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Eerste woorden 

Ooit was er een tijd waarin nauwelijks mensen besmet raakten met het coronavirus. Een paar 
honderd mensen per dag testten positief, hooguit, en alle ziekenhuizen bij elkaar behandelden 
enkele tientallen coronapatiënten. Nederland bleef ver onder de zogeheten signaalwaarde, het 
niveau waarop de alarmbellen afgingen. Dat is al een tijdje verleden tijd. Op zaterdag komt 
Nederland voor de 500e keer boven die kritieke grens uit, op dag 717 van de coronacrisis. 

De signaalwaarde is in juni 2020 vastgesteld, tussen de eerste en de tweede golf. De grens 
zou worden overschreden als er op elke 100.000 inwoners 7 besmettingen zouden worden 
vastgesteld. Voor heel Nederland komt dat neer op ongeveer 1222 positieve tests in een etmaal. 
Als dit lang zou aanhouden, zou dat kunnen leiden tot een golf ziekenhuisopnames en 
overbelasting van de zorg, en daarna tot veel doden. Om dat te voorkomen, zou de overheid 
misschien strengere maatregelen moeten nemen. 

In de eerste golf, in april 2020, was Nederland drie keer boven de grens uitgekomen. Ook van 
september 2020 tot aan juni 2021 zat Nederland boven de signaalwaarde, in totaal 274 dagen 
lang. In die periode was er eerst een gedeeltelijke lockdown en daarna een harde lockdown. 

Afgelopen zomer volgde even een korte periode van rust. Daar kwam een einde aan met de 
discogolf, met 'dansen met Janssen'. Heropening van discotheken leidde tot een nieuwe piek. 
Op 5 juli kwam Nederland opnieuw boven de signaalwaarde uit, en sindsdien is het land niet 
meer onder die grens gezakt. Die periode duurt zaterdag 223 dagen. 

Gevolgen heeft de signaalwaarde tegenwoordig niet meer. Bovenaan de hoogste golf ooit 
bereidt het kabinet versoepelingen voor. Dat is onder meer mogelijk doordat mensen minder 
ziek lijken te worden van de Omikron-variant die nu dominant is. Ziekenhuizen hebben het 
druk, maar raken niet overbelast zoals bij de veel kleinere golven. Bron: De Telegraaf, 11 
februari 2022. 

Evenementen moeten bij meer dan vijfhonderd bezoekers zitplaatsen 
regelen 

Directeur Danny Damman van de Ziggo Dome in Amsterdam, is 'geschrokken' van het nieuws 
dat evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers zitplaatsen moeten regelen. In de 
concerthal in Amsterdam passen zo'n 17.000 mensen, wat betekent dat iedereen moet zitten. 
Daardoor passen er een stuk minder mensen in de zaal. 

‘Dan vrees ik dat sommige huurders denken, liever niet, laat maar’, zegt Damman. ‘Als dit de 
beslissing is, dan ben ik bang dat een paar huurders denken: dat past niet bij het karakter 
van het evenement.’ Het vormt mogelijk 'een knelpunt' om door te gaan, denkt hij. ‘Als je naar 
een cabaretvoorstelling gaat, kun je mensen laten zitten. De theaters zijn hier fantastisch mee 
geholpen. Maar de grote zalen met sta-evenementen niet.’ 

De logica is Damman en Jolanda Jansen, algemeen directeur van Rotterdam Ahoy en 
woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, nog niet duidelijk. ‘Waarom mag je 
wel staan tot vijfhonderd mensen, maar daarboven niet?’, vraagt Jansen zich af. Berend 
Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals sluit zich daarbij aan. ‘Dat 
betekent dat je wel mag dansen in de Ekko in Utrecht, maar niet in Paradiso in 
Amsterdam. Dat is krom.’ De drie hopen dat daar tijdens de persconferentie dinsdag meer 
duidelijkheid over komt. 

Damman, Jansen en Schans hopen ook dat er snel plannen voor de lange termijn komen. 
Jansen zegt het liefst op 11 maart weer open te gaan. ‘Dan is het precies twee jaar nadat we 
dicht moesten, maar we hebben opstarttijd nodig’, zegt Jansen. ‘Er moeten artiesten geboekt 
en podia opgebouwd worden. We kunnen niet van de een op de andere dag open. Het is 
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belangrijk dat het kabinet heel snel kleur bekent en de maatschappij opengooit. Daar is 
iedereen aan toe.’ Bron: AD, 10 februari 2022. 

