichthouder EMA in Amsterdam. Het vaccin werkt op een traditionele manier. Het bevat 
kleine deeltjes van de eiwitten uit de uitsteeksels (spikes) van het coronavirus. Het virus 
gebruikt die uitsteeksels om een lichaamscel binnen te dringen en mensen te infecteren. Het 
vaccin moet het afweersysteem leren om die deeltjes te herkennen en aan te vallen. Mensen 
krijgen twee prikken, met drie weken tussen de beide inentingen. 

Omdat het Novavax-vaccin anders werkt dan de andere middelen, zou het vaccin misschien 
aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen die zich tot nu toe niet hebben willen laten prikken. 
De Gezondheidsraad adviseert om het Novavax-vaccin voor die groep beschikbaar te stellen. 
Bron: AD, 1 februari 2022. 

De publicatie van verslag over het partygate-schandaal domineert  de 
voorpagina's van ochtendkranten in VK 

De publicatie van een verslag over het partygate-schandaal domineert dinsdag de 
voorpagina's van ochtendkranten in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson krijgt in 
veel gevallen de volle laag. Zo schrijft de Daily Mirror dat de 'schaamteloze' Johnson nog 
steeds weigert op te stappen. 

‘Falend leiderschap’, kopt Metro, dat daarmee citeert uit het kritische verslag van 
topambtenaar Sue Gray. Die had streng geoordeeld over feestelijke bijeenkomsten met 
overheidspersoneel tijdens lockdowns. Die hebben geleid tot het beeld dat medewerkers van 
de regering het niet zo nauw nemen met hun eigen coronabeleid. 

Inmiddels heeft ook de politie een onderzoek ingesteld. Daardoor kon Gray niet al haar 
bevindingen publiceren. Ze beperkte zich tot een relatief korte voorlopige versie, tot chagrijn 
van sommige media. De Daily Mail opende met een oproep om alles openbaar te maken: ‘Now 
publish the whole damn thing’, publiceer verdorie alles. 

Partygate heeft de positie van Johnson aan het wankelen gebracht. ‘De politie onderzoekt nu 
twaalf feesten, drie daarvan zijn bijgewoond door de premier, één was in zijn eigen flat’, 
kopt The Daily Mirror. Ondertussen groeit de onvrede binnen de Conservatieve Partij van de 
Johnson. ‘Tories keren zich tegen premier vanwege Gray-rapport’, aldus The Guardian op de 
voorpagina. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Kabinet schuift 2G-pas weer op lange baan, na kritisch rapport en 
tegenstand in Tweede Kamer 

Het kabinet weigert om de 2G-coronapas bij het grofvuil te zetten na een kritische analyse 
van de TU Delft en fel verzet in de Tweede Kamer. Wel wil minister van Volksgezondheid Ernst 
Kuipers (D66) nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van het middel waarbij 
ongevaccineerden buiten de deur moeten blijven. ‘Je wilt niet het hele plan in de versnipperaar 
gooien.’ 

‘Naar aanleiding van het rapport van de TU Delft en de vragen van de Kamer wil ik nader laten 
onderzoeken in welke specifieke omstandigheden een coronatoegangsbewijs gebaseerd op 2G 
ingezet kan worden, zodat het een proportionele maatregel kan zijn’, schrijft Kuipers 
vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer.  



243 
 

Zo wordt 2G - waarbij ongevaccineerde personen niet welkom zijn bij bijvoorbeeld 
evenementen - noodgedwongen opnieuw op de lange baan geschoven. Het kabinet 
beschouwde het instrument als optie om eerder uit een lockdown te komen, maar politiek was 
het middel altijd zwaar omstreden. Alleen VVD, D66 en later CDA (samen 72 van de 150 zetels) 
toonden zich voorstander, andere partijen bleven kritisch. Ze menen dat het middel tweedeling 
zaait.  

Met de komst van de veel besmettelijkere Omikron-variant nam de kritiek op de 2G-coronapas 
alleen maar verder toe. Toen de TU Delft onlangs concludeerde dat de meerwaarde van 2G 
boven 3G minimaal is, leek het politieke doodvonnis getekend.  

Een meerderheid van de Tweede Kamer dreigde vanmiddag voor een motie te stemmen om 2G 
definitief te schrappen. Volgens een ingewijde is het nu nog de vraag of die motie het haalt. 
‘Voor diverse fracties kan het helpen dat het kabinet nu zelf om uitstel vraagt’, stelt een bron. 
Kuipers zal vooral naar de PvdA kijken: als die linkse oppositiepartij meegaat met de 
tegenstanders kan het 2G-plan feitelijk vandaag al de prullenbak in. Tot dusver hield Kamerlid 
Attje Kuiken de kaarten nog tegen de borst, al meldde ze dat ze ‘extra kritisch’ was geworden 
na het universitaire onderzoek.  

Minister Kuipers wil het plan nog niet ‘helemaal in de versnipperaar gooien’, zegt zijn 
woordvoerder nu in een reactie. ‘Uit de studie van de TU Delft blijkt dat de meerwaarde van 
de 2G-coronapas bij omikron beperkt is. Maar wellicht heeft het wel een effect onder bepaalde 
omstandigheden of bepaalde andere virusvarianten. Dan wil je niet het hele plan in de 
versnipperaar gooien, maar heb je het liever in de gereedschapskist.’  

Nieuw onderzoek moet nu aantonen of de coronapas voor gevaccineerde of genezen personen 
nog haalbaar is. Of de coronapas nog wel goed werkt, is voer voor discussie. Minister Kuipers 
spiegelde de effecten volgens onderzoekers te rooskleurig voor toen hij zei dat 2G ‘tot wel 
vijftien procent’ van het aantal infecties zou remmen.  

Het werkelijke effect zou kleiner zijn omdat de nieuwe variant makkelijker door de 
vaccinatiewal breekt en omdat de coronapas helemaal niet zo breed wordt ingezet als het door 
Kuipers geciteerde rekenvoorbeeld. Bron: AD, 1 februari 2022. 

De 2G-maatregel lijkt voorlopig van tafel 

De 2G-maatregel lijkt voorlopig van tafel. Zorgminister Ernst Kuipers laat er eerst nader 
onderzoek naar doen. Hij vraagt de Tweede Kamer de wet waarin 2G wordt geregeld, nog even 
niet te behandelen. ‘Dat betekent dat het op de korte termijn niet in de gereedschapskist zit’, 
zegt Kuipers in een toelichting over het 2G-beleid, waarin alleen mensen met een bewijs van 
een recente vaccinatie tegen of genezing van het coronavirus toegang krijgen tot bepaalde 
plekken. Vooraf testen, het huidige 3G-beleid, is dan niet meer voldoende. 

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is de discussie over 2G vooral 'een 
politieke discussie'. ’De politiek moet die afwegingen en keuzes maken en kan die beslissing 
niet bij ondernemers neerleggen’, laat een woordvoerder weten. 

Er is enorme politieke verdeeldheid op dit onderwerp, constateert de brancheorganisatie. ‘De 
horeca wil als huiskamer van de samenleving gastvrij zijn voor iedereen en wil het liefst 
iedereen verwelkomen, zonder beperkingen. KHN voelt meer voor de koers welke landen als 
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken varen, het afschaffen van alle beperkende 
maatregelen. KHN heeft in de afgelopen week ervaren dat het draagvlak ervoor ook 
afgenomen lijkt bij gasten.’ Bron: AD, 1 februari 2022. 

Zorgen om Europese festivalzomer: ‘Moet nu echt duidelijkheid komen’ 

Binnen de evenementenbranche groeien de zorgen over de komende festivalzomer. Grote acts 
als Aerosmith en Lionel Richie durven het vanwege de coronacrisis niet langer aan om naar 
Europa te komen en zetten vrij onverwacht een streep door hun tournees. Om verdere schade 
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te voorkomen moet er binnen nu en vijf weken duidelijkheid komen, stelt Berend Schans van 
de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals. 

Lionel Richie was een van de belangrijkste namen voor Bospop in het Limburgse Weert. ‘Het 
belangrijkste is de gezondheid van mijn fans, band en crew’, laat de Amerikaanse zanger in 
een verklaring weten. ‘Ik hoop op begrip en hoop dat ik jullie binnenkort kan terugzien 
wanneer we opnieuw allemaal veilig kunnen samenkomen.’ De organisatie van Bospop heeft 
nog niet op het nieuws gereageerd. 

Het bij Nederlanders geliefde metalfestival Graspop in België moet ook onverhoopt op zoek 
naar een nieuwe headliner door het plotse afzeggen van Aerosmith. ‘We zijn de situatie rond 
Covid-19 blijven monitoren, maar het is door de onzekerheid over de reismogelijkheden, 
coronarestricties en andere issues duidelijk geworden dat het niet gaat lukken om de tour in 
die regio te laten doorgaan’, viel te lezen in een verklaring.  

De band had geen shows in Nederland gepland staan. Wel zou Aerosmith nog naar Engeland, 
Frankrijk en Spanje reizen. 

De onzekerheid over het zomerseizoen kan niet heel lang meer duren, zegt Berend Schans, 
directeur van brancheorganisatie VNPF tegen deze site. ‘Grote concerten, tournees, 
evenementen en festivals hebben een lange voorbereidingstijd. De kosten gaan voor de baten 
uit. Organisaties hebben geen vet meer op de botten. De risico’s worden dus steeds groter’, 
vertelt hij. 

Volgens Schans is er een race tegen de klok gaande. ‘Uiterlijk 9 maart moet duidelijk zijn of 
en hoe we 100 procent open kunnen, zonder anderhalve meter en het liefst ook zonder 
coronatoegangsbewijs. Zo niet, dan moet er weer over een slimme vorm van steun nagedacht 
worden. Bij velen is de staatssteungrens namelijk al bereikt.’ 

In Nederlandse zalen en op festivals staan nog meerdere Amerikaanse artiesten gepland. Zo 
komt Pearl Jam in juni naar Pinkpop en een maand later naar de Ziggo Dome. Ook onder 
meer Metallica, Imagine Dragons, KISS, Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish hebben shows 
in Nederland op hun agenda staan. 

Toevalligerwijs maakt North Sea Jazz vandaag de eerste namen voor de 45e editie bekend. 
Onder andere Alicia Keys en Gregory Porter staan in juli op het festival in Rotterdam Ahoy. 
Ook Michael Kiwanuka, Black Pumas, H.E.R. en Diana Krall staan op het lijstje met eerste 
namen. 

Het festival wordt op 7 juli geopend met een concert van John Legend, die ook het 
openingsconcert van de verplaatste editie in 2021 zou verzorgen. Jazzpianist en -componist 
Herbie Hancock is tijdens de 45e editie de zogenoemde ‘artist in residence’ en geeft meerdere 
concerten tijdens het festival dat van 8 tot en met 10 juli duurt. 

Het festival kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De 
organisatie verwacht dat NN North Sea Jazz dit jaar alsnog groots gevierd kan worden. 
Kaartjes voor de geannuleerde edities blijven geldig, een aantal losse dagtickets gaan komende 
vrijdag in de verkoop. Kaarten voor het openingsconcert van Legend zijn al te koop. 

Als gevolg van de aanhoudende onzekerheid stuurde de Nederlandse evenementenbranche 
vorige week nog een brandbrief aan het kabinet. Hierin riepen organisaties als de Alliantie van 
Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers en directeuren van ID&T 
Groep, Mojo, KNVB en UnMute Us op tot meer duidelijkheid en een ‘helder plan’. 

De sector voelt zich ‘niet serieus genomen’, schreef de branche in de brief aan het kabinet. 
‘We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject in gaan dat wekenlang of 
maandenlang gaat duren. Er moet nu echt vanuit ‘Den Haag’ een helder plan met einddatum 
en duidelijke criteria worden afgegeven om open te kunnen.’ 



245 
 

Het geduld is op en ook financieel ‘is de rek er helemaal uit’. Daarom willen de briefschrijvers 
snel met het kabinet in gesprek over de voorwaarden voor een stapsgewijze heropening. Bron: 
AD, 1 februari 2022. 

Toch meer PCR-testen bij GGD, maar ook pleidooi mensen onder de 40 
alleen nog zelftest te geven 

GGD’s krijgen zo snel mogelijk de ruimte om alsnog meer PCR-testen af te nemen dan ze nu 
mogen. Ondertussen klinkt ook een pleidooi om bij mensen onder de 40 jaar alleen nog maar 
met zelftesten te werken.  

Het ministerie van Volksgezondheid zegt hard te werken aan een uitbreiding van de 
laboratoriumcapaciteit voor de PCR-testen. Die zijn betrouwbaarder dan de antigeentesten, 
zoals de zelftest. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka zijn opnieuw met een 
jaar uitgesteld 

De wereldkampioenschappen zwemmen in de Japanse stad Fukuoka zijn opnieuw met een 
jaar uitgesteld. Dat internationale zwemfederatie FINA heeft het evenement nu verschoven 
naar 14 tot en met 30 juli 2023. De aanhoudende coronapandemie is de aanleiding om de WK 
voor het tweede jaar op rij te verplaatsen. Het besluit heeft ook gevolgen voor de WK zwemmen 
die gepland stonden voor november 2023 in Doha (Qatar). Die zijn nu verzet naar januari 
2024. Bron: AD, 1 februari 2022.  

Wordt het een spannende zondag? Politie voert mogelijk actie, grote 
coronademo en stadsderby met publiek 

Rotterdam wacht een spannende zondag. De politie voert mogelijk actie in de Maasstad, terwijl 
er die dag ook de stadsderby Feyenoord-Sparta mét publiek en een grote coronademonstratie 
op het programma staan.  

De politiebonden hebben het kabinet tot vrijdag gegeven om met toezeggingen te komen. 
Eerder waren er al acties van de politie rond het voetbal en coronaprotesten. 

De politie is altijd aanwezig bij voetbalwedstrijden en nu al druk met de coronamars door het 
centrum, die zondag vanaf de Binnenrotte vertrekt en veel inzet zal vergen. Over deze 
mars hangt immers de schaduw van de Coolsingelrellen, het laatste grote protest tegen 
coronamaatregelen. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Drie dagen voor de openingsceremonie van de Winterspelen zijn opnieuw 
24 betrokkenen positief getest  

Drie dagen voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Beijing zijn opnieuw 24 
betrokkenen positief getest op het coronavirus. De organisatie meldt dat het om achttien 
personen gaat die maandag arriveerden in China, onder wie elf sporters of begeleiders. Bij zes 
personen die zich al in de zogenoemde olympische bubbel bevinden, werd ook een besmetting 
geconstateerd. In totaal staat het aantal aan de Spelen gerelateerde coronagevallen sinds 23 
januari nu op tweehonderd. 

Voor de Winterspelen van Beijing gelden strenge voorzorgsmaatregelen vanwege corona. Alle 
betrokkenen - van atleten tot journalisten - zijn volledig afgescheiden van de Chinese 
bevolking. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, wordt er dagelijks getest. 
Wie daarbij positief is moet naar een quarantainehotel dat pas na twee negatieve tests - 
tenminste 24 uur uit elkaar - mag worden verlaten. Na tien dagen is één negatieve test 
voldoende om een einde te maken aan de gedwongen isolatie. Bron: AD, 1 februari 2022. 
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Coronavaccins voor kinderen onder de 5 jaar worden in de Verenigde 
Staten mogelijk veel sneller beschikbaar dan verwacht 

Coronavaccins voor kinderen onder de 5 jaar worden in de Verenigde Staten mogelijk 
veel sneller beschikbaar dan verwacht. Het middel van Pfizer/BioNTech kan in de komende 
weken al worden goedgekeurd voor die leeftijdsgroep, zeggen ingewijden tegen The 
Washington Post. 

De producenten van het vaccin vragen toezichthouder FDA mogelijk dinsdag al om 
toestemming het middel via een spoedprocedure beschikbaar te stellen. Het zou dan de eerste 
keer zijn dat kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen het 
coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel mogelijk. 

Onderzoekers hadden bij jongere kinderen al gekeken hoe effectief twee vaccindoses waren. 
Dat leverde in sommige gevallen teleurstellende resultaten op. Twee doses hadden bij de 
leeftijdsgroep 2-4 jaar niet geleid tot dezelfde mate van bescherming die tieners en 
volwassenen genoten, schrijft de krant. De resultaten van onderzoek naar de effecten van een 
derde dosis worden pas eind maart verwacht. Bron: AD, 1 februari 2022. 

De wetenschappelijke podcast 'Science Vs' van Spotify gaat Joe 
Rogan en andere programma's controleren op feiten 

De wetenschappelijke podcast 'Science Vs' van Spotify gaat Joe Rogan en andere 
programma's van de streamingdienst controleren op feiten. De makers van Science Vs 
zijn niet tevreden met de maatregelen die Spotify heeft genomen om luisteraars te behoeden 
voor desinformatie. De streamingdienst heeft veel kritiek gekregen nadat Rogan onder meer 
een aflevering had gemaakt waarin het nut van coronavaccinaties ter discussie werd gesteld. 

Spotify kondigde zondag aan dat het luisteraars van podcasts over het coronavirus zal gaan 
begeleiden naar meer informatie over de pandemie. Daarmee reageerde het bedrijf op een open 
brief waarin honderden artsen en wetenschappers de streamingdienst opriepen de aflevering 
van The Joe Rogan Experience offline te halen. Makers van Science Vs zeggen Rogan en 
andere podcasts te zullen controleren op feiten tot Spotify met hardere maatregelen komt om 
de verspreiding van desinformatie te stoppen. 

De podcast van Joe Rogan, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou 
volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig onwaarheden over het coronavirus en 
vaccinatie verspreiden. Na publicatie van de brief besloten onder anderen de singer-
songwriters Neil Young en Joni Mitchell en gitarist Nils Lofgren hun muziek van Spotify af te 
halen. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Denemarken heft vrijwel alle coronamaatregelen op 

Denemarken heft vrijwel alle coronamaatregelen op, hoewel het aantal besmettingen nog 
stijgt. De mondkapjes kunnen af in het openbaar vervoer, winkels mogen onbeperkt klanten 
ontvangen en ook nachtclubs mogen open. Wel blijven nog regels gelden voor internationale 
reizigers. 

Covid is geen gevaar meer voor de samenleving, meent de regering in Kopenhagen. ‘We nemen 
afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden’, zei 
premier Mette Frederiksen vorige week. Zij ziet coronavaccins als ‘superwapens’ tegen de 
pandemie. 