Kabinet duimt dat versoepeling goed uitpakt 

Terwijl het aantal besmettingen door het dak gaat, versoepelt het kabinet toch de lockdown. 
Omikron is minder gevaarlijk, maar risico's zijn er wel degelijk. 

In zorg zit nu al een op de tien medewerkers thuis, aldus minister Ernst Kuipers. 

Een risico, aldus premier Mark Rutte. Maar wel een weloverwogen risico, volgens hem. Het 
kabinet versoepelt veel van de coronamaatregelen. En hoewel het erop lijkt dat dat kan, is er 
nog een hoop onzekerheid. Met een beetje pech leiden de versoepelingen juist tot grote 
problemen, waarschuwt de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Het is zelfs 
niet uitgesloten dat de maatregelen in de toekomst weer moeten worden aangescherpt. 

Want het aantal besmettingen is nu hoger dan op 18 december, toen de lockdown werd 
afgekondigd. Toen waren er ruim 14.000 besmettingen, nu is dat aantal ruim twee keer zo 
hoog. Gisteren meldde het RIVM 35.521 nieuwe besmettingen. ‘En dat aantal zal fors stijgen 
door de versoepelingen’, zegt Kuipers. 

Maar de nieuwe Omikron-variant lijkt een stuk minder ernstig dan eerdere varianten van het 
coronavirus, want het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is juist gehalveerd. Op 18 
december lagen er ruim 2300 mensen in het ziekenhuis, nu is dat aantal gedaald tot onder 
de 1000. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Mensen die besmet zijn met corona hoeven mogelijk minder lang in 
zelfisolatie 

Mensen die besmet zijn met corona hoeven mogelijk minder lang in zelfisolatie, zegt minister 
Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in de talkshow Beau. Nu is die periode nog minstens een 
week, maar omdat men minder lang ziek is door de Omikron-variant zou dit mogelijk korter 
kunnen. Het is aan het RIVM om dit te beoordelen, aldus Kuipers. 

Wanneer iemand nu uit zelfisolatie mag bij een positieve besmetting, hangt af van hoe lang 
iemand al klachtenvrij is. Pas na 24 uur zonder klachten kan iemand weer naar buiten. Maar 
dan moeten de eerste klachten wel langer dan een week geleden zijn ontstaan. 

Kuipers vreest dat de samenleving ontwricht raakt door het grote aantal mensen dat vanwege 
een coronabesmetting binnen moet blijven. Sectoren zoals de zorg of het openbaar vervoer 
kampen al met krapte omdat veel mensen ziek thuiszitten. Gemiddeld raken momenteel zo'n 
120.000 mensen per dag besmet, aldus het RIVM. 

Om de samenleving te ontlasten, versoepelde het kabinet al de quarantaineregels na contact 
met een besmet persoon. Wie in de buurt is geweest van iemand met corona, hoeft nu niet 
meer in quarantaine als hij of zij langer dan een week geleden is geboosterd. Ook na een 
besmetting in de afgelopen acht weken hoeft iemand niet meer in quarantaine. De versoepelde 
regels gelden alleen als iemand geen klachten heeft. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Nieuwe quarantaineregels gelden niet overal: ziekenhuis veel strenger 
voor bezoekers 

Het Radboudumc doet niet mee aan de versoepeling van de quarantaineregels die vrijdag door 
het kabinet werden afgekondigd. Dat maakte het Nijmeegse ziekenhuis expliciet bekend. De 
reden is dat er in het ziekenhuis kwetsbare mensen komen. Ook andere ziekenhuizen volgen 
die lijn. 

De versoepeling van vrijdag houdt in dat mensen die korter dan acht weken geleden corona 
hebben gehad én mensen die meer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben 
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gekregen, niet langer in quarantaine hoeven als zij in nauw contact zijn geweest met een 
positief getest persoon. Reden voor die versoepeling is dat het kabinet wil voorkomen dat te 
veel mensen tegelijk thuis komen te zitten, waardoor de maatschappij vastloopt. Ook wordt 
zo de testcapaciteit minder belast: iedereen die in quarantaine zit en daar sneller uit wil dan 
pas na tien dagen, moet immers getest worden. Bron: AD, 19 januari 2022. 