Denemarken is het eerste EU-land dat zo'n verregaande stap neemt. Wel laten veel andere 
landen in Europa de teugels vieren. Zo hebben Ierland en Engeland coronamaatregelen 
opgeheven of versoepeld. Bron: AD, 1 februari 2022. 



247 
 

Het coronacertificaat is in de EU alleen nog geldig als reispas zonder 
aanvullende eisen voor wie korter dan negen maanden geleden volledig 
is gevaccineerd 

Het coronacertificaat is vanaf dinsdag in de Europese Unie alleen nog geldig als reispas zonder 
aanvullende eisen voor wie korter dan negen maanden geleden volledig is gevaccineerd. 
Nederlanders die vóór 1 mei hun laatste Covid-19-prik hebben gehad, hetzij een prik van 
Janssen, hetzij twee prikken van de andere goedgekeurde vaccins, hebben een booster nodig 
om zonder poespas op vakantie te kunnen. 

De regeling is het gevolg van overeenstemming tussen alle EU-landen over de geldigheidsduur 
van maximaal 270 dagen ofwel negen maanden voor het Europese vaccinatiebewijs en de 
afspraak de reisregels weer op elkaar af te stemmen. Ook landen als Oostenrijk en Italië, die 
eind vorig jaar extra eisen voor reizigers uit hoogrisicolanden als Nederland instelden toen de 
omikronvariant sterk opkwam, hebben daarmee ingestemd. 

Wie een geldig Europees digitaal coronacertificaat (dcc) heeft, mag in principe niet worden 
onderworpen aan extra beperkingen, zoals tests of quarantaine, ongeacht de plaats in de EU 
waar hij vertrekt, staat in de nieuwe regels. Ook als de reiziger uit een land komt dat hoogrood 
kleurt op de Europese coronakaart. Wie niet over de papieren QR-code of CoronaCheck-app 
beschikt, kan nog altijd worden gevraagd om zich te laten testen voor of na de aankomst of 
om in quarantaine te gaan. 

Wie al een booster heeft gehad, kan dat aantonen via het coronacertificaat. Daar staat dan 
3/3 voor een herhalingsprik na een volledige vaccinatie van 2 doses, of 2/1 voor een pepprik 
na een eerste Janssenvaccinatie of 2/1 voor een prik (maar niet van Janssen) na herstel van 
Covid-19. 

Mocht een nieuwe, zeer besmettelijke variant onverhoopt weer de kop opsteken in Europa, 
dan kan een lidstaat altijd aan de noodrem trekken en met toestemming van de Europese 
Commissie extra inreiseisen instellen. 

Het dcc is opgezet als erkend bewijs van vaccinatie, van herstel of een negatieve PCR-test, om 
vrij te kunnen reizen in de EU. Veel landen gebruiken het systeem met de QR-code echter ook 
voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca, musea of het openbaar vervoer. Daarover bestaan 
geen Europese afspraken. Elke lidstaat staat het vrij voor binnenlandse doeleinden eigen 
regels te maken. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Chinees Nieuwjaar: kan het jaar van de Tijger corona verjagen? 

Veel minder vuurwerk en drakendansen dan normaal, maar wel een grote show op de 
staatstelevisie inclusief felicitaties uit de ruimte: China luidde vannacht het Chinees 
Nieuwjaar in. Het jaar van de Os is voorbij, het jaar van de Tijger kan beginnen. 

Het is de derde keer dat het Chinees Nieuwjaar gevierd werd tijdens de pandemie. Vanwege 
de strenge coronamaatregelen die in China nog altijd gelden, ook in aanloop naar de 
Olympische Winterspelen, verliep het feest rustig. Toch namen er dit jaar veel meer Chinezen 
het risico om naar hun familie elders in het land te reizen dan de afgelopen jaren. 

Volgens NOS-correspondent Garrie van Pinxteren reisden de helft meer Chinezen dan vorig 
jaar naar hun geboortegrond. Velen wilden simpelweg niet langer wachten om hun familie te 
bezoeken, die ze soms al twee jaar niet gezien hadden. Chinees Nieuwjaar is een echt 
familiefeest, dat met veel eten gevierd wordt. 

‘Chinezen hechten veel waarde aan de astrologie en geloven heel erg in de voorspellingen die 
aan de hand van de Chinese dierenriem gedaan worden. De tijger is een fel en machtig dier. 
Sommige mensen hopen dat de tijger fel en machtig genoeg is om het coronavirus definitief te 
verdrijven. Het jaar van de Tijger is ook een wispelturig jaar, waarin autoriteiten snelle 
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beslissingen nemen die niet altijd even verstandig zijn. Maar je kunt je als individu beter niet 
tegen de autoriteiten keren, wordt gezegd. Ook zou je dit jaar veel geld kunnen verdienen - al 
wordt dat geld volgens de voorspellingen ongelijk over de maatschappij verdeeld.’ 

Toch drong de Chinese overheid er opnieuw op aan zoveel mogelijk thuis te blijven. Reizen 
was niet verboden, maar werd wel lastig gemaakt met testverplichtingen. Bovendien bleven 
veel mensen in de hoofdstad Beijing uit angst niet meer terug te kunnen als tijdens het verblijf 
bij familie corona uitbreekt en een regio op slot gaat. 

In Beijing mocht geen vuurwerk afgestoken worden. Inwoners van de stad vierden het feest in 
eigen huis. 

Het Chinees Nieuwjaar, ook wel 'Lunar New Year' genoemd, is geen exclusief Chinese 
aangelegenheid. Ook in onder meer Taiwan, Zuid-Korea, Indonesië en Vietnam begon het 
vannacht. 

Het feest is ook voor winkeliers steeds belangrijker geworden. Zo wordt er niet alleen veel geld 
uitgegeven aan eten en drinken, ook spelen modemerken in op het jaar van de Tijger met 
tijgermotieven en afbeeldingen van het dier op kleding en accessoires. Bron: NOS, 1 februari 
2022. 

Op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen 
etmaal 237 nieuwe patiënten met corona opgenomen 

Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 237 nieuwe 
patiënten met corona opgenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames op de 
verpleegafdelingen in één dag sinds 14 december. 

In totaal liggen er nu 1137 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat zijn er 102 meer 
dan gisteren en de grootste stijging in de bezetting sinds 29 november. Dat getal is kleiner 
dan het aantal nieuwe opnames, doordat er ook mensen de verpleegafdelingen mochten 
verlaten. 

Op de ic's nam het aantal Covid-19-patiënten af. Er worden nog 206 ic-bedden bezet door 
mensen met ernstige coronaklachten, 6 minder dan gisteren. Er 
werden 19 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er ook mensen 
overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch. 

In totaal liggen er vandaag 1343 mensen met corona in de ziekenhuizen. Het LCPS maakt 
geen onderscheid tussen mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ziek zijn 
geworden van corona en mensen die om een andere reden worden opgenomen, maar die 
toevallig ook corona onder de leden hebben. Bron: AD, 1 februari 2022. 

RIVM: Kwart van nieuwe patiënten niet dóór corona in ziekenhuis, wel 
mèt corona  

Ongeveer een kwart van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen week in het ziekenhuis 
is beland, kwam daar terecht mét corona, maar niet dóór corona. Er werden de afgelopen 
zeven dagen ruim 1000 patiënten met een coronabesmetting opgenomen, meer dan vorige 
week. 

Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd. Daarin wordt voor het 
eerst sinds het begin van de pandemie in maart 2020 onderscheid gemaakt tussen patiënten 
die vanwege hun coronabesmetting naar het ziekenhuis moesten en patiënten die voor een 
andere aandoening naar het ziekenhuis kwamen, maar eenmaal in het ziekenhuis ook positief 
werden getest op Covid.  
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De roep om onderscheid tussen die patiënten werd de afgelopen weken steeds luider omdat 
de omikronvariant erg besmettelijk is, maar mensen minder ziek maakt. Sommige 
ziekenhuizen melden zelfs dat een derde van het aantal patiënten niet was opgenomen 
vanwege de coronabesmetting. De bezettingsgraad van de ziekenhuizen (verpleegafdelingen 
en intensive cares) is al twee jaar lang een van de belangrijkste pijlers waarop het coronabeleid 
van het kabinet is gebaseerd. 

De afgelopen week werden 1009 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis 
opgenomen, meldt het RIVM. ‘Daarvan was van 616 patiënten de opnamereden bekend, bij 
39 procent was de opnamereden (nog) niet bekend’, schrijft de organisatie. ‘Covid-19 was de 
belangrijkste of één van de redenen van ziekenhuisopname bij 76 procent van de patiënten 
met een bekende opnamereden. Bij 59 procent was Covid-19 de belangrijkste reden van 
opname.’  

Bij 24 procent van de patiënten was corona dus geen reden voor opname, de besmetting werd 
pas in het ziekenhuis ontdekt. Wel benadrukte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid 
(D66) eerder in de Tweede Kamer dat het voor de behandeling en protocollen in het ziekenhuis 
weinig uitmaakt of iemand mét of door corona daar belandt: wie positief test, moet afgezonderd 
worden van andere patiënten en daar geldt dus het ‘coronaprotocol’. Die patiënten zorgen dus 
nog steeds voor extra druk op de zorg. 

Het aantal mensen dat werd opgenomen in het  ziekenhuis neemt toe. Afgelopen week waren 
het er dus meer dan 1000. Een week eerder waren er na correctie 951 opnames, en de week 
daarvoor 770. Omdat de cijfers over de oorzaak van de opname afgelopen week voor het eerst 
werden bijgehouden, is nog niet te zeggen voor welk deel de stijging in opnames van afgelopen 
week voor rekening komt van patiënten die pas in het ziekenhuis positief bleken.   

Ook op de ic's blijkt een kwart van de afgelopen week opgenomen patiënten er mét corona 
maar niet dóór corona te zijn beland. Die cijfers werden de afgelopen maanden al wel 
bijgehouden, toen lag dat percentage veel hoger: tot wel 95 procent. Nu schrijft het RIVM: ‘In 
de afgelopen zeven dagen werden 169 patiënten met een coronabesmetting op de intensive 
care opgenomen. Daarvan was van 157 patiënten de opnamereden bekend. Covid-19 was één 
van de redenen van ic-opname bij 76 procent van de patiënten met bekende opnamereden. 
Bij 63 procent was Covid-19 de belangrijkste reden van ic-opname.’ 

Uit de cijfers blijkt dat relatief veel mensen in de leeftijdscategorie 20-39 jaar pas in het 
ziekenhuis positief worden getest terwijl ze daar belanden voor een andere aandoening.  

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 530.015 positieve coronatests geregistreerd, zo 
staat ook in de weekcijfers Dat komt neer op 1 op elke 35 Nederlanders. Het weekcijfer stijgt 
voor de vijfde week op rij en bereikt weer een nieuw record. 

Het RIVM kreeg bericht dat 66 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn 
overleden. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de 61 meldingen de week ervoor en 63 nog een 
week eerder. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Duizenden mensen betogen nog steeds tegen coronamaatregelen voor 
het Canadese parlement in Ottawa 

Duizenden mensen betogen na ongeveer vier dagen nog steeds tegen coronamaatregelen voor 
het Canadese parlement in Ottawa. Talrijke tegenstanders van de coronamaatregelen, onder 
wie  duizenden vrachtwagenschauffeurs met hun trucks, kwamen afgelopen weekend naar de 
stad om te demonstreren tegen wat ze zien als onwettige inperking van hun grondrechten. 

De meeste betogers zijn alweer verder getrokken, maar enkele duizenden blijven vlakbij het 
parlementsgebouw in het centrum betogen, waarbij veel wordt getoeterd. De politie en 
gemeente wordt daarom door ondernemers en omwonenden verweten te slap op te treden. Ze 
beschuldigen betogers van overlast, beledigingen en vernielingen. 
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Politiechef Peter Sloly van Ottawa is naar eigen zeggen echter trots op zijn werk tijdens deze 
‘unieke, massale, polariserende en mogelijk gevaarlijke’ demonstratie in de stad. Er zijn geen 
rellen of gewonden en hij vindt dat met de toegepaste terughoudende tactiek veel ellende is 
voorkomen. In Canadese media wordt gespeculeerd dat de autoriteiten deze week met de 
overgebleven betogers gaan onderhandelen over hun vertrek uit de hoofdstad. 

 

 @ AFP 

 

© AP — Truckers in de straten van Ottawa 

De Canadese autoriteiten hebben laten weten dat de truckers die straten 
in de hoofdstad Ottawa blokkeren moeten vertrekken. 
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De Canadese autoriteiten hebben laten weten dat de truckers die straten in de 
hoofdstad Ottawa blokkeren, moeten vertrekken.  

Tientallen truckers zijn afgelopen weekend in de Canadese hoofdstad samengekomen, om 
te protesteren tegen het vaccinatiebeleid. Het protest van de truckers begon aanvankelijk als 
een actie tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de 
Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer en meer een demonstratie geworden tegen 
de coronaregels en tegen het vaccineren in zijn algemeenheid. 

Deze zogenaamde 'vrijheidskonvooien' blokkeerden dit weekend een groot gedeelte van het 
centrum van Ottawa. Ondertussen zijn de meeste truckers vertrokken, maar nog enkele 
tientallen vrachtwagens staan geparkeerd in de straten van de stad. Bron: AD, 31 januari 
2022. 

‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers arriveert in Ottawa, ‘Trudeau in 
veiligheid gebracht’ 

Duizenden mensen zijn inmiddels - onder het zogenoemde Vrijheidskonvooi -  zaterdag in de 
Canadese hoofdstad Ottawa aangekomen. Een gedeelte daarvan is met de truck vanuit 
Vancouver  gekomen om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De 
autoriteiten verwachten zo'n tienduizend demonstranten. In Ottawa is het op het ogenblik 
bitter koud met een temperatuur van -21 graden. 

De Canadese publieke omroep CBC meldt dat premier Justin Trudeau met zijn gezin hun 
woning in het centrum van Ottawa om veiligheidsredenen heeft verlaten. De regering wil dat 
niet officieel bevestigen.  

Het protest van de truckers begon aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van 
vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer 
en meer een demonstratie geworden tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in zijn 
algemeenheid. Zowel Canada als de VS eisen dat de chauffeurs gevaccineerd zijn. 

Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen de CBC dat sommige demonstranten ‘flagrant 
extremisme’ tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver te werpen. Volgens 
premier Trudeau is het konvooi een protest van ‘een marginale minderheid', die niet 
representatief is voor het gedachtegoed van de Canadezen. De coronarestricties worden onder 
meer met fascisme vergeleken, ook zijn er nazisymbolen te zien. Conservatieve politici delen 
in de kou koffie uit.  

Tom Pappin (52) komt uit de buurt van Ottawa. ‘Ik ben in mijn eigen land opgesloten. Ik kan 
niet meer op vakantie, naar een restaurant of een bowlingbaan. Niet meer naar de film. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat het allemaal uit de hand is gelopen.’  
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De eerste trucks hebben Ottawa bereikt. © Reuters / Patrick Doyle 

De demonstranten, veelal zonder mondkapje maar met bivakmuts tegen de kou, vertelden het 
plein voor het parlementsgebouw de komende dagen te willen bezetten om zo afschaffing van 
de vaccinatieplicht af te dwingen. Ook zeggen ze door hun protest de toelevering van 
voedingsmiddelen en andere goederen te willen frustreren. Veel demonstranten laten weten 
pas weg te gaan als premier Justin Trudeau opstapt. De politie liet in de loop van de middag 
weten dat de actie, afgezien van de verkeersoverlast, tot dat moment vrij rustig verliep.  

Trudeau zit zelf in isolatie wegens een positieve test van een van zijn kinderen. Eerder liet de 
Canadese premier al weten dat de rest van Canada niet wordt vertegenwoordigd door deze 
‘zeer verontrustende, kleine maar zeer luidruchtige minderheid van Canadezen die uithaalt 
naar de wetenschap, overheid, samenleving en volksgezondheidsadviezen.' 

Van de chauffeurs die regelmatig de grens tussen de VS en Canada passeren is 90 procent 
volledig gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77. De 
werkgeversorganisatie The Canadian Trucking Alliance, waarbij circa 4500 transportbedrijven 
zijn aangesloten, is het niet eens met het konvooi en zegt dat ‘dit niet de manier is waarop 
onvrede met het beleid moet worden geuit'. Bron: AD, 30 januari 2022. 

Zeeschepen steeds vaker in quarantaine in Rotterdamse haven: ‘Gaat 
leiden tot grote tekorten’ 

Steeds meer zeeschepen moeten in quarantaine blijven in de haven van Rotterdam vanwege 
coronabesmettingen. Volgens de laatste cijfers van het Havenbedrijf gaat het om achttien 
schepen met in totaal honderden mensen aan boord en tal van containers en andere vracht. 
Begin januari waren het er nog negen. Bedrijven waarschuwen voor problemen in de aanvoer 
van goederen. 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil dat de regels voor zeeschepen 
snel worden aangepast omdat er anders grote problemen kunnen ontstaan in de 
toeleveringsketen. Werknemers in essentiële bedrijfsprocessen hoeven in Nederland niet in 
quarantaine wanneer ze geen klachten hebben, maar voor de scheepvaart gelden nog strenge 
regels, ondanks dat het een vitale sector is. Het gaat om kleding, bouwmaterialen, elektronica, 
chemicaliën en voedingsmiddelen. ‘Van alle producten om je heen komt 90 procent per 
zeeschip naar Nederland’, zegt KVNR-directeur Annet Koster. ‘We zijn een onmisbare schakel.’ 

De branche vindt het disproportioneel dat hele zeeschepen in quarantaine worden geplaatst 
en wil dat individuele bemanningsleden aan boord in zelfisolatie mogen, zodat het werk kan 
doorgaan. Volgens Koster is bij het laden en lossen bijvoorbeeld geen fysiek contact tussen 
bemanningsleden en personeel aan wal. Het loodsen zou ook op afstand kunnen. 
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Een containerschip komt aan in Rotterdam.  © ANP  

Door de omikronvariant worden volgens de KVNR steeds meer schepen in quarantaine 
geplaatst, terwijl deze variant van corona minder ziekmakend is. Volgens de nieuwste cijfers 
zitten in de haven van Rotterdam 18 schepen in quarantaine en 24 in de haven van 
Antwerpen. Het gaat om schepen van minstens zestig meter lang, maar vaak zijn ze nog veel 
groter. 