 

Consumenten geven nu er minder coronabeperkingen zijn weer meer 
geld uit in de horeca en aan reizen 

Consumenten geven nu er minder coronabeperkingen zijn weer meer geld uit in de horeca en 
aan reizen. Dat gaat ten koste van de uitgaven bij winkels, stellen economen van ABN AMRO, 
die voorspellen dat de detailhandel dit jaar met 1 procent groeit. De toegenomen concurrentie 
van andere sectoren is overigens niet het enige probleem. Ook de gestegen prijzen van veel 
producten zorgen ervoor dat consumenten minder vertrouwen hebben en minder bereid zijn 
aankopen te doen. 

Tijdens de coronacrisis zijn daarnaast enkele zwakheden van winkels blootgelegd, zoals de 
beperkte mogelijkheden om weerstand te bieden aan de opkomst van onlineshoppen. Ook 
bleken veel winkels te afhankelijk te zijn van een beperkt aantal aanbieders, waardoor ze 
vatbaarder waren voor verstoringen. 

Bovendien zijn er extra onzekerheden ontstaan door de crisis, zoals personeelstekorten en 
oplopende schulden. De totale belastingschuld van de winkelbranche ging vorig jaar tussen 
februari en augustus van 1,1 miljard euro naar 1,5 miljard euro. De gemiddelde winkel heeft 
een belastingschuld van 95.000 euro, rekenen de bankeconomen voor. 

Binnen de detailhandel zijn er wel grote verschillen. Zo hebben winkels die eten verkopen 
zoals supermarkten en speciaalzaken de afgelopen twee jaar goede zaken gedaan. Hun omzet 
krimpt dit jaar waarschijnlijk met één procent. Kledingzaken en schoenenwinkels groeien 
juist met respectievelijk zeven en vier procent, maar daarmee zijn de omzetverliezen van de 
afgelopen jaren nog niet goedgemaakt. 

Elektronicazaken deden het aan het begin van de coronacrisis goed, maar vorig jaar weer 
minder. Ook dit jaar krijgen zij het lastig omdat consumenten de wat grotere uitgaven 
uitstellen. Bron: AD, 11 februari 2022. 

 

ABN AMRO: geld consumenten gaat naar horeca, minder naar winkels 

Consumenten geven nu er minder coronabeperkingen zijn weer meer geld uit in de horeca en 
aan reizen. Dat gaat ten koste van de uitgaven bij winkels, stellen economen van ABN AMRO, 
die voorspellen dat de detailhandel dit jaar met 1 procent groeit. De toegenomen concurrentie 
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van andere sectoren is overigens niet het enige probleem. Ook de gestegen prijzen van veel 
producten zorgen ervoor dat consumenten minder vertrouwen hebben en minder bereid zijn 
aankopen te doen. 

Tijdens de coronacrisis zijn daarnaast enkele zwakheden van winkels blootgelegd, zoals de 
beperkte mogelijkheden om weerstand te bieden aan de opkomst van onlineshoppen. Ook 
bleken veel winkels te afhankelijk te zijn van een beperkt aantal aanbieders, waardoor ze 
vatbaarder waren voor verstoringen. 

Bovendien zijn er extra onzekerheden ontstaan door de crisis, zoals personeelstekorten en 
oplopende schulden. De totale belastingschuld van de winkelbranche ging vorig jaar tussen 
februari en augustus van 1,1 miljard euro naar 1,5 miljard euro. De gemiddelde winkel heeft 
een belastingschuld van 95.000 euro, rekenen de bankeconomen voor. 

Binnen de detailhandel zijn er wel grote verschillen. Zo hebben winkels die eten verkopen 
zoals supermarkten en speciaalzaken de afgelopen twee jaar goede zaken gedaan. Hun omzet 
krimpt dit jaar waarschijnlijk met 1 procent. Kledingzaken en schoenenwinkels groeien 
juist met respectievelijk 7 en 4 procent, maar daarmee zijn de omzetverliezen van de afgelopen 
jaren nog niet goedgemaakt. 

Elektronicazaken deden het aan het begin van de coronacrisis goed, maar vorig jaar weer 
minder. Ook dit jaar krijgen zij het lastig omdat consumenten de wat grotere uitgaven 
uitstellen. Bron: Het Parool, 10 februari 2022. 

Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich voor op acties van 
vrachtwagenchauffeurs 

Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich voor op acties van 
vrachtwagenchauffeurs. Hoewel nog onduidelijk is hoe omvangrijk de protesten uitpakken, 
heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gewaarschuwd dat vanaf komende zondag 
mogelijk 'truckerskaravanen' op gang komen die in maart zouden samenkomen in 
regeringscentrum Washington. 

Net als in Canada zouden steden en belangrijke transportroutes kunnen worden verstoord. 
Sociale media staan bol van de plannen van Amerikaanse truckers die zeggen solidair te zijn 
met hun Canadese collega's, die zich door de overheid gedwongen voelen een coronavaccin te 
halen. Ook andere beroepsgroepen roeren zich. 

Tot woede van de Canadese regering blokkeren vrachtwagens al dagen belangrijke 
grensovergangen naar de VS, met gevolgen voor de bevoorrading van vooral de auto-industrie. 
Donderdag werd een derde blokkade opgeworpen, in de centrale provincie Manitoba. 
Daarnaast zorgen truckers al een week of twee voor overlast in de hoofdstad Ottawa waar de 
politie zegt harder op te gaan treden. 

Volgens de Amerikaanse waarschuwing zijn er momenteel geen aanwijzingen voor 
geweldsuitbarstingen. Maar bestaat het risico dat hulpverleners, transport, overheids- en 
commerciële diensten ernstig worden verstoord, ook omdat mogelijk tegenprotesten volgen. 

Het Canadese ‘Vrijheidsconvooi’ krijgt ook in Europa navolging. In Frankrijk zijn 
vrachtwagens op weg naar Parijs voor een protest, dat de autoriteiten in de hoofdstad hebben 
verboden. Ook België en Oostenrijk hebben een verbod afgekondigd voor de zelfverklaarde 
vrijheidsstrijders op wielen. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Deel personeel ZGT zit thuis met corona: ‘Moeten binnenkort operaties 
gaan uitstellen’ 

Rond de vierduizend nieuwe coronabesmettingen in Twente per dag, maar het aantal 
ziekenhuisopnames daalt. Goed nieuws dus. Maar er is een keerzijde: ‘De uitval van 
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ziekenhuispersoneel is hoog door ziekte en quarantaine. We verwachten dat we straks niet 
meer alle operaties kunnen uitvoeren.’ 

‘Er ligt bij ons één Covid-patiënt op de ic. Dat is al een aantal weken zo’, zegt woordvoerder 
Tom Kummel namens ziekenhuis ZGT, dat vestigingen heeft in Almelo en Hengelo. „Op de 
verpleegafdelingen zitten we gemiddeld op acht patiënten en dat fluctueert al een poosje. Soms 
zijn het er wat minder, soms wat meer. Maar de tendens is dat dat aantal daalt.’ 

Goed te doen, zou je zeggen. Maar de realiteit is dat andere zorg binnenkort mogelijk niet altijd 
door kan gaan.  

Dat komt doordat de besmettingsgraad momenteel hoog is, óók onder personeel van ZGT. 
Kummel: ‘De uitval van personeel is hoog door ziekte en quarantaine.’ 

Ziekenhuis ZGT volgt de richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Is een 
zorgmedewerker positief getest en heeft hij of zij klachten, dan blijft ie thuis tot dag 7 of dag 
14, afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook moet de medewerker 24 uur klachtenvrij 
zijn voor ie diens werkzaamheden weer oppakt. 

Is een zorgmedewerker positief getest maar klachtenvrij, dan blijft hij of zij thuis tot dag 5 na 
de coronatest. Daarna is de medewerker weer inzetbaar voor patiëntgebonden 
werkzaamheden. Mits hij of zij nog steeds klachtenvrij is, uiteraard. 

Gevolg van dit beleid is dat een deel van het zorgpersoneel van ZGT nu thuiszit. Voorlopig 
kunnen hun collega’s het werk aan. ‘De huidige situatie leidt nog niet tot grote problemen. 
Ons ok-programma zit nu op een capaciteit van honderd procent. Dat betekent dat voorlopig 
alle geplande operaties door kunnen gaan’, aldus Kummel. Maar ZGT houdt er rekening mee 
dat dat op korte termijn niet meer haalbaar is. ‘We verwachten een noodzakelijke reductie. 
Door de uitval van personeel, maar ook doordat patiënten zelf corona hebben of in quarantaine 
zitten.’ 

In extreme situaties kan een ziekenhuis, zo valt te lezen in de richtlijnen van de FMS, 
overwegen onder voorwaarden positief geteste medewerkers in te zetten. Maar zo ernstig is de 
(verwachte) situatie bij ZGT niet. Kummel: ‘Er worden bij ons geen positief geteste 
personeelsleden ingezet.’ 

MST in Enschede is minder scheutig met informatie. Het ziekenhuis verstrekt geen gegevens 
over aantallen (corona)patiënten die momenteel zijn opgenomen. Woordvoerder Ida Gerda 
Emmens zegt verder niet te weten hoeveel personeelsleden, of welk percentage, in quarantaine 
zit.  

Wat ze wél kwijt wil: ‘Het ziekteverzuim is hoog. En daarmee ook de werkdruk.’ Bron: 
Tubantia, 10 februari 2022. 

 

Corona ontziet regionale sportwereld ook komend weekeinde niet: alweer 
volop afgelastingen 

Het begint een repeterende breuk te worden. Net als vorig weekeinde houdt het coronavirus 
Nederland in zijn greep. Het aantal besmettingen is torenhoog. De regionale sport wordt flink 
getroffen door afgelastingen vanwege het om zich heen grijpende virus. 
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In de volleybalcompetitie is er inmiddels een streep door de wedstrijden van de mannen 
van Avior uit Deventer (eerste divisie) en de vrouwenduels Halley-Dash Vorden (eerste divisie) 
en Heyendaal-WIK Steenderen (tweede divisie). 

Ook het duel van VVH uit Harderwijk in de Eerste Divisie A tegen Renswouw ligt er al uit. 

Bij het handbal gaat de wedstrijd van het Apeldoornse Achilles tegen Reehorst, in de Tweede 
Divisie D niet door. 

De waterpoloërs van Schuurman BZC spelen in de eredivisie niet tegen De Ham. Hun 
vrouwelijk collega's zouden twee wedstrijden afwerken (beker en eerste divisie) maar ook die 
zijn geschrapt door de nationale zwembond. 

En ook de eerste voetbalwedstrijd is al afgelast dit weekend. In de derde klasse C 
zou Hattem het Vaassense Vios ontvangen, maar de bezoekers kampen met te veel 
coronabesmettingen en kunnen geen volwaardig elftal op de been brengen. Bron: De Stentor, 
10 februari 2022. 

 

De handballers worden wel al dagenlang geplaagd door coronabesmettingen. Op dit moment 
zitten ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Rutger ten Velde, de keepers 
Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen en keeperstrainer Gerrie Eijlers in isolatie. 

 

Schaf corona toegangsbewijs af, er zijn te veel bezwaren tegen de QR-
code om ermee door te gaan 

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) moet worden afgeschaft omdat deze in al zijn uitvoeringen 
zowel grote praktische als ethische bezwaren heeft en dat het bovendien te weinig oplevert. 

Het CTB, ook vaak de QR code genoemd is bedacht om meer te kunnen zonder dat het de zorg 
gaat overbelasten. Iedereen wilde graag meer en niemand wil dat de zorg wordt overbelast, 
dus prima dat er iets is bedacht. Er zijn drie uitvoeringsvormen, 1-, 2-, en 3G. 1G betekent 
iedereen Getest, 2G betekent Gevaccineerd of Genezen, en 3G betekent Gevaccineerd, 
Genezen, of Getest.  

Praktische bezwaren: Een fijnmazige testcapaciteit, nodig voor 1G, hebben we helemaal niet 
en komt er ook niet. De registratie is steeds lastiger omdat er steeds meer verschillende 
combinaties zijn. Zoals 2x gevaccineerd, geen booster maar wel genezen en gevaccineerd in 
Nederland maar booster in Duitsland en 2x genezen en geen booster want jonger dan 18, 
enzovoort. Zeker voor ouderen wordt het er niet makkelijker op. Er zijn waarschijnlijk ook 
mensen die wel genezen zijn, maar zich niet hebben laten testen zodat het niet geregistreerd 
is. Laten vervallen van registratie geeft alleen maar meer gedoe en geeft meer verschillende 
combinaties.  
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Bezoekers van Glow in Eindhoven laten begin november vorig jaar hun QR-code scannen om 
een polsbandje te krijgen waarmee ze alle onderdelen van Glow kunnen bezoeken. Archieffoto 
DCI Media © Sem Wijnhoven/DCI Media  