‘Dit aantal gaat alleen maar toenemen. Het zal leiden tot grote verstoringen en extra kosten 
in de vervoersketen. Er zijn nu al tekorten en die zullen groter worden’, aldus Koster. 
Vertraging van een schip kan grote gevolgen hebben omdat het gebruik helemaal wordt 
volgepland. 

De branchevereniging verzoekt de Nederlandse overheid het belang van het versoepelen van 
de quarantaineregels ook in internationaal verband uit te dragen. De regels kunnen per land 
verschillen. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Een derde van de scholieren op middelbare scholen geeft hun eigen 
welzijn een onvoldoende in de periodes van strenge lockdown 

Een derde van de scholieren op middelbare scholen geeft hun eigen welzijn een 
onvoldoende in de periodes waarin strenge coronamaatregelen golden, concluderen het 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) in 
een gezamenlijk onderzoek. Zij vroegen 120.000 leerlingen van tussen de 12 en 18 jaar van 
juni tot en met december 2021 wekelijks om aan te geven hoe het met ze gaat. 

Leerlingen die hun welzijn een onvoldoende gaven, kampten met veel negatieve gevoelens. ‘De 
helft van deze leerlingen gaf steevast aan somber te zijn en twee derde van hen ervaarde veel 
stress en druk om te presteren. Leerlingen gaven daarnaast aan gefrustreerd en 
teleurgesteld te zijn, wat kan komen door een gebrek aan toekomstperspectief in deze 
coronatijd’, aldus de jongerenorganisaties. 

Het LAKS en CJP vroegen leerlingen ook om rapportcijfers te geven over culturele activiteiten, 
sport, hun toekomst en over de sfeer in de klas. ‘Leerlingen oordeelden minder positief over 



254 
 

culturele activiteiten in de periodes waarin het niet mogelijk was om dit te ondernemen. Over 
het algemeen werden culturele activiteiten en schooluitjes met een onvoldoende of een lage 
voldoende beoordeeld.’ 

De jongeren roepen scholen op om te investeren in de ontwikkeling van sociaal-emotionele 
vaardigheden van leerlingen. Ook zou er meer geïnvesteerd moeten worden in 
cultuureducatie, schoolreizen en loopbaanoriëntatiebegeleiding. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen 

De afgelopen weken hebben 52.047 kinderen onder de 12 een prik tegen het coronavirus 
gekregen, vier procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep. Verder in dit liveblog onder 
meer: de WHO slaat alarm over de enorme hoeveelheid medisch afval die zich heeft opgehoopt 
tijdens de coronapandemie. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt voor het eerst met cijfers over 
de vaccinaties onder jonge kinderen. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medische risico's 
kunnen sinds half december worden ingeënt. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een 
aangeboren hartafwijking of het downsyndroom. Zij lopen bij een coronabesmetting mogelijk 
meer risico. 

Half januari volgden de kinderen zonder medische risico's. De kinderen krijgen een kleinere 
dosis van het vaccin van Pfizer en BioNTech dan mensen van 12 jaar en ouder. 

In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen een coronaprik krijgen. Gezonde kinderen krijgen 
na acht weken een tweede prik. Voor kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de tijd 
tussen de twee vaccinaties korter, namelijk vier weken. Bron: RTL Nieuws, 1 februari 2022. 

Waar mensen besmet raken wordt bijna niet meer achterhaald 

Op elke twintig mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, wordt van slechts één 
persoon vastgesteld hoe hij of zij besmet is geraakt. De overige negentien besmettingen blijven 
onopgehelderd, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De bron- en contactonderzoekers kunnen de hoge aantallen positieve tests niet verwerken. Zij 
zagen in de afgelopen week meer dan een half miljoen positieve tests langskomen in hun 
computersystemen. Bij iets meer dan 20.000 mensen werd de 'setting van besmetting' 
achterhaald. 

De thuissituatie is nog altijd de belangrijkste plek waar mensen het virus aan elkaar 
overdragen. Iemand raakt buiten de deur besmet, neemt het virus mee tot achter de voordeur 
en steekt daar gezinsleden of huisgenoten aan. Meer dan de helft van de herleide besmettingen 
is zo gebeurd. Meer dan een kwart gebeurde op een school of kinderdagverblijf. Verder raakte 
iets meer dan vijf procent besmet op de werkvloer, het hoogste percentage sinds december. 
Bron: AD, 1 februari 2022. 

Opnieuw meer dan 100.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag 

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 105.840 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat 
aantal is vertekend doordat er achterstallige registraties van positieve testuitslagen van 
afgelopen weken bij zitten. Gisteren werden ook al meer dan 100.000 nieuwe besmettingen 
gemeld. Ook dat aantal was vertekend door het inhalen van de achterstand bij het RIVM. 

Het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen was afgelopen weken zo hoog, dat een 
achterstand ontstond in de registratie van alle positieve testuitslagen bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op dit moment gaat het om ruim 81.000 uitslagen 
die nog moeten worden verwerkt. Bron: RTL Nieuws, 1 februari 2022. 

Massaal testen heeft langste tijd gehad: 'We moeten naar iets nieuws 

Voor het huidige testsysteem is 1,2 miljard euro uitgetrokken, maar de cijfers zijn al weken 
niet meer up-to-date en lang niet iedereen gaat nog naar de GGD voor een test. Wat zeggen 
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die cijfers dan nog? Deskundigen zijn het erover eens: de stekker moet op termijn uit het 
huidige testsysteem. Maar er is ook een waarschuwing: bij nieuwe varianten kan dat ook zo 
weer anders zijn. 

Ruim 112.000 besmettingen, meldde het RIVM gisteren. Het aantal besmettingen is zo hoog 
dat de computersystemen van de GGD het niet meer aankunnen. Bovendien stapt lang niet 
iedereen met een positieve thuistest nog naar de GGD: in sommige regio's duurt het twee 
dagen voor je terechtkunt. 

Als er zoveel gedoe is, moeten we er dan niet mee stoppen? ‘Ja, we moeten naar een ander 
systeem’, zegt epidemioloog Frits Rosendaal. Zijn collega's Patricia Bruijning en Paul 
Savelkoul delen die mening, maar stellen wel als voorwaarde dat we eerst de piek van de 
omikronvariant moeten hebben bereikt. 

‘Als we die piek achter de rug hebben, moeten we op termijn stoppen met dit systeem  waarbij 
we elke snotneus door de teststraat halen’, zegt epidemioloog Bruijning van het UMC Utrecht. 
Zij is voor een systeem waarbij niet iedereen met klachten getest wordt, maar huisartsen 
steekproefsgewijs door het land testen en die informatie delen. ‘Die informatie zal dan dienen 
als een graadmeter voor de rest van het land.’ 

Professor Frits Rosendaal deelt die mening. Om het te snappen is het volgens hem 
belangrijk om uit te leggen waarom we het huidige testsysteem hebben opgericht. 

‘Vanwege drie doelen’, zegt hij. ‘Allereerst om de verspreiding van het virus af te remmen. 
Mensen met een positieve test gaan in quarantaine en daarmee voorkomen we dat het virus 
zich sneller verspreidt.’ Maar door omikron zijn tijden veranderd, zegt Rosendaal. ‘Mensen 
worden minder ziek, veel mensen zijn immuun en dus is de noodzaak om het virus af te 
remmen veel kleiner geworden. Bovendien is het aantal besmettingen zo torenhoog dat er niet 
zoveel meer af te remmen valt.’  

De andere reden is om inzicht te krijgen in het verloop van de coronapandemie. Kennis dus. 
‘Maar als je cijfers niet meer kloppen en de GGD's het niet meer aankunnen; heeft dat ook 
niet meer zoveel zin.’  

En ten derde kunnen mensen die bij de GGD positief getest zijn, een herstelbewijs krijgen. 
‘Maar dat moet niet een reden zijn voor zo'n grootschalig en duur testsysteem.’ 

Bruijning stelt dat het overstappen op een nieuw systeem kan ingaan als de huidige piek van 
omikron voorbij is. ‘Nu zijn we nog niet zover en is het nog belangrijk om te monitoren hoe de 
besmettingen staan ten opzichte van de druk op de ziekenhuizen.’ 

Maar wat zegt dat als de cijfers niet meer kloppen? En bovendien gaat lang niet iedereen naar 
de GGD. ‘De cijfers zijn zeker niet zinloos en geven absoluut nog inzicht’, zegt de epidemioloog. 
‘Bijvoorbeeld in welke leeftijdsgroepen corona het meest circuleert en het percentage positieve 
testen blijft ook nu een goede indicatie voor de mate waarin het virus rondgaat.’ 

Bruijning is voor een systeem van steekproefsgewijs testen. ‘Bijvoorbeeld door huisartsen in 
het land of vrijwilligers. Die informatie gebruik je dan als graadmeter. Zo’n 
monitoringssysteem hebben we nu ook al voor de griep.’ 

Zij sluit niet uit dat het breder testen wordt opgetuigd als er een nieuwe variant ons land 
binnenkomt. ‘Nieuwe varianten kunnen alles weer anders maken. Niemand weet hoe het gaat 
lopen, maar we kunnen het ook niet uitsluiten.’ 

Hoogleraar medische microbiologie bij het MUMC Paul Savelkoul is ook voor een zogenoemd 
surveillancesysteem. ‘Dat betekent dat je niet iedereen test, maar voldoende test om toch het 
virus te volgen en informatie op te doen. Je houdt dus wel de vinger aan de pols.’ 

Ook Rosendaal ziet veel in een toekomst met zelftesten: ‘En daarnaast een systeem waarmee 
we testen via steekproeven bij de huisartsen.’ Maar ook Rosendaal waarschuwt: het is te vroeg 
om het huidige testsysteem definitief vaarwel te zeggen. 

‘Bij nieuwe varianten is er steeds weer een aantal vragen: hoe ziekmakend is deze variant, 
beschermt vaccinatie, hoe besmettelijk is deze variant? Die data bij elkaar die met elkaar 
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bepalen wat er moet gebeuren, kunnen we via het huidige testsysteem bij elkaar krijgen.’ 
Bron: RTL Nieuws, 1 februari 2022. 

Na corona-uitspraken: Johan Derksen op zoek naar nieuwe 
glazenwasser 

Johan Derksen (73) schuwt niet zijn ongezouten mening te geven, ook al jaagt hij daarmee 
andersdenkenden tegen zich in het harnas. Maar dat hij hierdoor zou worden gecanceld door 
het plaatselijke schoonmaakbedrijf had  Derksen waarschijnlijk niet gedacht.  

Aan tafel bij VI Vandaag vertelt de jarige Derksen dat hij na zijn corona-uitspraken van de 
laatste weken op zoek moet naar een nieuwe glazenwasser. ‘Het is niet te geloven. Ik dacht 
dat wappies alleen in het westen woonden, maar wij hebben er ook één in Grolloo.’ 

En daarmee doelt Derksen niet op zichzelf. Hij vertelt dat het Drentse dorp één 
schoonmaakbedrijf rijk is en dat het gebruikelijk is dat je als inwoner een beroep doet op 
lokale ondernemers. Maar na zijn uitlatingen in VI Vandaag ontving de vrouw van Derksen 
afgelopen weekend een mail van het schoonmaakbedrijf, met daarin de mededeling dat de 
glazenwasser niet meer langskomt. 

‘Ik had gezegd dat ik ’nog nooit een steekhoudend argument’ had gehoord van mensen die 
zich niet wilden laten vaccineren. En daardoor ’veroorzaak ik een tweedeling in de Nederlandse 
maatschappij’. En nu komt hij niet meer de ramen wassen.’ 

Toch hoeft de oud-hoofdredacteur van voetbalweekblad VI niet te vrezen dat hij nu zelf op de 
ladder moet staan met een spons en een raamwisser. ‘Ik vind wel een ramenwasser die er 
geen punt van maakt of zich gewoon laat vaccineren.’ Bron: De Telegraaf, 31 januari 2022. 

Russische skeletonners ontbreken na positieve coronatest op 
Winterspelen 

De Russische skeletonners Nikita Tregoebov en Vladislav Semenov kunnen niet meedoen aan 
de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen. Beide atleten testten positief op het coronavirus 
en moeten daardoor afzien van hun reis naar China. 

Tregoebov testte eerder al positief, maar hoopte bij een nieuwe test alsnog groen licht te 
krijgen. Dat gebeurde niet. De 26-jarige Tregoebov won bij de Spelen van 2018 een zilveren 
medaille. 

De Russische biatlete Valeria Vasnetsova en de Russische kunstschaatser Michail Koljada 
testten eerder positief en ontbreken ook op de Spelen. Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022. 

Besluit over carnaval uitgesteld naar half februari 

De burgemeesters uit de gebieden waar carnaval wordt gevierd, hebben vanavond in het 
overleg met de minister van Justitie geen knopen doorgehakt. Halverwege februari besluiten 
ze pas op welke manier carnaval gevierd kan worden. ‘We willen het liefst een lijn voor het 
hele land, dat is het beste uitlegbaar’, zei burgemeester Bruls van Nijmegen, ook voorzitter 
van het Veiligheidsberaad, tegen de NOS. 

Minister Yeşilgöz van Justitie sprak vanavond met de burgemeesters Annemarie Penn-te 
Strake (Maastricht), Jack Mikkers (Den Bosch) en Hubert Bruls (Nijmegen) over hoe carnaval 
op een veilige manier kan doorgaan. Op de meeste plekken zijn de grote optochten en feesten 
al geschrapt, maar de kroegen mogen sinds vorige week weer open. Bruls verwacht dat 
mensen sowieso feest gaan vieren op de carnavalsdagen, zeker als de horeca open is. 

Volgens de burgemeesters is het niet haalbaar om de anderhalve meter afstand, 
groepsvorming op straat en de sluitingstijd van de horeca te handhaven. De Boa-bond liet in 
aanloop naar het overleg ook weten dat handhaving van de afstandsmaatregel met carnaval 
geen optie is. De burgemeesters werken komende weken aan scenario’s hoe mensen aan het 
einde van deze maand kunnen carnavallen en tegelijkertijd de maatregelen gewaarborgd 
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blijven. Daarnaast willen ze carnavalstoerisme ontmoedigen. Bron: De Volkskrant, 31 januari 
2022. 

Extra miljoenen voor cultuursector vanwege ‘strenge beperkingen’ 

Het kabinet trekt 56,5 miljoen extra uit voor het steunpakket voor de culturele en creatieve 
sector. De aanvulling is noodzakelijk vanwege ‘de strenge beperkingen’ voor het aantal 
toeschouwers en de verplichte sluitingstijd van 22.00 uur, schrijft staatssecretaris Gunay 
Uslu vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Naast hogere budgetten voor cultuurfondsen, 
gaat een groot deel van het steunpakket naar zzp’ers, makers en technici die buiten de 
overheidssubsidies vallen.  

Vanuit de culturele sector kwam de afgelopen week veel kritiek op het coronabeleid van het 
kabinet. Vorige week kondigde het kabinet flinke versoepelingen aan, maar volgens veel 
cultuurmakers maken de beperkingen het hen haast onmogelijk om open te gaan. Het 
belangrijkste probleem is dat het vaak financieel niet haalbaar is om voor een halflege zaal te 
spelen. 

Het vorige kabinet trok eerder 195,1 miljoen uit voor de cultuursector. Het het totale budget 
van het vijfde steunpakket komt nu op 251,6 miljoen. Het extra geld is bedoeld voor de periode 
van 1 februari tot en met 8 maart, de einddatum van het huidige pakket aan maatregelen. 
Mochten er eerder al versoepelingen komen, kan het kabinet het bedrag nog aanpassen. Bron: 
De Volkskrant, 31 januari 2022.  

Duitsers halen vaccinatiedoel van 80 procent niet 

Het is de Duitsers niet gelukt om voor eind januari tachtig procent van de bevolking te 
vaccineren – een doel dat het ministerie van Volksgezondheid zichzelf had gesteld. 

Met nog één januaridag te gaan is Duitsland nog zo’n 6 procent van het 80 procentdoel 
verwijderd: 75,8 procent van de 83 miljoen Duitsers heeft zeker één prik gehaald, 74 procent 
heeft twee dosis vaccins toegediend gekregen en 52,8 procent van de bevolking heeft ook een 
boostervaccinatie ontvangen. Overigens zijn de vaccinatiecijfers niet zo gek ver van de 
Nederlandse verwijderd.  

In Duitsland leeft een debat over vaccinatieplicht. Bondskanselier Olaf Scholz is een 
uitgesproken voorstander, maar heeft binnen zijn coalitie ook fervente tegenstanders. Het is 
onduidelijk of en wanneer die plicht er daadwerkelijk komt, nu de ic-afdelingen steeds leger 
worden door de omikronvariant in combinatie met de boostervaccinaties. Mocht het tot een 
stemming komen, dan mogen parlementariërs van de coalitiepartijen naar eigen geweten 
stemmen.  Bron: De Volkskrant, 31 januari 2022.  

Geld van Giro555-actie in 14 landen besteed 

De 9,3 miljoen euro die deze zomer werd ingezameld tijdens de actie ‘Samen tegen corona’ is 
door verschillende hulporganisaties in veertien landen besteed. Dat schrijft Giro555, de 
organisatie achter de inzameling, in een tussentijdse verantwoording. 

Met het geld werden onder meer vaccinatieprogramma’s opgezet of ondersteund. Zo ontvingen 
Nepal en Suriname naalden, beschermende kleding en koelkasten om vaccins koel te 
vervoeren en te bewaren. In Syrië werden door oorlog verwoeste klinieken hersteld en gebruikt 
als vaccinatielocatie.  

‘Met de actieopbrengst bieden de organisaties nog tot eind juni 2022 coronahulp, waarna 
Giro555 in een gezamenlijke rapportage laat zien welke hulp er met de opbrengst is verleend’, 
stelt Suzanne Laszlo, de voorzitter van de actie in een verklaring. Bron: De Volkskrant, 31 
januari 2022.  
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Oproep aan Britse covidfraudeurs: geef jullie miljarden terug 

De Britse onderminister van Financiën Simon Clarke heeft een opmerkelijke oproep gedaan 
aan mensen die ten onrechte een beroep hebben gedaan op het coronasteunfonds: stort je 
geld terug.  

‘We gaan achter iedereen aan die frauduleus geld heeft gekregen’, stelde Clarke in een radio-
interview. ‘Ik moedig iedereen die onrechtmatig geld heeft gekregen aan om contact op te 
nemen met de belastingdienst.’ Hij voegde toe: ‘Iedereen die denkt aan de lange arm van de 
fiscus te kunnen ontsnappen, maakt een grote fout.’  