Ethische bezwaren: Het is best te verkopen dat je in bepaalde fases van een pandemie 
onderscheid maakt tussen wel en niet gevaccineerd / genezen, maar die tijd is wel zo’n beetje 
voorbij met de minder ziekmakende Omikron variant en nu de groep mensen die niet 
gevaccineerd en niet genezen is wel heel klein is. Ook het invoeren van een vervaldatum van 
de registratie is met de Omikron variant niet logisch. Iedereen die iets meer bescherming wil 
heeft die booster al wel gehaald. Verder levert het eenvoudigweg te veel maatschappelijke 
weerstand op.  

Ongevaccineerden niet veel contacten laten hebben met grote groepen omdat daar mogelijk 
besmette mensen bij zitten.  

Het levert te weinig op: 1G kan praktisch niet, 2G wil niemand, dus dan blijft eventueel over 
3G. Weer even terug naar de reden van het CTB, namelijk voorkomen van overbelasting van 
de zorg. Het is duidelijk dat ongevaccineerden het grootste risico lopen op het nodig hebben 
van zorg. Vanuit dat oogpunt is het logisch om ongevaccineerden niet al te veel contacten te 
laten hebben met grote groepen omdat daar altijd mogelijk besmette mensen bij zitten. 
Daarvoor werken 1G en 2G uiteraard, maar die gaan het echt niet worden. Wat heeft het 
getest zijn voor toegevoegde waarde?  

Mensen die gevaccineerd of genezen zijn kunnen nog steeds (licht) besmettelijk zijn en zijn 
dat onafhankelijk of de derde groep wel of niet getest is. Niet gevaccineerden kunnen een 
hogere viruslast hebben, waarmee ze weer anderen kunnen besmetten. Maar de groep niet 
gevaccineerd of genezen is ondertussen zo klein en de gevaccineerden zijn juist beschermd en 
de ziektelast met Omikron is veel minder. Als je heel precies gaat kijken dan zullen er 
ongetwijfeld nog kleine voordelen aan 3G zitten, maar dat weegt niet op tegen de praktische 
en ethische bewaren. Bovendien wordt er echt niet overal heel precies gecheckt, dus dat helpt 
ook niet. 
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Er zijn uiteraard ook de maatregelen om besmettingen te voorkomen. Mondkapjes, 1,5 meter, 
beperkt aantal bezoekers. Daar is natuurlijk ook niemand heel blij mee, maar daar is veel 
minder weerstand tegen. Bron: ED, 10 februari 2022. 

Corona-sceptici in vaccinatielocaties GGD, beschuldiging van ‘genocide’ 

Mensen die het coronavirus in twijfel trekken zijn zowel gisteravond als vandaag 
vaccinatielocaties van de GGD in het Limburgse Heerlen binnengedrongen. 

Ze beschuldigden de medewerkers van moord en genocide. Er is een klein handgemeen 
geweest, zegt een woordvoerder van de regionale gezondheidsdienst. 

De GGD Zuid-Limburg heeft aangifte bij de politie gedaan. De woordvoerder nogmaals: ‘Wij 
staan hier voor de burger, en niet om ons uit te laten maken voor moordenaar. We werken al 
twee jaar non-stop om te zorgen dat we de pandemie te lijf gaan. Iedereen mag demonstreren, 
maar wel binnen de perken. Je komt niet binnenstormen om mensen met woorden en fysiek 
te lijf te gaan.’ 

Op Twitter gaan beelden van het voorval in een van de vaccinatielocaties in Heerlen rond. 

De beveiliging bij de GGD-locaties wordt voorlopig opgevoerd. Dat gebeurt zowel zichtbaar, als 
niet zichtbaar. Daarnaast rijdt de politie vaker langs de vaccinatielocaties om een oogje in het 
zeil te houden. ‘De geuite beschuldigingen, en bedreigingen hebben invloed op het 
veiligheidsgevoel van onze medewerkers’, tekende dagblad De Limburger bij de GGD op. 