Het is onduidelijk hoeveel pond onrechtmatig uit de staatskas is verdwenen, maar de regering 
gaat uit van zo’n 5 miljard pond (6 miljard euro).  Bron: De Volkskrant, 31 januari 2022. 

Mijlpaal: 75 procent van de Indiërs gevaccineerd  

Vijfenzeventig procent van de volwassen Indiërs heeft inmiddels twee coronavaccinaties 
toegediend gekregen. ‘Ik feliciteer al onze burgers met deze mijlpaal’, schrijft premier Narendra 
Modi op Twitter. Hij voegt toe trots te zijn op ‘iedereen die de vaccinatiecampagne tot een 
succes heeft gemaakt.’ 

De vaccinatiecampagne in India gaat relatief goed in vergelijking met de omringende landen. 
Op onderstaande kaart is de vaccinatiegraad per hoofd van de gehele bevolking te zien, 
inclusief kinderen.  

De Verenigde Arabische Emiraten (93 procent) kennen de hoogste vaccinatiegraad, gevolgd 
door Portugal (90 procent) en Cuba (87 procent). In Burundi zijn de minste vaccinaties gezet: 
slechts 0,05 procent van de bevolking heeft twee prikken gehad. Het land wordt in de ranglijst 
van Our World in Data opgevolgd door het naburige Congo (0,23 procent) en Haïti (0,69 
procent). Bron: De Volkskrant, 31 januari 2022.  

Hongkongse minister treedt af om feestbezoek 

De minister van Binnenlandse Zaken van Hongkong is afgetreden omdat hij begin januari een 
verjaardagsfeest met tweehonderd gasten heeft bezocht. Op dat moment werd de bewoners 
van Hongkong juist opgeroepen om grote bijeenkomsten te mijden. De minister, Caspar Tsui, 
en meerdere andere prominente Hongkongers sloegen dat advies in de wind.  

‘Ik heb niet het beste voorbeeld gegeven tijdens de laatste virusuitbraak’, laat Tsui in een 
verklaring weten. ‘Ik neem mijn verantwoordelijkheid en heb daarom besloten om mijn taken 
als minister van Binnenlandse Zaken neer te leggen.’ 

Het verjaardagsfeest zorgde voor een schandaal in Hongkong. Na het feest werd zeker één 
persoon positief getest op het coronavirus en moesten alle bezoekers in quarantaine. Later 
vandaag maakt leider Carrie Lam de resultaten van een onderzoek naar het verjaardagsfeest 
bekend. Bron: De Volkskrant, 31 januari 2022. 

Dierenwinkels in Hongkong mogen weer hamsters verkopen nadat 2.200 
knaagdieren werden geruimd 

Dierenwinkels in Hongkong mogen weer hamsters verkopen. Vorige week kondigde de 
overheid aan ruim 2.200 dieren af te maken vanwege een covidbesmetting van een verkoopster 
van een dierenwinkel, mogelijk door een hamster uit Nederland. 

Elf hamsters bleken net als de verkoopster de deltavariant te hebben – omdat die variant al 
maanden niet meer voorkomt in Hongkong koppelden de autoriteiten de besmetting aan de 
hamsters. In totaal moesten knaagdieren uit vierendertig winkels worden geruimd. Klanten 
die een hamster daar hadden gekocht, moesten die inleveren. 
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De harde maatregelen kwamen Hongkong op veel kritiek te staan. Zo vonden critici het ruimen 
niet proportioneel en wezen ze erop dat de kans op een besmetting van dier op mens erg klein 
is. Duizenden mensen boden de afgelopen weken aan om hamsters te adopteren om te 
voorkomen dat ze zouden worden afgemaakt. 

Hongkong voert de afgelopen maanden een zogenoemd zerocovidbeleid en doet er alles aan 
om coronabesmettingen tegen te houden. Zo is het aantal vluchten naar de stad inmiddels 
met negentig procent afgenomen. Onder meer scholen en speelplaatsen zijn gesloten, ook 
bioscopen en cafés moeten tijdelijk dicht. Bron: De Volkskrant, 30 januari 2022. 

Directeur Cobra Museum Lillian Bóza stopt door langdurige Covid 

Lillian Bóza keert niet meer terug als directeur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst 
in Amstelveen.  

Dit komt doordat ze langdurige Covid heeft. Sinds januari vorig jaar nam Stefan Van Raay 
haar taken al waar vanwege haar gezondheidsproblemen, dat zal hij de komende periode 
blijven doen, aldus het museum. 

Bóza zegt met pijn in haar hart afscheid te nemen van het museum. ‘Ik heb nog zo veel 
plannen die ik graag in het museum wilde realiseren, maar helaas laat mijn gezondheid dat 
door langdurige Covid nu niet meer toe. Ik moet mij nu volledig focussen op mijn herstel en 
het museum moet ook door.’ 

In april 2020 werd ze directeur van het museum en nam ze het stokje over van Van Raay. Hij 
was toen interim-directeur. Ze studeerde kunstgeschiedenis en werkte eerder onder meer bij 
het Stedelijk Museum Amsterdam en het Instituut Collectie Nederland. Bron: AD, 1 februari 
2022. 

Het is voor ieder land voorbarig om zich over te geven aan het 
coronavirus of de overwinning op corona af te kondigen 

Het is voor ieder land voorbarig om zich over te geven aan het coronavirus of de overwinning 
op corona af te kondigen, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag 
gewaarschuwd. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus is bezorgd over het ‘verhaal in 
sommige landen’ dat het voorkomen van overdracht en besmettingen niet langer mogelijk is. 

Afgelopen zondag was het twee jaar geleden dat de WHO-topman de alarmbel luidde en de 
hoogste internationale alarmfase afkondigde vanwege de mondiale verspreiding van het 
coronavirus. Sinds de ontdekking tien weken geleden, zijn al bijna 90 miljoen besmettingen 
met de omikronvariant geteld, wat een hoger getal is dan het totale aantal besmettingen in 
heel 2020. Volgens de WHO-topman begint zich nu een 'zeer onrustwekkende' stijging van het 
aantal overlijdens af te tekenen in de meeste regio's. 

‘We zijn bezorgd over het 'narratief' in sommige landen dat — dankzij de vaccins en door de 
hoge besmettelijkheid en het mildere ziekteverloop — het voorkomen van de overdracht van 
het virus niet langer mogelijk en noodzakelijk is. Niets is minder waar’, zei de Ethiopiër. Meer 
overdracht van het virus komt neer op meer overlijdens. 

De WHO roept niet op om terug naar lockdowns te gaan, maar vraagt de regeringen om niet 
alleen vaccins, maar ook de andere maatregelen uit de ‘gereedschapskist’ te gebruiken in de 
strijd tegen corona. ‘Het is voor eender welk land voorbarig om zich over te geven of om de 
overwinning af te kondigen.’ Omdat het virus evolueert, moeten volgens Tedros ook de vaccins 
evolueren. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Noorwegen schrapt per direct het leeuwendeel van de coronamaatregelen 

Noorwegen schrapt per direct het leeuwendeel van de coronamaatregelen, hoewel er volgens 
premier Jonas Gahr Støre een golf van coronabesmettingen zit aan te komen. Het advies 
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blijft minstens een meter afstand van anderen te houden en mondkapjes te dragen op drukke 
plekken. 

Thuiswerken is niet langer verplicht en restaurants mogen na 23.00 uur alcohol schenken. 
Huishoudens mogen weer meer dan tien mensen ontvangen. Het Scandinavische land ging in 
december in gedeeltelijke lockdown vanwege de besmettelijke omikronvirusvariant. 

Buurland Denemarken is sinds dinsdag helemaal verlost van coronamaatregelen. Net als in 
Kopenhagen wordt ook in Oslo de bescherming van vaccinatie geprezen. Bron: AD, 1 februari 
2022. 

Laatste woorden 

Genoeg van de grote supers? Local Heroes is de bezorgdienst voor producten van 
de lokale markt 

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees 
je erover. Vandaag: Local Heroes. 

 
Local Heroes op de Dappermarkt. Foto: Sophie Saddington 
 
Op de Dappermarkt pakken de marktlieden rond 17.00 uur alles in, voor de medewerkers van 
Local Heroes is dat juist de tijd om op te starten. De luifel van de kraam gaat open en de 
bestelde producten worden in kratten gestopt, klaar om opgehaald te worden. 
Maarten Coumans (41), oprichter van Local Heroes, zag dat de concurrentie tussen grote 
supermarkten steeds groter werd, ten koste van kleine ondernemers. Zijn online platform wil 
hier verandering in brengen en biedt met een app lokale producten aan. Coumans: 
‘Supermarkten bezorgen nu ook en er zijn talloze flitsbezorgers. Als groenteboer op de markt 
kom je er niet tussen. Dat moet makkelijker kunnen.’ 
 
In de app kun je kiezen uit producten van marktlieden en winkeliers. Alles gaat per stadsdeel. 
Woon je in Oost, dan bestel je bijvoorbeeld een stuk kaas van Wereldse Kaas, brood van 
Hartog’s en verse tonijn van vishandel Tol & de Geus op de Dappermarkt. 
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Je rekent alles in een keer af en een paar uur later liggen je boodschappen klaar bij een van 
de marktkramen van Local Heroes op de Dappermarkt, de Ten Katemarkt of op station 
Lelylaan. De boodschappen thuis laten bezorgen kan ook (voor €3,00 servicekosten). 
 
Marktkooplieden en winkeliers zijn blij met de dienst, zegt Coumans. ‘Zo’n tachtig procent 
van de ondernemers die wij hebben benaderd doet mee. De marktkooplieden hebben het 
moeilijk door de concurrentie om hen heen. Dit is een mogelijkheid om mee te blijven doen.’ 
Bron: Het Parool, 8 december 2021.  
 
Hoe maak je van je winkel een darkstore 

Je kunt al meerdere jaren je klanten naast offline, ook online laten winkelen en producten 
binnen enkele dagen bij je klanten thuis laten bezorgen. Maar hoe evolueert de e-commerce-
industrie en hoe beïnvloedt dit de traditionele detailhandel? 

Bedrijven hebben nieuwe manieren bedacht om hun bedrijf te laten groeien door allerlei 
strategieën, van traditionele marketing campagnes tot korting op producten in zowel fysieke 
winkels als webshops. Maar hoe kunnen grotere retailers die het team, de kracht en het geld 
hebben door zich te concentreren op de last-mile, zichzelf verbeteren? 

Simpel. Ze richten zich op het benutten van hun fysieke winkellocaties in de vorm een dark-
store. 

Wat is een dark-store? 

Een dark-store of hub is een locatie die wordt gebruikt om voorraad te houden voor e-
commerce doeleinden, of een bestaande winkel buiten openingsuren, of een aparte locatie 
waar voorraden van verschillende winkels samen liggen. Dit is anders dan een magazijn, 
omdat dark-stores het ophalen en terugbrengen door klanten versneld, een traditioneel 
magazijn zal dat niet doen. 

Dark-stores worden gebruikt om lokale voorraad via het online kanaal super snel naar de 
klant te vervoeren of op te laten halen, met de focus op lokale verkopen. Hierdoor krijgen 
klanten de mogelijkheid om hun producten op te halen of rechtstreeks vanuit de dark-store 
in huis te laten bezorgen. 

Het huren van een grote magazijnruimte om je producten op voorraad te houden klinkt als 
een ingewikkelde aanpak, maar het is niet de enige manier om een dark-store te beginnen – 
verander bijvoorbeeld je eigen winkel, of een deel hiervan, in een dark-store. Zo kan je 
bestaande ruimte optimaal benutten voor je voorraad en webshop. 

Hoe een bestaand bedrijf hun winkels in dark-stores veranderde 

Denk aan het gebruik van darks-stores door Ikea. De meesten van ons zijn bekend met de 
iconische lay-out en winkelervaring van Ikea. Een doolhof van displays, geordend op 
producttype of kamer, waar je jezelf uren kan vermaken. Toen de eerste uitbraak van Covid-
19 plaatsvond en alle Ikea winkels gesloten waren, gebruikte Ikea hun winkels als dark-store, 
zodat klanten nog steeds langs konden komen om online bestelde producten op te halen. Als 
het product niet op voorraad was in de winkel zelf, kon je het als nog ophalen bij een magazijn. 

Hierdoor kunnen klanten nog steeds al hun gewenste artikelen ophalen, terwijl Ikea gebruikt 
maakt van winkelruimte die de klanten niet meer konden betreden. 

Hoe helpt een dark store strategie je tijdens COVID? 

We hebben allemaal gemerkt dat tijdens de eerste maanden van COVID-19 de 
pakketvervoerders vertraging hadden. Dit was te wijten aan de plotselinge toename van online 
koopgedrag ten gevolge van gesloten winkels en iedereen zijn producten plots online moest 
kopen. 

Dit betekende dat leveringen die normaal 1 of 2 dagen duren plots zomaar een week in beslag 
kon nemen. Om te voorkomen dat dit gebeurt en om het aantal leveringen via klassieke 
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logistieke bedrijven te verminderen, kan het omvormen van je winkel in een dark-store de 
oplossing zijn. 

Omdat Corona het voor consumenten steeds moeilijker heeft gemaakt om winkels binnen te 
gaan, is het beste wat een retailer kan doen online adverteren en het online beschikbaar 
maken van producten. Zet de klanten die vroeger in je fysieke winkel kwamen om in klanten 
die kopen via je webshop. 

Begin met het informeren van je vaste klanten dat je winkel ook via de webshop bereikbaar 
is, maak ze bewust en vergroot je aanwezigheid in hun gedachten. Zorg ervoor dat je social 
media-accounts up-to-date zijn, dat je regelmatig contact houdt met je klanten en dat je 
persoonlijke posts maakt die je winkel representeren. 

1. Verbeter je online aanwezigheid zodat je klanten weten dat je online beschikbaar 

bent! 

2. Zorg dat je webshop up-to-date is. 

3. Verander je winkel in een dark-store. Er zijn 2 manieren om dit te doen: Bied in de 

webshop aan om op te halen in de winkel of verzend je beschikbare voorraad dezelfde 

dag met een lokale vervoerder. 
 

Door deze drie stappen te volgen, open je jouw winkel voor een breder publiek en maak je de 
winkel beschikbaar voor klanten, zelfs als deze niet open is. Hierdoor is je winkel makkelijker 
te bereiken voor je vaste klanten, maar nog gemakkelijker te vinden voor nieuwe klanten.  

Hoe je van een lokale winkel een dark-store maakt met Packaly 

 Informeer je klanten per mail en social media dat je winkel nog steeds op volle toeren 

draait 

 Plaats op online kanalen de beschikbaarheid van de producten in je winkel 

 Informeer je klanten dat ze nog steeds bestellingen kunnen plaatsen en ontvangen 

wanneer het hen dat het beste uitkomt 

 Registreer je winkel bij Packaly – geen vaste kosten en geen integratie vereist! 

 Bereid je eerste zendingen voor en wacht tot een koerier langskomt om het pakket op 

te halen 

 Gefeliciteerd! Je hebt de eerste bestelling verzonden met Packaly. 

Bron: Packaly, 2 april 2021. 

Decadent, maar flitsbezorgers zijn ook een zegen voor Amsterdam 
 
Boodschapje nodig? Binnen 10 minuten staat de flitskoerier aan de voordeur. Het lijkt de ultieme 
verwennerij, maar experts zien in deze dienst van Gorillas een vernieuwing die ondernemerschap 
en werkgelegenheid binnen de stad houdt. 
 
‘Het is verbazingwekkend hoe snel ze gaan. Vorig jaar mei in Berlijn begonnen, sinds begin 
dit jaar in Nederland en nu al in de grote steden actief.’ Zulke haast kent Laurens Sloot, 
hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen niet uit 
de traditionele winkelwereld. ‘Dat is wel iets van deze tijd, hoe snel bedrijven uit de grond 
kunnen worden gestampt.’ 
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Hij heeft het over Gorillas, dat inmiddels in vijf Nederlandse steden binnen 10 minuten 
supermarktboodschappen thuisbezorgt. Het assortiment is van Aldi-omvang, de prijzen liggen 
op AH-niveau en de bezorgkosten voor de consument zijn als bij een maaltijdbezorger. De 
dienst is een regelrechte hype. 
 
Dat stedelingen zelfs voor een simpele boodschap de deur niet meer uit hoeven en reguliere 
winkels zo nog verder in de malaise duwen, lijkt de ultieme decadentie. Het is ontegenzeggelijk 
een vervolg op het omarmen van webwinkels en thuisbezorging. In grote woorden staat de 
trend ook symbool voor de verdere afkalving van de sociale cohesie. 
 
Over de noodzaak om aankopen in tien minuten thuis te krijgen valt te twisten. Maar er zit 
ook een andere kant aan: bliksembezorgen kan zowel verloederende steden als doorgeslagen 
arbeidsomstandigheden een nieuwe impuls in de goede richting geven, denkt de 
detailhandelexpert. ‘We moeten niet te makkelijk vanuit de fauteuil kritiek leveren op zulke 
ontwikkelingen,’ zegt hoogleraar Sloot. ‘Ik maak me al langer zorgen hoe je werkgelegenheid 
lokaal houdt in een wereld waar webwinkelen en thuisbezorgen groeit. Eerst zat arbeid in al 
die winkels in de stad. Nu verdwijnen die zaken en verplaatst het werk zich naar magazijnen 
op een industrieterrein. Systemen als dat van Gorillas draaien dat om: die houden 
werkgelegenheid en ondernemen in de stad.’ 
 
Om aan de 10 minutenbelofte te voldoen zijn heel wat koeriers en minimagazijnen nodig voor 
bedrijven die stadsbreed actief willen zijn. Deze nieuwkomers kiezen verweesde winkelpanden 
uit waarin de reguliere detailhandel geen brood meer ziet. De loopjongens van de 21ste eeuw 
spelen in op de onstuitbare ontwinkeling onder druk van jarenlang internetshoppen, extra 
aangejaagd door de coronacrisis. 
 
Sloot: ‘Bedrijven als Gorillas zijn een antwoord op de winkelleegstand. Dat is niet eens zo’n 
slechte ontwikkeling voor de levendigheid van steden en straten. Hun ‘dark stores’ zijn niet 
veel anders dan de minisupers van vroeger om de hoek. Alleen deed de consument daar de 
boodschappen zelf.’ 
 
Gemeenschapszin is het uitgangspunt van Gorillas, zegt Beneluxmanager Luc van Emmerik. 
‘Een deel van de retail gaat digitaal. Dat heeft ook nadelen voor de maatschappij. Wij doen 
iets terug. We zoeken onze locaties nauwkeurig uit zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen 
bedienen. We passen ons assortiment per vestiging aan bij de behoefte van die buurt. En we 
leveren spullen van lokale leveranciers.’ 
 
De Duitsers zijn lang niet de enigen die zich op 10 minutenbezorging hebben gestort. 
Landgenoot Flink heeft in Utrecht, Delft en Tilburg al voet aan de grond en werft momenteel 
kwartiermakers voor Amsterdam. De Turkse pionier Getir zoekt koeriers voor de hoofdstad. 
Branchegenoten Cajou uit Frankrijk en het Britse trio Dija, Weezy en Zapp noemen Nederland 
in hun Europese expansieplannen. 
 
Ook Just Eat Takeway van Thuisbezorgd heeft een oogje op de flitsmarkt, hoewel topman Jitse 
Groen niet verwacht daar winst te maken. ‘Het is de vraag of het bezorgen van boodschappen 
levensvatbaar is. En er zijn veel spelers die deze markt willen betreden. We doen wat tests, 
maar verwacht niet dat we in deze sector tot het uiterste gaan. Het is niet onze kernactiviteit.’ 
Deze week startte zijn Duitse dochter Lieferando met bezorgboodschappen. 
 
Al die bliksembezorgers loeren niet alleen naar elkaar, het vizier is ook gericht op de gevestigde 
(web)supermarkten. ‘Met onze innovatieve bezorgservice overwinnen we de supermarkt,’ ronkt 
Gorillas in vacatures. ‘Het begint met die vergeten bestelling,’ zegt manager Van Emmerik, 
‘maar steeds meer klanten bestellen hun weekboodschappen bij ons. We hebben alles, van 
wc-papier tot bramen. Alleen dan in 10 minuten thuisbezorgd.’ 
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In een magazijn van Gorillas: direct na de bestelling zo snel mogelijk inpakken, en hup naar 
de klant. Foto: Gorillas 
 
Websupers maken zich geen zorgen. ‘Dit is meer concurrentie voor pizzakoeriers dan voor 
ons,’ zegt topman Michiel Muller van Picnic. ‘Partijen als Gorillas zijn voor dat koude biertje 
of de vergeten tomaten. Het is voor de kleine boodschap, voor eenpersoonshuishoudens die 
een lege plek in de koelkast hebben. Voor grote bestellingen heb je een groot assortiment 
nodig, zodat klanten kunnen kiezen op prijs en kwaliteit.’ 
 
Voor de inhoud van een boodschappenkarretje lijkt in de rugtassen van Gorillaskoeriers geen 
ruimte. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je voor 100 euro boodschappen bij Gorillas bestelt,’ 
zegt hoogleraar Sloot. ‘Maar flitsbezorgen is ontegenzeggelijk een concurrent voor zowel 
foodretail als voor maaltijdbezorging. We gaan met z’n allen niet meer calorieën eten.’ 
 
Er woedt daarmee een stevige slag om het marktaandeel in de maag. De flitsbezorgers moeten 
werken binnen de doorsnee supermarktmarge van dertig procent, bezorgkosten die het 
uurloon van een koerier onmogelijk kunnen dekken en een klein assortiment binnen beperkte 
magazijnruimte. 
 
Eerdere pogingen om bliksemsnel koerieren populair te maken – van Bilder & De Clercq tot 
AH to Go, Plus en Heineken – stierven in stilte. Sloot: ‘Het is niet zo moeilijk dit model op dit 
moment kapot te rekenen. Maar er is ongetwijfeld een toekomst, anders stoppen investeerders 
er geen honderden miljoenen in. Amazon heeft ook tien jaar verlies geleden voor het ging 
lopen. Als je maar voldoende klanten trekt. Dan kan je voortbouwen. Massa is belangrijk.’ 
 
In hoeverre het bedrijfsmodel valt op te rekken, zeker naar dunbevolkte dorpen of voorsteden, 
is afwachten. ‘Dit is nu een hype in dichtbevolkte steden als Berlijn, Amsterdam en Londen,’ 
zegt Muller van Picnic. ‘En dan nog alleen in wijken waar veel mensen wonen. Wij zitten ook 
in Purmerend, Diemen, Zaandam of Almere. Je zult heel wat kleine locaties moeten hebben 
om flitsbezorging dekkend te maken.’ 
 
En heel wat personeel. In hartje crisistijd werven bliksembezorgers massaal mensen die in de 
horeca en winkels aan de kant zijn gezet. Daarbij onttrekken pioniers Gorillas en Flink zich 
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bewust aan de flexmanie van bestelplatforms als Deliveroo of Uber Eats door alle personeel 
voor ten minste 20 uur per week in dienst te nemen. 
 
‘Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat alle personeel, ook koeriers, onderdeel is van de 
organisatie,’ zegt Van Emmerik, die tussen 2015 en 2018 betrokken was bij de mislukte 
lancering van maaltijdbezorger Foodora in Nederland. ‘Mensen in dienst nemen, zorgt ervoor 
dat ze onderdeel worden van het bedrijf en van de gemeenschap die ze bedienen. Dat schept 
een band en zorgt voor kwaliteit.’ 
 
Dat betekent niet dat vakbond FNV, die al jaren schijnzelfstandigheid op de korrel heeft, 
tevreden is. ‘Hoewel we het positief vinden dat Gorillas koeriers in dienst neemt, ontduiken ze 
de cao Beroepsgoederenvervoer,’ zegt campagneleider platformwerk Marije Ottervanger. 
‘Behalve een beter loon staan daar ook afspraken in over toeslagen, vakantiegeld en pensioen-
opbouw.’ 
 
Gorillas heeft wel een cao, maar net als bij websuper Picnic is dat de retailcao van winkel-
vereniging Inretail. Volgens FNV ‘de slechtste cao van Nederland, met een heel laag loon, 
nauwelijks vooruitzichten en van medewerkers wordt een maximale flexibiliteit vereist’. 
Daarmee worden volgens Ottervanger niet alleen medewerkers uitgebuit, maar ontstaat 
ongelijke concurrentie met bezorgbedrijven die hun koeriers wel volgens een ter zake doende 
cao uitbetalen zoals PostNL (dat ook levensmiddelen bezorgt) AH.nl, Jumbo en Thuisbezorgd. 
 
Met bruto uurlonen ‘tussen de 8,50 en 11 euro’ (Getir) of 11,54 (Gorillas) ligt de beloning ruim 
onder het minimumsalaris van 14 euro dat de FNV landelijk wil bewerkstelligen – en wat ah.nl 
als ondergrens biedt. ‘We zien al maaltijdkoeriers ’s middags elders bijklussen,’ zegt -
Ottervanger. ‘Het zijn Amerikaanse taferelen waarbij men banen stapelt om nog aan een 
leefbaar inkomen te komen.’ 
 
Ze wijst dan ook op de verantwoordelijkheid van de klant die bestelt bij bezorgbedrijven met 
armoedige arbeidsverhoudingen. ‘Wees kritisch. Denk als consument over na of je geld wil 
uitgeven aan uitbuiting van werknemers.’ 
 
Financiers omarmen, vanwege de lage rente en een gebrek aan andere investeringsdoelen, 
nieuwkomers als Gorillas. Het bedrijf haalde onlangs 245 miljoen euro groeigeld op, waarmee 
het voor het einde van het jaar van 12 naar 50 Europese steden wil groeien én in de Verenigde 
Staten beginnen. 
 
Concurrent Flink haalde onlangs 53 miljoen euro op voor internationale expansie. De Turkse 
pionier Getir pluste vorige maand bijna 250 miljoen euro bij een investering van 106 miljoen 
eerder dit jaar. Dat maakt de Turken, al vijf jaar actief in het thuisland en sinds kort ook in 
wereldsteden als Londen, op papier 2,1 miljard euro waard.  Bron: Het Parool, 13 mei 2021. 
 

Amsterdam verbant 'dark stores' uit woonwijken 

Amsterdam wil de minimagazijnen van waaruit flitsbezorgers als Gorillas en Flink opereren, 
sluiten als ze zich in woonwijken bevinden. Ze zouden te veel overlast veroorzaken. 
 
Inmiddels telt Amsterdam al een dertigtal zogenaamde dark stores, maar het regent klachten 
van omwonenden over de overlast die flitsbezorgers veroorzaken. De klachten gaan niet alleen 
over geluidhinder, maar ook over de vele bezorgfietsen, de bevoorradingen waardoor straten 
geblokkeerd worden en zelfs intimidatie. 
 
Daarom is Amsterdam nu begonnen met de sluiting van de magazijnen. Reeds deze week zal 
een eerste dark store een brief in de bus krijgen, met de melding dat hun activiteiten strijdig 
zijn met het bestemmingsplan. ‘Dit is de eerste vestiging die zo'n brief krijgt, maar zeker niet 
de laatste‘, zegt een gemeentewoordvoerder tegen het FD. ‘Ik sluit niet uit dat alle dark stores 
moeten verkassen naar industrieterreinen.’ 
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@ Shutterstock.com 
 
Amsterdam werkt intussen ook aan een zogenaamd afwegingskader, waarin regels worden 
vastgelegd waar flitsbezorgers op bepaalde locaties aan moeten voldoen. Dat kader zou in het 
eerste kwartaal van volgend jaar af zijn en moet sluitingen in de toekomst een stuk 
eenvoudiger maken. 
 
Ook in andere Nederlandse steden neemt de overlast door flitsbezorgers toe, om dat ze zich 
ongestoord in bedrijfspanden kunnen vestigen zonder een exploitatievergunning en een 
mobiliteitsplan in te dienen. Momenteel bestaat er geen wettelijk kader om dat te verhinderen. 
Daarom is Rotterdam van plan om de juridische definitie van detailhandel te herzien. Bron: 
Retail Detail, 14 december 2021. 
 

 
 
De distributiepunten van ‘dark stores’ zijn meestal gevestigd in panden in woonwijken, en 
brengen veel overlast met zich mee. @ ANP 
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Amsterdam roept flitsbezorgers halt toe: voorlopig geen nieuwe ‘dark stores’ 

Amsterdam voert per direct een verbod in op de opening van nieuwe ‘dark stores’, om te 
voorkomen dat de stad de controle verliest over de onstuimige groei van flitsbezorging. ‘Airbnb 
en Uber hebben bewezen: zonder regels loop je achter de feiten aan.’ 

Via een voorbereidingsbesluit, dat donderdag van kracht is geworden, verbiedt wethouder 
Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) een jaar lang de vestiging van nieuwe dark 
stores binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. De gemeenteraad stemde daar woensdag 
in het geheim al mee in, om te voorkomen dat bezorgbedrijven vóór de inwerkingtreding van 
het verbod nog snel enkele nieuwe huurcontracten zouden afsluiten. 
 
Een voorbereidingsbesluit is een planologisch paardenmiddel, dat volgens Van Doorninck in 
dit geval noodzakelijk is omdat de groei van de branche anders uit de hand loopt. Het verbod 
geldt een jaar. Die periode hebben ambtenaren nodig om een specifiek bestemmingsplan voor 
deze branche te maken. ‘Het tempo waarin wij beleid kunnen maken, verhoudt zich niet tot 
het vestigingstempo van nieuwe dark stores.’ 
 
Dark stores zijn de uitvalsbases van boodschappenbezorgers zoals Gorillas, Flink, Zapp of 
Getir, die klanten beloven hun bestelling binnen enkele minuten af te leveren. Deze 
distributiepunten zijn meestal gevestigd in panden in woonwijken, vanwege de nabijheid van 
de klanten. Ze brengen veel overlast met zich mee; niet alleen vanwege leveranciers die 
dagelijks nieuwe voorraad afleveren, maar ook vanwege de groepjes rondhangende bezorgers 
en hun fietsen of scooters die vaak buiten op de stoep wachten op de volgende rit. 
 
Begin dit jaar waren er rond de dertig dark stores gevestigd in Amsterdam. ‘Hoeveel het er nu 
zijn, twee weken later, weet ik niet precies want het gaat echt heel erg snel’, zegt de wethouder. 
 
Recent kwamen bewoners van de Frederik Hendrikbuurt in opstand tegen een dark store van 
Zapp die veel overlast veroorzaakte, waarop stadsdeel West aankondigde te zullen 
handhaven via het bestemmingsplan. In panden zonder retailbestemming beloofde West geen 
dark stores meer toe staan. Dat laat alsnog veel ruimte voor dark stores in gebouwen die 
juridisch wél geschikt zijn, bijvoorbeeld op het Van Limburg Stirumplein, waar Flink een 
vestiging wil openen waartegen de gemeente nu niets kan doen. 
Daarom gaat Van Doorninck een apart bestemmingsplan maken voor dark stores, zoals er 
ook voor supermarkten speciale vestigingsregels gelden. Hierdoor kunnen de verdeelpunten 
in de toekomst alleen gevestigd worden op plekken die de gemeente expliciet geschikt heeft 
bevonden. ‘We gaan voorwaarden opstellen die de overlast moeten beperken. Zo zullen dark 
stores in de toekomst in ieder geval niet in woonwijken mogen komen,’ kondigt Van Doorninck 
aan. 
 
De wethouder bevestigt dat daardoor het businessmodel van flitsbezorgers – boodschappen 
binnen tien minuten bezorgd – onder druk kan komen te staan. ‘We wegen alle belangen mee, 
maar er gaat wel wat veranderen,’ zegt de wethouder. 
 
Een moratorium op de opening van nieuwe dark stores zo lang als de gemeente nodig heeft 
om nieuw beleid te maken is ‘best een heftig middel’, zegt Van Doorninck. Die harde aanpak 
is mede ingegeven doordat de gemeente eerder al verrast werd door de opkomst van nieuwe 
branches in de platformeconomie, die binnen korte tijd grote impact hadden op de stad. Bij 
de introductie van Airbnb (hotelkamers aan huis) en Uber (taxi’s via een app) greep de 
gemeente niet in, of pas veel later, met veel overlast tot gevolg. ‘Ik heb geen moreel oordeel 
over flitsbezorging, maar zonder regels loop je achter de feiten aan.’ 
 
De dark stores die nu in de stad gevestigd zijn blijven vooralsnog in bedrijf, mits de betreffende 
panden een retailbestemming hebben. De handhaving op overlast rond deze locaties wordt 
opgevoerd. Bron: Het Parool, 27 januari 2022. 
 
Fantastisch, die flitsbezorgers, maar de groeiende bezorgcultuur heeft grote 
gevolgen voor de stad: Dit worden zombiestraten 
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Een flitsbezorger op de fiets bij het Gerard Douplein. Foto: Deva Plevier 
 
De bezorgcultuur is snel volwassen aan het worden in de stad, met de flitsbezorging als nieuwste 
ontwikkeling. Dat gaat gepaard met groeipijnen: gevaarlijk verkeer, minder levendigheid op straat 
en Amsterdammers die plots op een distributieterrein wonen. 
 
Stiekem hebben ze het liever niet bij de hippe frietzaak in Oost: dat je je rond half zeven ’s 
avonds aan de deur meldt en friet bestelt, om zelf mee te nemen. ‘Heeft u dat niet gedaan via 
een van de bezorgdiensten? Wacht dáár dan maar even.’ Dáár is buiten, waar zeker tien 
mannen en vrouwen in grote regenjassen samenklonteren. Bij hun voeten staan tassen: 
Thuisbezorgd, UberEats en Deliveroo. Een van de mannen is in gesprek met zijn collega’s en 
wijst naar het huis schuin boven hem. ‘Daar moet ik straks afleveren.’ Iemand heeft friet 
besteld via een bezorgdienst terwijl hij boven de zaak woont: feitelijk betaalt hij de bezorger 
om voor hem in de rij te staan. 
 
Een ander voorbeeld, onlangs in Westerpark. Bij het magazijn, een dark store, van een van de 
bezorgbedrijven dat zich hier iets minder dan een half jaar geleden heeft gevestigd, is het een 
komen en gaan van fietskoeriers. Midden in de buurt zitten is praktisch: alleen als je dicht bij 
je klanten zit, kan je binnen tien minuten bezorgen. De koeriers komen hard aan, zijn maar 
eventjes binnen en schieten er weer vandoor. Als het langer duurt, wachten ze buiten. De 
buren hebben de gordijnen maar dichtgedaan: er staan hier van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat mensen voor de deur. 
 
Amsterdam is een volwaardige geengeduldstad geworden. Wie iets bestelt, wil het nu. Of 
straks. Zo rap mogelijk in ieder geval. En dan niet door langs een winkel te gaan, maar aan 
de deur afgeleverd. Gemakkelijk, probleemloos. Vaak, bijna altijd, komt de bezorger op de 
fiets, dus snel en uitstootvrij. Niets op tegen, toch? Echter, zoals met vrijwel iedere nieuwe 
ontwikkeling in de stad: zo eenvoudig is het niet. 
 
Want al die flitsbezorgers leveren gevaarlijke toestanden op de fietspaden op, zegt Florrie de 
Pater van de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond. ‘Kijk maar eens goed: ze fietsen over 
het algemeen véél te hard op hun elektrische fietsen. Die zijn opgevoerd, waardoor er grote 
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snelheidsverschillen zijn met de gewone gebruikers van de te smalle Amsterdamse fietspaden. 
Dat is link, zo krijg je ongelukken.’ 
 
Het doet denken aan de zich jarenlang voortslepende discussie over de snorfiets op het 
fietspad: die veroorzaakte ongelukken, alleen al door de snelheidsverschillen. ‘Hebben we de 
snorfiets eindelijk naar de rijweg verplaatst, krijgen we dit weer,’ verzucht De Pater. ‘Het zijn 
ook vaak veelvuldige, kleine bestellinkjes, waarbij dikwijls op de stoep wordt gefietst. Die 
bezorgjongens en -meisjes kunnen er ook niets aan doen, die worden daartoe gedwongen: hun 
platforms hebben geadverteerd met bezorging binnen tien minuten. Dit is vragen om 
ongelukken.’ 
 