De corona-sceptici, ‘wappies’ in de volksmond, worden op Twitter bekritiseerd. 

Een andere twitteraar neemt een ander woord dan ‘sneu’ in de mond: ‘Vies vuil tuig van de 
richel.’ Simone snapt de actie totaal niet: „Wauw, idioten. Wat ik hier nooit van snap is dat ze 
zelfbeschikkingsrecht willen en kiezen voor niet vaccineren, maar willen verhinderen dat 
anderen datzelfde recht hebben zich wel laten vaccineren.’ Een ander stelt dat hij tegen alle 
coronamaatregelen en -beslissingen is, maar dat de mensen in Zuid-Limburg te ver gaan. 

‘Wat een schijtvolk! Gaat een beetje #GGD in Heerlen aanvallen. Wow. (…) Je kunt ook écht 
te ver gaan. Wat een achterlijke figuren.’ 

Vorig jaar januari was de GGD ook de dupe, toen op Urk. Daar werd een coronatestlocatie in 
brand gestoken. Dat leverde de trending hashtag #Urxit op. Bron: Metro, 10 februari 2022. 

Producenten stomen meer acteurs klaar voor hoofdrol vanwege corona  

Alle grote musicalproducties zijn inmiddels weer hervat in de Nederlandse theaters. Maar 
eenvoudig is het niet voor de producenten om elke avond een volledige cast op het podium te 
hebben staan. Net als in de rest van de samenleving vallen er met regelmaat belangrijke spelers 
uit door een coronabesmetting. Zo kon de première van de Hazes-musical 'Hij Gelooft In Mij' om 
die reden afgelopen zondag niet doorgaan. 

‘Er zijn op dit moment meerdere acteurs in de cast die kunnen bijspringen als één van de 
hoofdrollen wegvalt’, stelt een woordvoerder van Stage Entertainment. Het bedrijf is 
verantwoordelijk voor grote succesproducties als TINA, The Sound of Music en Aladdin. ‘We hebben 
heel bewust extra alternates ingewerkt, om te voorkomen dat we bij een plotselinge besmetting een 
hele voorstelling moeten afgelasten.’ 

Dit geldt ook voor de producties van De Graaf & Cornelissen, die reizende voorstellingen 
als TITANIC en The Rocky Horror Show maakt. ‘De companymanagers hebben tegenwoordig als 
belangrijkste taak de puzzel op te lossen als er belangrijke namen in de voorstelling opeens 
wegvallen’, meldt een woordvoerder. ‘Ook wij maken meer gebruik van zogenoemde 'understudy's' 
in zulke gevallen.’ 
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Dit soort problemen speelden het afgelopen jaar ook veelvuldig op Broadway en West End, waar 
met regelmaat shows op het laatste moment moesten worden afgelast. De grote shows in New York 
en Londen losten dit onder meer op door oude hoofdrolspelers, die in het verleden belangrijke rollen 
vertolkten, op te trommelen. Ook konden acteurs uit reizende versies van grote shows bijspringen 
in de 'open-eind-voorstellingen' in vaste theaters. 

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat, met nog maar een paar dagen verwijderd tot de 
grote première van de musical 'Hij Gelooft in Mij', een aantal mensen uit de cast corona hebben. 
Meerdere shows moesten worden afgelast, waaronder de première. Bron: RTL Boulevard, 10 
februari 2022. 

 

Vader eist online lessen voor leerlingen met corona: 'Ze hebben recht op 
onderwijs' 

Waarom krijgen kinderen die thuiszitten met corona geen online les op het Winkler Prins 
College in Veendam? Vader Pascal Weijenberg uit Zuidbroek windt zich er zo over op dat hij 
er een boze brief over schreef aan de gemeenteraad en de wethouder onderwijs. 

Zijn zoon Justin (14) testte positief en na een dagje keelpijn en koorts voelt hij zich weer prima. 
Geen enkele reden dus om geen lessen te volgen vanuit huis, vindt zijn vader, maar daar doet 
het Winkler Prins niet aan. 

'Ik vind het schandalig dat school niks regelt zodat kinderen bij kunnen blijven, zo wordt alles 
op het bordje van het kind gelegd om na die tijd alles weer bij te halen. Een leerling heeft recht 
op onderwijs en ze ontzeggen hem dat. Dat accepteer ik niet.' 