De flitsbezorgers hebben de behoefte goed gezien, zegt Jeremy Ramdien van EFMI Business 
School, een opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse levensmiddelensector. Hij 
verwacht dat nog meer bedrijven zich met snelle bezorging gaan bezighouden. ‘Het is 
blijvend, convenience is a one-way street: wie eenmaal het gemak heeft ervaren, keert niet 
meer terug.’ 
 
De bedrijven voorzien in een duidelijke behoefte, zegt Ramdien. ‘Het is echt niet meer alleen 
de student die bier of ijs aan de deur laat afleveren: de doelgroep is groter en diverser. 
Helemaal onder invloed van corona heeft de markt de wind in de rug gekregen. Consumenten 
kopen in feite tijd, die ze vervolgens aan iets anders besteden. Het is niet alleen iets voor grote 
steden. Flitsbezorger Flink is nu bijvoorbeeld ook actief in Zeist, 60.000 inwoners.’ 
 
Behalve de verkeersveiligheid zijn er meer gevolgen: de sociale samenhang in de stad lijdt 
onder de opmars van bezorging. Boodschappen doen wordt een transactie vanaf de bank. De 
stad wordt er wezenlijk anders van, zegt platformdeskundige Martijn Arets. ‘Je kunt jezelf de 
vraag stellen wat voor samenleving we op deze manier worden. Amsterdam, en dit geldt voor 
andere steden in Nederland net zo goed, is op weg een plaats te worden waar beweging en 
sociaal contact iets van het verleden dreigen te worden.’ 
 
Iets dergelijks zegt ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel. ‘Ik vind het wel 
zorgelijk: mensen komen elkaar niet meer tegen in het trapgat. Ontmoetingsplekken 
verdwijnen. Je moet niet naar de binnenstad kijken, maar naar al die buurtwinkelstraten, 
daar speelt het zich af. De Javastraat, de Kinkerstraat, de Spaarndammerstraat. Als we niets 
doen, dan worden het zombiestraten: waar geen leven is, waar mensen alleen maar doorheen 
rijden. Als de winkels weg zijn, dan is dat heel slecht nieuws voor de sfeer op straat.’ 
 
Ploos van Amstel ziet het in zijn eigen buurt. ‘In de Houthaven zijn veel nieuwe huizen 
gebouwd, maar de Spaarndammerstraat heeft het moeilijk, ik zie steeds meer lege plekken. 
Flitsbezorgers spelen daar een rol in: supermarkten dragen lokale winkelstraten. Als mensen 
niet meer naar een supermarkt gaan voor de dagelijkse boodschappen, komen ze ook niet 
meer langs de bakker of de slager of de boekenwinkel. De traffic is er niet. Dat leuke 
koffiezaakje, daar kom je ook niet meer toevallig langs.’ 
 
Nieuw is het allemaal niet, zegt Arets. ‘Mensen zijn gemaksdieren: als je honger hebt, wil je 
eten. Het begrip winkel is aan herdefiniëring toe, zo’n magazijn ís in feite natuurlijk ook geen 
winkel. Maar tegelijk is dit een maatschappelijk probleem. Technologie verlaagt drempels, 
online is niets meer gefragmenteerd. Iedereen kan met een paar klikken een huisje huren in 
het buitenland, een taxi laten voorrijden in een vreemde stad en nu dus ook met de snelheid 
van het licht boodschappen laten bezorgen. De snelheid van deze ontwikkelingen, maakt ook 
dat ze sneller een probleem worden.’ 
 
Joost Munning weet daarover mee te praten. Hij woont in De Pijp vlak bij een voormalige 
meubelzaak. ‘Nu is het een magazijn voor een flitsbezorgbedrijf. Het gaat 24 uur per dag door. 
Vrachtwagens rijden af en aan, er wordt gereden met van die grote stalen karren: we woonden 
in een straat, in een buurt, maar nu is er de hele dag beweging lawaai, steeds weer andere 
mensen in grote groepen op straat. We zijn ineens een distributieterrein geworden.’ 
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Flitsbezorgers kunnen zich vooralsnog vestigen in bedrijfspanden zonder 
exploitatievergunning of mobiliteitsplan. De huidige wetgeving biedt dus geen houvast, stelden 
enkele wethouders uit grote steden onlangs in Het Financieele Dagblad. 
 

 
In De Pijp zouden bewoners onlangs flitsbezorgers hebben bekogeld met eieren. Foto: Deva 
Plevier 
 
Zo wordt de buurt gaandeweg zijn buurt niet meer, zegt Munning. ‘Ze plakken winkelruiten 
dicht, zodat het onmogelijk is naar binnen te kijken. De mensen die daar werken, zitten er 
maar kort: dan heb je wéér een nieuwe manager die het ook allemaal niet weet. De stad wordt 
er anoniem van, de maatschappelijkheid verdwijnt. Het zijn miljardenbedrijven die maar aan 
een ding denken: groei, marktaandeel. Die hebben andere belangen dan de buurt waar ze 
zitten.’ 
 
En dat heeft gevolgen, zegt Ramdien van EMFI. Voor de genoemde drukte op straat en de 
afnemende gezondheidswinst voor mensen die minder en minder buiten komen. Maar ook 
voor het straatbeeld. ‘Fysieke winkels moeten dus in actie komen. Laten zien dat ze zich 
onderscheiden. Online kun je kleding niet passen, niet voelen aan een product. In winkels 
kun je nog geïnspireerd raken. Laten we niet vergeten dat veel mensen het wél fijn vinden om 
op een winkelvloer te lopen, het grootste deel van de Nederlanders zelfs. Dat geldt ook voor 
supermarkten.’ 
 
Volgens hem oriënteren supermarkten zich ook op zelf snel bezorgen. Daar zouden de kleinere 
winkeliers dan ook nog bij moeten komen, als het aan Ploos van Amstel ligt. ‘Besef dat de 
consument altijd gelijk heeft. Die wil snelle thuisbezorging en gemak met een enkel bestel- en 
betaalplatform voor mobiel bestellen. Het goede nieuws: die zijn er. Het Amsterdamse platform 
Local Heroes laat zien dat het kan en dat dit uiteindelijk extra omzet oplevert voor de lokale 
marktkooplui en winkels.’ Volgens Ploos van Amstel kunnen zulke lokale bezorgers snel 
leveren. ‘Of langzamer, als de consument geen haast heeft. Samen sta je sterker: organiseer 
dat dus met de winkels uit je eigen straat.’ 
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Ook Arets heeft hoop. ‘Het zwaktepunt van flitsbezorging ligt juist in het lokale karakter: je 
kunt lokaal met flitsbezorgers concurreren, het zijn geen platformen met netwerkeffecten als 
Airbnb of Booking.’ 
 
Houd bestaande zaken tegen het licht, zegt Arets. ‘We vinden het blijkbaar wel al jaren oké 
dat Domino’s vijftien pizzascooters op de stoep parkeert. Waar ga je nu een grens stellen? Je 
kunt het bijvoorbeeld hebben over het maximaal aantal vervoersbewegingen of tijdslots voor 
bevoorrading. Deze partijen zullen zich niet al te snel willen aanpassen aan lokale variabelen, 
dat maakt het model voor hen minder schaalbaar, maar daar zullen ze uiteindelijk wel op 
uitkomen. Makkelijk zal het niet zijn, zie wat er met Airbnb is gebeurd, maar ook hoeveel tijd 
en moeite dat heeft gekost.’ 
 
Ook politiek liggen de flitsbezorgers onder vuur. Een meerderheid van de gemeenteraad 
steunde onlangs een motie van GroenLinksraadslid Elisabeth IJmker voor een snel onderzoek 
naar de gevolgen van flitsbezorging voor winkelgebieden, de verkeersveiligheid en het 
straatbeeld. GroenLinks wil weten of het mogelijk is om het gebruik van panden voor 
flitsbezorging of (internet)detailhandel uit te sluiten op grond van het bestemmingsplan. Ook 
zou de winkeltijdenverordening van toepassing moeten zijn om de openingstijden te beperken. 
 
Er moet iets gebeuren, zegt Munning, die onlangs hoorde dat bewoners ergens in De Pijp 
flitsbezorgers hebben bekogeld met eieren. ‘Daar schrok ik wel even van. Zulke bedrijven 
hebben geen toegevoegde waarde voor de buurt, integendeel: mensen ondervinden enorm veel 
overlast. Zover zijn we kennelijk dus al gekomen, dat mensen zo gefrustreerd raken dat ze 
eieren gaan gooien.’ Bron: Het Parool, 10 december 2021. 
 
Meteen! Direct! De decadentie! Amsterdam is het strijdtoneel geworden van de 
flitsbezorgers 
 

 
 
Magnus (22) van Gorillas, Salim (17) van Flink en Ahmed (20) van Getir. Foto: Renate Beense 
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Amsterdam is het strijdtoneel geworden van de flitsbezorgers. Bedrijven als Gorillas, Flink en 
Getir beloven boodschappen binnen 10 minuten thuis af te leveren. Al is het maar een zak chips. 
We nemen de proef op de som. En rennen zelf nog even naar de supermarkt. 
 
De achtervolging van de jongen met de fuchsia-roze rugzak is nogal een uitdaging. Op zijn 
elektrische fiets racet hij over de Prinsengracht, en op een normale stadsfiets is hij bijna niet 
bij te houden. Het is dankzij een vrachtwagen die de weg blokkeert dat de jongen even tot 
stilstand komt. Daarna draait hij de Leidsegracht op en is nog net te zien hoe hij rechtsaf de 
Marnixstraat ingaat. Even verdwijnt hij uit het zicht, maar hij blijkt iets verderop, voor het 
stoplicht bij de Koekjesbrug, weer tot stilstand te komen. 
 
Flink, staat er op zijn rugzak. 
 
Het stoplicht springt op groen, de jongen steekt de Nassaukade over en mindert vaart. Rustig 
rijdt hij door de Bosboom Toussaintstraat, waarna hij linksaf de De Genestetstraat inslaat. 
Hij parkeert zijn fiets. Hier is dus zijn uitvalsbasis; het is precies wat je je voorstelt bij wat 
een dark store wordt genoemd. 
 
In de rustige Helmersbuurt, tussen de gevels van de prachtige panden, staat het rolluik van 
een garage omhoog. Daarachter is een smalle en lange gang, die leidt naar een ruimte die vol 
staat met stellages en koelingen. Het lijkt erop dat loze stedelijke ruimte door de recente hype 
van supersnelle boodschappenbezorgers een moderne invulling heeft gekregen. 
 
Vanuit ruimtes als deze – een mini-supermarkt eigenlijk – belooft de Duitse flitsbezorger Flink 
precies hetzelfde te doen als de concurrenten Gorillas en Getir: je boodschappen binnen 10 
minuten geleverd, voor dezelfde prijs als in de supermarkt. 
 

 
Flitskoerier Magnus (22) van Gorillas. Foto: Renate Beense 
 
Het uit Berlijn afkomstige Gorillas doet dit al vanaf december in Amsterdam, en de afgelopen 
weken gingen ook het eveneens uit Berlijn afkomstige Flink en de Turkse flitsbezorger Getir 
aan de slag. En dat is pas het begin van de grote concurrentiestrijd: waarschijnlijk gaan 
binnenkort nog meer soortgelijke bedrijven van start in Amsterdam. 
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Het laten flitsbezorgen van je boodschappen is sensationeel, voor als je op de bank zit, het 
huis niet uit kan omdat de kinderen slapen, maar je wel trek hebt in paprikachips (en je het 
niet erg vindt om 1,80 euro bezorgkosten te betalen). Het is alsof we opeens echt in de wereld 
van Back to the Future zitten, met een apparaatje waarmee alles binnen handbereik is. Niet 
morgen geleverd, maar nu. Meteen! Gelijk! Direct! Slechts een paar klikken, en een paar 
seconden later zie je live op je scherm dat iemand naar je onderweg is. Nu nog een mens, vast 
ooit een drone. 
 
En tegelijkertijd is het verschrikkelijk. De decadentie! Het besef dat er miljoenen worden 
geïnvesteerd om een deel van de stad zijn boodschappen binnen 10 minuten te laten bezorgen, 
terwijl een ander deel van de stad moet aansluiten in de rij bij de voedselbank. Al die moeite, 
kennis en investeringen – kunnen die niet worden gebruikt voor iets dat de wereld echt beter 
maakt? 

 
Salim (17) van Flink. Foto: Renate Beense  
 
Of is het flitsbezorgen in wezen niet veel anders dan het bestellen van een pizza, waar iedereen 
aan gewend is? Of je weekboodschappen laten bezorgen door de grote supermarktketens als 
Albert Heijn of Jumbo? Of hoe lui ben je eigenlijk, als je boeken online bestelt terwijl je ook 
even naar de boekhandel kan gaan? Bovendien: dit is toch ook goed voor de werkgelegenheid 
in de stad, voor jongeren en studenten? 
 
En toch, de eerste keer flitsboodschappen bestellen voelt ongemakkelijk. Gênant, bijna. Maar 
tijd om er lang over na te denken is er niet want – dingdong – daar staat de bezorger al voor 
de deur met je zak paprikachips, om de hunkering weg te nemen. ‘Faster than you,’ aldus 
Gorillas. 
 
Maar hoe snel zijn de flitsbezorgers echt? Flink, Gorillas en Getir bezorgen vanuit 
meerdere dark stores en hebben verschillende bezorggebieden, die overlappen. Zo wordt het 
centrum door Flink bediend vanuit het magazijn achter de Nassaukade, terwijl Getir en 
Gorillas daar leveren vanuit een bedrijfsverzamelgebouw op Oostenburgereiland. De 
magazijnen van de twee concurrenten zitten naast elkaar. 
 
We nemen de proef op de som. Op de Nieuwmarkt. Die ligt precies in het midden van de 
locaties. Of exacter: het monument voor Bredero ligt volgens de kaart hemelsbreed zowel 1,86 
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kilometer van de hub van Flink als 1,86 kilometer van de hubs van Getir en Gorillas. 
Bovendien is het monument ook routetechnisch gezien precies het middelpunt: voor alle 
bezorgers is het volgens de routeplanner precies 11 minuten fietsen, over een afstand van 3,2 
kilometer. En, als bonus, Bredero schreef in 1615 al over het decadente stadsleven. Uit het 
toneelstuk Moortje: ‘Maacktet so bont als gy wilt!’ Maar dat terzijde. 

 
De koerier van Getir: Ahmed (20). Foto Renate Beense 
 
Met drie telefoons plaatsen we op een vrijdagavond – vermoedelijk een van de drukkere 
momenten voor een flitsbezorger – op exact hetzelfde moment drie keer precies dezelfde, 
willekeurige bonte bestelling: een ananas, een chocoladereep, sperziebonen, een bak ijs, een 
fles water, een tandenborstel en een zak paprikachips. 
 
Daarna kijken we om ons heen: de Nieuwmarkt heeft meer dan tien verschillende 
toegangswegen. Vanaf welke kant zouden de bezorgers komen? En wie is de eerste? Lukt het 
echt binnen 10 minuten? Kortom: wie is de flitste van alle flitsbezorgers? 
 
In de eerste minuten gebeurt er niet zo veel, behalve dat de bestelling wordt bevestigd. De 10 
minuten lijkt in ieder geval niet te gaan lukken: Flink verwacht er over 19 minuten te zijn, 
Getir over 18 minuten en Gorillas over 16 minuten. 
 
Bij Flink is het nadeel dat je op de app niet kan zien of de bezorger al onderweg is en waar hij 
zich bevindt. Bij Gorillas en Getir kun je het proces live volgen, en krijg je zelfs de namen van 
de bezorgers: Magnus en Ahmed. 
 
Zo is het 4 minuten na het plaatsen van de bestelling duidelijk dat Gorillas al een flinke 
voorsprong heeft op Getir. De twee bedrijven vertrekken bijna van dezelfde locatie, maar 
Magnus heeft de eerste kilometer er al op zitten en draait de Hoogte Kadijk op. Ahmed rijdt 
pas net weg van zijn startpunt en is nog op de Czaar Peterstraat. Maar wacht: hij lijkt een 
tactiek te hebben! Hij lijkt de route buitenom te kiezen, en gaat eerst onder het spoor door 
naar de Piet Heinkade. 
 
Ondertussen is het gissen welke route Flink neemt. De teller blijft op 19 minuten staan, terwijl 
er gelijktijdig een verwarrende melding is met ‘we zijn binnen een paar minuten bij je’. Ahmed 
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van Getir lijkt nog niet echt op te schieten en lijkt lang stil te staan bij de stoplichten bij de 
Piet Heinkade. 
 

 
Drie telefoons, drie identieke bestellingen op hetzelfde moment, drie flitskoeriers. Foto Renate 
Beense 
 
Ondertussen kunnen we even de bezorgkosten vergelijken: bij Flink en Gorillas 1,80, bij Getir 
1,99 euro (en 25 cent per tasje). De prijs van de boodschappen liggen bij Getir en Gorillas 
dicht bij elkaar, met 16,93 en 17,12 euro. Bij Flink ligt de prijs bij deze bestelling met 19,93 
euro net iets hoger. 
 
Om 20.43 uur – 5 minuten en 27 seconden na de bestelling – rijdt Magnus van Gorillas over 
de Laagte Kadijk, en even later is hij al op het Rapenburgerplein. Tegelijkertijd heeft Ahmed 
flink wat meters gemaakt over de Piet Heinkade en rijdt hij op de Kattenburgerstraat. Van 
Flink nog geen spoor. Acht minuten na de bestelling lijkt het spannend te gaan worden. In 
plaats van door te steken via de Keizersbrug en Koningsstraat rijdt Magnus de hele Nieuwe 
Uilenburgerstraat door, waardoor hij echt een omweg maakt. Over de Nieuwmarkt rijden nu 
vooral veel andere bezorgers: de oranje tassen van Thuisbezorgd.nl en de zwartgroene tassen 
van Uber Eats. 
 
Dan gaat het opeens snel. Op 9 minuten en 52 seconden is duidelijk dat de beloofde 10 
minuten niet gehaald gaan worden: Magnus van Gorillas is dichtbij, maar rijdt nog op de 
Nieuwe Uilenburgerstraat. Even later komt hij – grijze trui, helmpje op – de Nieuwmarkt 
oprijden: 10 minuten en 20 seconden na de bestelling levert hij de boodschappen af. 
‘Jeej,’ zegt Magnus (22), als hij hoort dat hij sneller is dan zijn concurrenten, in een wedstrijd 
waarvan hij niet wist dat hij eraan meedeed. Veel scheelt het allemaal niet: precies 11 minuten 
na de bestelling staat de bezorger van Flink bij het Bredero-monument, slechts 40 seconden 
langzamer dan Gorillas. ‘How does that feel, man?’ vraagt Magnus aan zijn collega, die Salim 
blijkt te heten en 17 jaar is. 
 



276 
 

 
De boodschappen bij elkaar, na de test. Foto Renate Beense 
 
Daarna is het nog even wachten op Getir, die er uiteindelijk 12 minuten en 55 seconden over 
doet. In plaats van op een elektrische fiets – die Getir ook wel gebruikt – is bezorger Ahmed 
(20) op een scooter. Vandaar de keuze voor de route buitenom, die dus niet goed uitpakte. 
 
De tassen met boodschappen stapelen zich op tegen het Bredero-monument en de 
flitsbezorgers keren zo snel mogelijk om, terug naar hun beginpunt. Van alle flitsbezorgers 
was Gorillas vanavond de flitste, op de voet gevolgd door Flink en met Getir op een derde plek. 
 
Voor bezorging binnen 10 minuten was deze afstand net te groot. En was het sneller dan je 
het zelf zou kunnen? 
 
Vanaf het Bredero-monument is het 95 meter sprinten naar de kleine vestiging van Albert 
Heijn op de Nieuwmarkt. Mondkapje op, met een winkelwagentje snel door de klapdeurtjes. 
Een MD2-ananas van de versafdeling, gesneden sperziebonen uit de koeling. Drie rondjes 
door de winkels op zoek naar de chips, ondertussen wel een chocoladereep, tandpasta en een 
fles water grijpend. De chips blijkt uiteindelijk op de kop van een stelling te staan, maar de 
paprika is uitverkocht. Dan maar naturel. Botsend langs een groepje toeristen, die het pad 
met hun drie winkelwagens blokkeren. Onderweg naar de kassa nog een bak ijs erbij. 
 
Bij de zelfscankassa’s is het druk, dus dan maar in de korte rij bij de caissière. Wachten, 
wachten. Vragen om een bonuskaart en een tas, contactloos betalen (18,04 euro, duurder 
dan Getir en Gorillas!), alles inpakken, het winkelwagentje richting de rest duwen en weer 
naar buiten rennen. Al voordat de blauwe Albert Heijn-tas bij de rest van de boodschappen 
staat is het duidelijk: dit was pas echt flits. 
De timer zegt: 8 minuten en 16 seconden. Leuk, die flitsbezorgers. Maar sneller dan je het zelf 
zou kunnen? Mooi niet.  
 
In 2015 startte Getir in Turkije als ’s werelds eerste flitsbezorger van boodschappen. Gorillas 
begon vorig jaar in Duitsland en is binnen een jaar gegroeid tot een bedrijf dat actief is in 
dertig steden in vijf landen. Ook Flink komt uit Berlijn: die heeft naast Amsterdam ook al voet 
aan de grond in Utrecht, Delft, Den Haag en Tilburg. 
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Bij deze drie partijen blijft het waarschijnlijk niet: het Britse Zapp is vorige week voorzichtig 
in Amsterdam begonnen met een soft launch. Ook branchegenoten Cajou uit Frankrijk, Dija 
en Weezy (beide Brits) noemen Nederland in hun Europese expansieplannen. Just Eat 
Takeway van Thuisbezorgd heeft een oogje op de flitsmarkt en is met zijn Duitse dochter 
Lieferando begonnen met bezorgboodschappen. 
 
De flitsbezorgers moeten werken binnen de doorsnee supermarktmarge van dertig procent, 
bezorgkosten die het uurloon van een koerier onmogelijk kunnen dekken en een klein 
assortiment binnen beperkte magazijnruimte. Eerdere pogingen om bliksemsnel koerieren 
populair te maken – van Bilder & De Clercq tot AH to Go, Plus en Heineken – stierven in stilte. 
Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit 
Groningen: ‘Het is niet zo moeilijk dit model op dit moment kapot te rekenen. Maar er is 
ongetwijfeld een toekomst, anders stoppen investeerders er geen honderden miljoenen in. 
Amazon heeft ook tien jaar verlies geleden voor het ging lopen. Als je maar voldoende klanten 
trekt. Dan kan je voortbouwen. Massa is belangrijk.’ 
 
Financiers omarmen, vanwege de lage rente en een gebrek aan andere investeringsdoelen, 
nieuwkomers als Gorillas. Het bedrijf haalde onlangs 245 miljoen euro groeigeld op, waarmee 
het voor het einde van het jaar van twaalf naar vijftig Europese steden wil groeien én in de 
Verenigde Staten beginnen. 
 
Concurrent Flink haalde onlangs 53 miljoen euro op voor internationale expansie. De Turkse 
pionier Getir sleepte vorige week opnieuw een grote som binnen: dit keer 550 miljoen. Het 
bedrijf is daarmee op papier inmiddels 7,5 miljard euro waard. Met het nieuwe groeigeld gaat 
Getir, dat al actief is in Londen, ook bezorgen in Parijs en Berlijn. Dit najaar komen daar de 
Verenigde Staten bij. Bron: Het Parool, 10 juni 2021. 
 
Stadsdeel West treedt op tegen dark stores: ‘Overlast door flitsbezorgers te groot’ 
 
Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst (West) zet de eerste stappen om op te treden tegen 
zogenoemde dark stores. De distributiepunten van flitsbezorgers in haar stadsdeel zorgen soms 
voor te veel overlast. 
 

 
Een flitsbezorger van boodschappenbezorgdienst Gorillas op de fiets in de binnenstad. @ ANP 
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Aanleiding zijn de vele klachten van geluidsoverlast en zelfs intimidatie van buurtbewoners 
door wachtende bezorgers bij een dark store van Zapp in de Fagelstraat in West. In totaal zijn 
in het stadsdeel zeker negen dark stores gevestigd, de locaties waar bezorgers boodschappen 
ophalen om ze op elektrische fietsen en scooters binnen enkele minuten bij klanten thuis af 
te leveren. Naast Zapp zijn ook Gorillas, Getir en Flink in Amsterdam actief. 
 
Er bestaat zelfs een Instagrampagina waarop foto's van de overlast anoniem worden gedeeld. 
 
Volgens Van der Horst is Amsterdam dit jaar overvallen door de plotselinge komst van diverse 
bezorgbedrijven naar de stad. ‘Omdat dit een nieuwe dienst is, duurt het even om helder te 
krijgen welke functie is toegestaan,’ zegt de stadsdeelbestuurder. ‘Op deze locatie is nu 
duidelijk dat boodschappenbezorging niet binnen het bestemmingsplan past. De overlast is 
hier te groot, dus we moeten nu snel handelen en duidelijke regels afspreken.’ 
 
Op het pand zit een economische bestemming, die juridisch gezien ook ruimte biedt voor 
zaken als postbezorging. ‘Boodschappenbezorgers vallen niet onder dezelfde noemer,’ vindt 
Van der Horst. 
 
Zapp en twee andere uitbaters van dark stores in West krijgen deze week een brief, waarin zij 
worden verzocht om de activiteiten te staken. De flitsbezorgers kunnen nog een zienswijze 
indienen en later bezwaar aantekenen tegen het besluit. 
 
Ook op vier andere plekken in West waar bewoners overlast ervaren door de nieuwe diensten, 
gaan handhavers vaker controleren op de meest voorkomende hinder. Meestal gaat het 
om wachtende bezorgers die op straat rondhangen, of het aan- en afrijden van leveranciers 
die hun voertuigen dubbel parkeren voor de distributiepunten. 
 
Toch is de beslissing van stadsdeel West om via het bestemmingsplan te handhaven de eerste 
concrete actie sinds de komst van de flitsbezorgers eerder dit jaar. De centrale stad denkt op 
verzoek van GroenLinksraadslid IJmker al langer na over stadsbrede regels maar gedane 
toezeggingen zullen pas in 2022 tot resultaat leiden. Er zijn naar schatting 28 darkstores 
gevestigd in de stad. 
 
Volgens Van der Horst betekent de aanschrijving van de bedrijven niet dat de dark stores 
helemaal gaan verdwijnen of dat flitsbezorging in Amsterdam z’n langste tijd heeft gehad. ‘Dat 
zou naïef zijn om te zeggen, want deze diensten worden gretig afgenomen. Maar nu deze 
bedrijven her en der in de stad op zoek zijn naar locaties moeten we streng zijn, zodat ze zich 
vestigen op de plekken waar dat wel kan, en niet zomaar in woonbuurten.’ Van der Horst 
denkt daarbij dan aan bedrijventerreinen. Bron: Het Parool, 14 december 2021. 
 
Petitie tegen overlast boodschappenbezorgservice  
 
Ervaar jij ook overlast van de 24/7 boodschappenbezorgservice Zapp in de Frederik 
Hendrikbuurt? Onderteken dan nu de petitie! 
 
De bewoners van de Frederik Hendrikbuurt ervaren veel overlast* door de 24/7 
boodschappenbezorgservice Zapp die onlangs de deuren van hun ‘darkstore’ (i.e. 
distributiecentrum) heeft geopend op Fagelstraat 71: 

o Geluidsoverlast van het constante verkeer van bezorgers (dag en nacht) 

o Fietsen en -bakfietsen van het bedrijf en persoonlijke scooters en fietsen van 
het personeel dat de stoep blokkeert 

o Geluids- en lichtoverlast van vrachtauto’s en afvalwagens die midden in de 
nacht goederen komen brengen of halen 

o Afval op straat voor het distributiecentrum 
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o Geluidsoverlast van gemotoriseerde scooters die tegen de afspraken in 
worden gebruikt 

De overlast wordt verergerd door het feit dat de slaapkamers van de bewoners aan de 
voorkant gesitueerd zijn. 
 
Pogingen om dit probleem samen met Zapp op te lossen zijn tot op heden niet succesvol 
geweest. Het management belooft verbetering, maar effectieve maatregelen zijn er nog niet 
genomen. Veel mensen hebben een klacht ingediend bij de gemeente, maar tot dusver heeft 
de gemeente nog geen actie ondernomen. Vragen over waarom het is toegestaan dat een bedrijf 
als Zapp zich heeft kunnen vestigen in een (voorheen rustige) woonwijk blijven onbeantwoord. 
 
Een groep bewoners van de Fagelstraat onderneemt nu actie omdat het geduld op is. De vele 
slapelozen nachten hebben een grote invloed op het werkende leven en het woonplezier in de 
wijk. We willen dit probleem onder de aandacht brengen bij de gemeente door middel van deze 
petitie en via een brief aan de gemeenteraad, om zo betere regelgeving te creeren en de wijk 
weer leefbaar te maken. We zijn niet tegen Zapp of de service die ze verleent, maar de huidige 
overlast is onacceptabel. 
 
Sluit je aan en onderteken de petitie om het probleem onder de aandacht te brengen en om 
de brief naar de gemeenteraad te steunen. 
 
De brief naar de gemeenteraad zal ondertekend worden door de ‘bewoners van de Frederik 
Hendrikbuurt’, en zal een referentie naar deze petitie bevatten. Er zal geen persoonlijke 
informatie gedeeld worden met de gemeente. Als je anoniem de petitie wilt steunen, kan je dat 
aangeven bij het ondertekenen. Mail naar stopzappfagelstraat@gmail.com als je een kopie van 
de brief wilt ontvangen. 

Wat kan ik nog meer doen? 

o Bel de gemeente (tel. 14020) of de politie (tel. 0900 8844, ‘s nachts) bij 
overlast 

o Dien een handhavingsverzoek in bij de gemeente 

Bron: Change.org., 10 december 2021. 

Flitsbezorgers drijven De Pijp tot wanhoop: ‘De straat is een 
distributiecentrum’ 
 
Een leger elektrische fietsen op de stoep, driemaal daags vrachtwagens voor de deur en tot laat 
geluidsoverlast: bewoners van De Pijp hebben genoeg van de flitsbezorgers in hun buurt. Een 
klachtbrief ligt inmiddels bij de gemeenteraad. ‘Dit is geen normale stadsherrie meer.’ 
 
Het is er altijd druk, maar zeker op zaterdag en zondag is het flitsspits in De Pijp. ‘Dan 
bestellen mensen ’s ochtends hun weekendontbijt, ’s middags hun lunch en ’s avonds voor 
het stappen hun bier en wijn. En dat betekent een continue stroom van elektrische fietsen op 
weg naar een levering, en weer terug,’ vertelt buurtbewoner Joost Munning. ‘Je ziet de bijna-
ongelukken gebeuren waar je bijstaat.’ 
 
Behalve op industrieterreinen, hebben flitsbezorgdiensten ook hubs midden in de stad van 
waaruit de bestellingen worden bezorgd. Zo ook in De Pijp: in de Eerste Jacob van 
Campenstraat zit Getir, in de Daniël Stalpertstraat huist bezorger Zapp en aan het Gerard 
Douplein maakt Gorillas de dienst uit. Alle drie trokken ze afgelopen jaar in grote panden op 
een steenworp afstand van elkaar. 
 



280 
 

 

Bezorgfietsen staan structureel geparkeerd op straat, klagen bewoners van De Pijp. Foto: 
Sophie Saddington 
 
Dat betekent voor De Pijp in ieder geval de beloofde vliegensvlugge levering, erkent Munning. 
Maar de flitsbezorging komt ook met een portie overlast. Zelf merkt hij het al maanden: de 
tientallen bezorgfietsen structureel midden op het Gerard Douplein, de vrachtwagens die veel 
vaker dan afgesproken af en aan rijden, en de herrie, bij hem soms de hele nacht door. 
 
Na verschillende meldingen bij de gemeente deed Munning een kleine oproep in de buurt om 
een brief naar de gemeenteraad te sturen. ‘Ik dacht, dit is geen normale stadsherrie meer. Ben 
ik de enige die dit niet oké vindt?’ 
 
Munning kreeg tientallen instemmende reacties. ‘Echt van alles: van mensen van wie hun 
fiets wordt verplaatst, tot buurtbewoners die vertellen over (bijna-)botsingen tussen kinderen 
en bezorgers. Mensen schrijven dat wonen boven een filiaal echt een nachtmerrie is.’ 
Inmiddels hebben honderd buurtbewoners hun handtekening gezet onder Munnings brief. 
‘Terwijl ik hem maar in een handvol straten heb verspreid.’ 
 
Ook voor buurtbewoner Tim is de komst van flitsbezorger Gorillas een crime. ‘Kijk, ik weet dat 
ik op het Gerard Douplein woon, ik ben echt wel wat gewend. Maar dit betekent kabaal van 
hun bakker om 04.00 uur, om 06.00 uur laden en lossen van andere leveringen, en het buiten 
zetten van de fietsen om 07.00 uur. Op deze manier verander je de straat en de stad in een 
groot distributiecentrum. Als de Albert Heijn dit zou doen, zou het ook niet oké zijn.’ 
 
De bezorgdiensten zijn gevestigd in zogenoemde ‘dark stores’, panden waarvan de ramen zijn 
afgeplakt. Naar binnen lopen – of kijken – zoals bij normale winkels kan dus niet: de 
magazijnen zijn puur bedoeld voor opslag en het inpakken van de producten voor bezorging. 
Ook dat roept verontwaardiging op in de buurt. Munning: ‘Eerst zaten hier gewoon leuke 
winkels, die passen ook in De Pijp. Nu zitten op zulke mooie plekken hele nietszeggende 
bedrijven, zonder uitstraling. Maar ook zonder regels, lijkt het.’ 
 



281 
 

Naar aanleiding van de brief stelde GroenLinks vrijdagmiddag al schriftelijke vragen over 
onder andere de bestemmingsplannen van de betreffende panden: ‘Woon- en werkpanden 
worden feitelijk gebruikt als distributiecentrum voor (nachtelijke) bezorging en detailhandel.’ 
‘De vraag is of dat mag,’ zegt Munning. Op 1 december behandelt de gemeenteraad de brief.  
Bron: Het Parool, 19 november 2021. 
 
Razendsnel chips op schoolplein: scholieren ontdekken flitsbezorgers 
 

 
 
Op scholen wordt vooral vaak door Getir bezorgd vanwege de aantrekkelijke aanbiedingen. 
Foto: Jakob Van Vliet 
 
Scholieren hebben ontdekt dat flitsbezorgers niet alleen razendsnel boodschappen aan huis 
bezorgen, maar ook op het schoolplein. Schooldirecteuren zijn minder blij met de zakken chips. 
‘Het zou ideaal zijn als de gemeente ingrijpt.’ 
 
Het is rond half een ’s middags als een bezorger van Getir – die met de paarse tasjes – een 
bestelling aflevert bij het Hyperion Lyceum in Noord. ‘We zijn een gezonde school. Als je hier 
met een zak chips binnenloopt, wordt die afgepakt,’ zegt een 16-jarige scholier die voor de 
ingang van haar middelbare school staat. Alleen op stoute donderdag, elke eerste donderdag 
van de maand, mogen leerlingen snoep, chips en andere snacks meenemen naar school en 
wordt er ongezond voedsel verkocht in de kantine. Dus gaat de 16-jarige in de pauzes vaak 
naar de Deen of de Albert Heijn om toch snacks te kopen. ‘Sommigen bestellen via de app. Al 
is dat nu wel minder dan eerst, toen iedereen nog kortingscodes kon gebruiken. Je kreeg 15 
euro gratis bij je eerste bestelling.’ 
 
Minder enthousiast over de bezorgdiensten is de school zelf. Het Hyperion Lyceum heeft aan 
de ouders laten weten dat het niet de bedoeling is om etenswaren te laten bezorgen op school, 
gezond of niet: ‘Privébestellingen op het schooladres zijn niet toegestaan, zodat niemand tijd 
hoeft vrij te maken om zaken in ontvangst te nemen en iedereen zijn aandacht bij het 
onderwijs kan houden.’ 
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Ook leerlingen van het Metis Montessori Lyceum in Oost weten de flitsbezorgers te vinden, tot 
frustratie van directeur Hüseyin Asma. ‘Het is niet alleen vaak ongezond, ook worden bij elke 
bestelling tasjes geleverd die rondslingeren. Dat is niet duurzaam.’ Zijn leerlingen laten de 
bezorgers voor de school of in het Oosterpark leveren. 
 
‘Kijk, daar gaan we weer. Het gebeurt nu,’ zegt Asma terwijl hij uit zijn raam kijkt. Een leerling 
neemt een paars tasje aan waar in elk geval een zak chips in zit. ‘We willen het liefst in gesprek 
met leerlingen om ze bewust te maken van het milieu en de gevolgen van ongezond eten. Maar 
het zijn ook pubers en als zo’n bezorgbedrijf met acties blijft komen, snap ik de verleiding. 
Sommigen leerlingen hebben hun kluisje vol met actieproducten. Het zou ideaal zijn als de 
gemeente maatregelen neemt, maar ik zie dat niet gebeuren.’ 
 
Amsterdam zet al langere tijd in op een gezonde omgeving voor kinderen op school. In de stad 
heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Wethouder Simone Kukenheim 
(Zorg) kwam in 2019 met het initiatief om snackbars rondom scholen te weren, als onderdeel 
van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Ze maande staatssecretaris Paul Blokhuis 
(Volksgezondheid) eerder al tot strengere maatregelen. De inzet: duidelijke normen stellen aan 
de voedingsmiddelenindustrie voor de vermindering van suiker, zout en vetten én 
kindermarketing voor ongezond voedsel middels boetes bestraffen. 
 
Directeur Asma wil het nog even aankijken, maar denkt wel al na over hoe hij kan ingrijpen. 
‘Als de bedrijven de grenzen op zoeken, moeten wij ook grenzen gaan stellen. We overwegen 
de tassen te verbieden in school.’ 
 
Hoewel er een concurrentiestrijd gaande is tussen aanbieders als Gorillas, Flink en Zapp, 
wordt er door scholen vooral naar Getir gewezen vanwege de aantrekkelijke aanbiedingen. 
Ook bij het Calandlyceum in Osdorp, eveneens een gezonde school, worden de paarse tasjes 
gesignaleerd. ‘Toen de kantine vanwege corona dicht was, kwamen die tasjes heel vaak 
voorbij,’ zegt communicatiemedewerker Marike van Wetering. ‘Onze receptie moest dat dan 
aanpakken, dat werd te gek. We hebben tegen de kinderen gezegd dat dergelijke bezorging 
niet de bedoeling is en we hebben tegen de bezorgdienst gezegd dat ze niet meer bij ons moeten 
bezorgen. Sindsdien is het niet helemaal uitgedoofd, maar het is wel veel minder. En de 
kantine is weer open, dat scheelt ook.’ Getir doet zelf geen uitspraken over waar het wel of 
niet bezorgt. 
 
Of flitsbezorgers bij schoolpleinen aangepakt worden, is nog niet zo duidelijk, aldus een 
woordvoerder van Kukenheim. ‘We weten niet wat er in die tasjes zitten. Dat kunnen bij wijze 
van spreken ook appels zijn. Het is uiteindelijk aan de school om hier afspraken over te 
maken.’ 
Wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs laat weten: ‘De problemen zijn bij ons nog niet 
bekend, maar het is goed als scholen hiertegen optreden. Kinderen zitten op school om te 
leren en als ze honger hebben kunnen ze boterhammen van huis meenemen of naar de 
kantine gaan.’ Bron: Het Parool, 1 oktober 2021. 
 
Wat te doen met al die plastic tasjes van flitsbezorger Getir? ‘Ik had er meer 
dan dertig’ 
 
Wie boodschappen laat bezorgen door flitsbezorger Getir, krijgt bij iedere bestelling een 
herbruikbare plastic tas. Teruggeven kan niet. ‘Op een gegeven moment had ik er meer dan 
dertig.’ 
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Robbert Schep (35) met zijn Getirtasjes. ‘Een aantal heb ik al weggegooid.’ Foto: Michael Royall 
 
Bij appontwikkelaar Robbert Schep (35) op kantoor wordt gretig gebruikgemaakt van de 
Turkse flitsbezorger Getir. ‘Na een paar dagen liep ik het kantoor in en zag een aantal tasjes 
liggen.’ Schep probeerde meerdere keren om ze terug te geven aan de bezorgers, maar die 
zeiden telkens dat ze de tassen niet mochten aannemen. 
 
‘Dat is toch gek? De tassen zijn niet vies, je kunt ze zo weer gebruiken. Op een gegeven moment 
had ik wel dertig van die dingen.’ Hij besloot daarom de tasjes zelf terug te brengen naar een 
van de ‘dark stores’ van Getir, de onopvallende bevoorradingspunten van waaruit bezorgers 
hun bestellingen rondbrengen. 
 
Daar was een werknemer die, na kort protest, de tasjes wel aan wilde nemen. Maar: ‘Je betaalt 
voor de tas, dus je krijgt ’m erbij. Als we ’m zouden willen terugnemen, dan moet er beleid 
voor komen vanuit het hoofdkantoor, maar dat is er niet.’ 
 
Sinds 2016 is het in Nederland verplicht om te betalen voor een plastic tas, om zo het eenmalig 
gebruik ervan te verminderen. Klanten van Getir betalen vijfentwintig cent per tas. Een 
alternatief is er niet. 
 
‘Getir voldoet daarmee wel aan de letter van de wet, maar niet aan de geest ervan,’ zegt Ernst 
Worrell, hoogleraar energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht. ‘Onderzoek heeft 
aangetoond dat mensen tachtig procent minder plastic tassen gebruiken als ze ervoor moeten 
betalen, maar bij Getir is er geen keus.’ Daarbij moeten tassen zo’n tien keer hergebruikt 
worden om beter voor het milieu te zijn dan eenmalig plastic. 
 
Ook het feit dat de tassen volgens Getir recyclebaar zijn, verandert daar weinig aan. Recyclen 
kost altijd nog meer energie dan hergebruiken. ‘Daarbij wordt een gerecyclede tas nooit meer 
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een tas, daar is de kwaliteit te slecht voor. Dat plastic verdwijnt in een speeltoestel of plastic 
buizen.’ 
 
Getir stelt dat bezorgers de tassen niet aannemen vanwege corona. ‘Onze tassen zijn echter 
herbruikbaar,’ laat het bedrijf weten in een reactie. Op vragen over de duurzaamheid hiervan 
of beleid na de pandemie, geeft het bedrijf geen antwoord. 
 
Zouden kartonnen tasjes, zoals concurrenten Gorillas, Flink en Zapp gebruiken, een oplossing 
zijn? Dat ligt eraan waar je naar kijkt, zegt Worrell. ‘Een papieren tas kan vaak iets meer 
energie kosten om te maken dan een plastic tas. Aan de andere kant is plastic veel 
vervuilender als het als zwerfafval in het milieu terechtkomt en uiteenvalt in microplastic.’ 
Het beste is om de herbruikbare tasjes dan ook echt te hergebruiken, stelt Worrell. Dat scheelt 
energie in het maken van nieuwe tasjes, recycling en zwerfafval. 
 
Achteraf twijfelt Schep of hij de tasjes wel naar Getir had moeten brengen. ‘Het is een bedrijf 
en dat pakt de ruimte die het krijgt. Misschien had ik de tasjes bij de gemeente moeten 
aanbieden. Die hebben Getir en andere flitsbezorgers zich hier immers laten vestigen.’ 
 
Getir is een van de vele flitsbezorgers die in Amsterdam de concurrentie met elkaar aangaan. 
Naast Getir beloven ook Gorillas en Flink, allebei uit Berlijn, en het Britse Zapp, 
boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. Getir is na een recente investering nu 7,5 
miljard dollar waard en daarmee de meest waardevolle van alle flitsbezorgers. Bron: Het 
Parool, 6 september 2021. 
 
Flitsbezorging onder vergrootglas: ‘Er zijn spelregels nodig’ 
 
Flitsbezorging, een dienst die belooft boodschappen binnen tien minuten langs te brengen, komt 
onder een vergrootglas van de gemeente Amsterdam te liggen. ‘Net als voor de horeca of 
supermarkten zijn er spelregels nodig voor deze bedrijven.’ 
 

 
‘De bezorgers in deze branche hebben vaak maar 5 tot 8 minuten de tijd om de bestelling op 
locatie te brengen, dus er rust een enorme druk op hen om snoeihard door de stad te crossen 
op hun elektrische fietsen.’ @ Hollandse Hoogte 
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Dit jaar waren ze er ineens en gelijk ook met heel veel. Bezorgbedrijven zoals Gorillas, Getir 
of sinds 1 juli Zapp, dat boodschappen zelfs 24 uur per dag belooft te bezorgen. De afgelopen 
maanden hebben deze bedrijven naar schatting honderden nieuwe koeriers aangenomen om 
de belofte van flitsbezorging waar te maken. De populariteit van deze snelle 
boodschappendiensten groeit, maar daarmee ook de ongewenste effecten. 
 
Een meerderheid van de gemeenteraad steunde daarom recentelijk een motie van 
GroenLinksraadslid Elisabeth IJmker om nog voor het einde van het jaar met een onderzoek 
te komen naar de gevolgen van flitsbezorging voor winkelgebieden, de verkeersveiligheid en 
het straatbeeld. ‘Ik zeg niet dat het verboden moet worden, maar ik heb wel zorgen,’ aldus 
IJmker. 
 
Ook HvA-lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel kan wel een paar nadelen noemen – 
zoals de tijdsdruk, die gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. ‘De bezorgers in deze branche 
hebben vaak maar 5 tot 8 minuten de tijd om de bestelling op locatie te brengen, dus er rust 
een enorme druk op hen om snoeihard door de stad te crossen op hun elektrische fietsen.’ 
 
Hoewel ook maaltijdbezorgers en taxi’s zich met haastige spoed door de stad bewegen, wordt 
van flitsbezorgers verwacht dat ze expliciet binnen een paar minuten op hun bestemming zijn, 
met alle risico’s van dien. ‘De klant en het bedrijf profiteren van de risico’s die zij nemen, maar 
als ze onder een tram of auto terechtkomen, draait de samenleving op voor de kosten.’ 
 
Ook de opening van vele ‘dark stores’, bevoorradingspunten in de wijken vanwaaruit de 
bezorgers hun bestellingen rondbrengen, zorgt steeds vaker voor overlast. Denk aan 
dubbelgeparkeerde auto’s van leveranciers, of rondhangende bezorgers die wachten op een 
bestelling. De etalages van de voormalige winkelpanden waarin Gorillas of Getir zich vestigen, 
zijn meestal afgeplakt, wat de aantrekkelijkheid van een winkelplint niet bevordert. 
‘Supermarkten en horeca moeten allerlei plannen indienen voordat er een nieuwe vestiging 
open mag. Ook voor flitsbezorgers zijn dit soort spelregels nodig,’ zegt Ploos van Amstel. 
 
Rotterdam is een stap verder: wethouder Roos Vermeij (PvdA) liet daar al in april weten dat ze 
om tafel wil met bedrijven als Gorillas om de negatieve gevolgen van het nieuwe businessmodel 
voor de havenstad te beperken. IJmker wil dat ook het Amsterdamse stadsbestuur gaat praten 
met de boodschappenbezorgers om afspraken te maken. Of die vrijwillig moeten zijn, laat ze 
in het midden. ‘Dit najaar evalueren we de afspraken die ooit met taxibedrijf Uber zijn 
gemaakt, ik moet nog zien of vrijwilligheid hierin de oplossing is.’ 
 
Ploos van Amstel zou de gemeente adviseren om een exploitatievergunning in te voeren voor 
nieuwe locaties van de flitsbezorgbedrijven. Daarnaast denkt hij aan trainingen voor de 
medewerkers, zoals die ontwikkeld zijn voor maaltijdkoeriers, of snelheidsmeters of 
begrenzers die de fietsen maximaal 25 kilometer per uur laten gaan. En de herkenbaarheid 
moet omhoog, net als bij taxi’s, aldus de lector. ‘Het zou goed zijn als flitsbezorgers op straat 
te herkennen zijn, bijvoorbeeld door een nummer op hun helm of bedrijfskleding.’ 
 
Raadslid IJmker wil nog dit jaar actie zien van de gemeente. ‘Boodschappenbezorging leeft 
enorm, iedereen ziet ze, maar wat gaan we eraan doen?’ De Rotterdamse wethouder Vermeij 
was echter ook realistisch in de richting van haar gemeenteraad. ‘We hebben niet overal een 
instrument in handen om nee te kunnen zeggen tegen een Gorillas. Retail ontwikkelt zich 
sneller dan de regelgeving,’ zei ze tegen het AD. . Bron: Het Parool, 20 juli 2021. 
 
Flitsbezorger Flink naar Van Limburg Stirumplein 
 
Het voormalige pand van Primera op het Van Limburg Stirumplein wordt betrokken door 
flitsbezorger Flink. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dat bevestigd. De vestiging gaat op 
donderdag 20 januari open, zo is het plan. 
 
De komst van Flink naar de Staatsliedenbuurt komt op een gevoelig moment. Omwonenden 
klagen op verschillende plekken in West over zogenoemde dark stores, nieuwe 



286 
 

distributieplekken van flitsbezorgers. Het gaat dan onder meer om hinder door laden en lossen 
-ook buiten de reguliere winkeltijden- en wachtende fietsbezorgers. 
 
Verder bestaan er al geruime tijd grote zorgen over de naastgelegen Van Limburg Stirumstraat 
en Tweede Nassaustraat. Er is sprake van een negatieve spiraal op het gebied van 
winkelaanbod en uitstraling, zo vindt de stadsdeelcommissie West, die aandringt op een 
opknapbeurt. 
 
Vestigingen van flitsbezorgbedrijven hebben doorgaans geen publieke functie. Bezorgers halen 
er de spullen die zij binnen tien minuten op de fiets bij de klant moeten bezorgen. Er woedt 
in de stad een felle concurrentieslag tussen aanbieders als Getir, Gorilla’s, Zapp en Flink.  
 
Flink heeft het stadsdeelbestuur van West uitgenodigd om in gesprek te gaan over de plannen, 
zo meldt het bedrijf. ‘Flink vindt het ontzettend belangrijk dat we goede contacten 
onderhouden met bewoners, ondernemers, de overheid en andere betrokkenen in de buurten 
waarin we actief zijn.’ 
 
Stadsdeel West maakte onlangs bekend een dark store van Zapp in de Fagelstraat te gaan 
sluiten. Dit na klachten van omwonenden. Bron: De Westkrant, 12 januari 2022. 
 
Bewoners Van Limburg Stirumplein in opstand tegen komst van nòg een 
flitsbezorger 
 
De komst van weer een zogenoemde dark store in West laat veel bewoners rond het Van Limburg 
Stirumplein niet onberoerd: een petitie tegen deze locatie van flitsbezorger Flink is inmiddels 
ruim achthonderd keer ondertekend. 
 
Op 6 januari klinken in de Facebookgroep Westerparkbewoners de eerste geruchten: in het 
voormalige pand van Primera op het Van Limburg Stirumplein komt het magazijn, een dark 
store, van flitsbezorger Flink. Peter Siegel, bewoner van de Staatsliedenbuurt en een van de 
beheerders van de groep, zegt dat hij aan zulke geruchten doorgaans geen gehoor geeft. Maar 
al gauw blijkt uit berichtgeving van De Westkrant dat het verhaal klopt: al op 20 januari moet 
de vestiging opengaan. 
 
Reden voor Siegel om — vanuit zijn positie als bewoner, benadrukt hij — met een aantal buren 
een petitie op te stellen: ze vrezen (geluids)overlast, intimidatie en een stoep die vol staat met 
fietsen van bezorgers, net als elders in West en in De Pijp. 
 
De bewoners willen dat Flink alsnog verhuist naar een andere locatie. Is dat niet mogelijk, 
dan moet het bedrijf zich op z’n minst houden aan een aantal regels: een begaanbare stoep, 
en géén vrachtwagens die de hele dag af en aan rijden. De petitie was maandagmiddag 832 
keer ondertekend. 
 
Melanie Van der Horst, stadsdeelbestuurder in West, kan zich absoluut vinden in de bezwaren 
van de bewoners. In december trad ze al op tegen flitsbezorger Zapp, die in de Fagelstraat voor 
veel overlast zorgde: een dark store paste volgens het stadsdeel niet binnen het 
bestemmingsplan. Twee andere locaties in West worden nog onderzocht. 
 
Of eenzelfde ingreep ingreep mogelijk is op het Van Limburg Stirumplein, valt te bezien. ‘Bij 
de Fagelstraat was het heel duidelijk, dat pand had een ander bestemmingsplan. Op veel 
andere locaties in de stad is dat plan breder te interpreteren,’ zegt Van der Horst. 
 
Over het pand waar Flink intrekt was überhaupt al veel discussie. Eerder kreeg een tandarts 
geen vergunning: niet de juiste bestemming. Ook heeft het gebied rond het Van Limburg 
Stirumplein volgens het stadsdeel baat bij een breder winkelaanbod. ‘De komst van een 
flitsbezorger zorgt juist voor overlast en verschraling van de buurt,’ zegt Van der Horst. ‘Wij 
willen dat daar een winkel komt, nu is de juridische kwestie: is een flitsbezorger een winkel? 
Ik vind van niet.’ 
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Vorig jaar werd al duidelijk dat Amsterdam als stad wil optreden tegen de komst van dark 
stores en zint op spelregels voor flitsbezorgers. Er moet één lijn worden getrokken, zodat de 
stad volgens Van der Horst ‘een goed juridisch verhaal heeft’. 
 
Flitsbedrijven kunnen zich nu nog vrijuit vestigen, maar moeten er binnenkort dan ook 
rekening mee houden dat een vergunning verplicht is voor bepaalde locaties. Dat wordt nu 
door de gemeente onderzocht en heeft volgens Van der Horst prioriteit. Alleen al in haar 
stadsdeel zijn op dit moment acht dark stores gevestigd, die van Flink zal de negende zijn. 
 
Hoewel de stadsdeelbestuurder in afwachting van stadsbrede regels niet kan handhaven op 
het bestemmingsplan, heeft ze wel de capaciteit om stevig op te treden tegen overlast rond een 
aantal locaties in West. Mocht Flink er toch komen op het Van Limburg Stirumplein, en mocht 
de stoep toch overspoeld worden door bezorgfietsen, dan zal Van de Horst niet schromen om 
in te grijpen. Budget daarvoor krijgt ze van de gemeente. 
 
Buurtbewoner Siegel benadrukt dat de petitie geenszins dient als sneer tegen ‘zijn’ 
stadsdeelbestuurder. ‘Sterker: die dient ter ondersteuning, ik vind het heel goed hoe ze dit 
probleem aanpakt.’ Bron: Het Parool, 17 januari 2022. 
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