Voor Justin, die nu in havo 2 zit, zijn de afgelopen twee jaar extra ingewikkeld geweest. Omdat 
zijn vader vanwege een slechte nierfunctie in de risicogroep zit, bleef hij in 2020 acht weken 
thuis van school. Online lessen zijn er dan niet. Begin van dit schooljaar kampte hij met een 
hersenschudding en zat hij weer thuis. 'Hij heeft het allemaal weer bij moeten halen en we 
hebben hem net weer een beetje op de rit en dan zou hij door zoiets weer in de stress komen.' 

Vader Weijenberg pikt het niet en trekt aan de bel bij het Winkler Prins. De school besluit 
vanwege Justins bijzondere situatie een uitzondering te maken: hij mag deze week online 
aanhaken bij de lessen in de klas. Voor zijn vader is dat niet voldoende. 

'Ik denk dan: je hebt de essentie niet meegekregen. Het is ook voor de toekomst belangrijk. 
We hebben nu Omikron maar wat krijgen we de volgende keer. School moet plannen maken 
om dit te regelen voor een volgende pandemie. Of stel de school vliegt in brand, dan kan je 
ook door met lessen. School laat een morele verplichting liggen.'  

'Ik denk dat we op een goede wijze antwoord hebben gegeven op de hulpvraag voor Justin,' 
reageert bestuurder Ferdinand Vinke, 'en verder zijn het prima vragen die hij stelt. We zullen 
hem uitnodigen om er eens rustig over te spreken.' Hoewel sommige docenten wel delen van 
lessen online aanbieden, ligt de nadruk in Veendam inderdaad op de leerlingen in de klas. 

'Onze ervaringen met online zijn niet onverdeeld positief. Als een leerkracht zijn aandacht over 
de hele les moet verdelen, leidt het ertoe dat geen van de groepen tot zijn recht komt. Daarom 
kiezen we ervoor de aandacht op de leerlingen in de klas te richten. En zeven uur online lessen 
volgen, daar raken leerlingen ook uitgeput van.' 



11 
 

 

 

Het Winkler Prins college in Veendam © Google Street View 

 

Docent Sandra Klooster geeft les (ter illustratie)© RTV Noord 

Uit een rondgang langs middelbare scholen in onze provincie blijkt dat ze het allemaal op hun 
eigen manier aanpakken. Lesmateriaal, weekplanningen en opdrachten zijn vaak wel online 
te vinden, maar online lessen zijn er niet overal. Rector Co Tammeling van het Stadslyceum 
in Groningen: 'We streamen niet, want dat kan worden opgenomen en ergens opduiken. We 
vinden dat de les een veilige leeromgeving moet zijn en leerlingen zijn wel vaker een keer vijf 
lesdagen weg.' 

Daar kijken ze op het Ubbo Emmius in Stadskanaal toch anders tegenaan. Via Teams doen 
thuiszittende leerlingen mee aan de les in de klas. Directeur Bert Dijkstra: 'Het is ook wel 
nodig, ze hebben al zo ontzettend veel gemist!' Op de Lindenborg in Leek bieden ze 
instructiemomenten online aan, 'waar het passend is. Het is maatwerk per vak,' vertelt 
directeur onderwijs Daisy Smit. 
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Het is hoe dan ook lastig, zegt conrector Mariët de Langen van Hogeland College in Warffum. 
'Twee weken geleden hadden we 43 procent van de leerlingen ziek thuis zitten. Die zijn niet 
allemaal ziek genoeg om geen online lessen te kunnen volgen, maar of ze dat doen hangt ook 
af van de stimulans thuis.' 

De school van Justin blijft achter de huidige werkwijze staan, waarbij voor hem een 
uitzondering is gemaakt. Winkler Prins-bestuurder Ferdinand Vinke: 'De leerstof wordt online 
aangeboden, veel docenten zijn bereikbaar voor hulpvragen, leerlingen hebben een 
abonnement op een digitale huiswerklijn en een buddy in de klas. Wij denken dat dit werkend 
zou moeten zijn. Daarbij loopt het team na twee jaar ook op het laatste van hun 
wenkbrauwen.' 

Daar heeft vader Weijenberg weinig boodschap aan. 'Corona vergt van ons allemaal een extra 
inspanning, maar dat betekent niet dat scholen er voor weg kunnen lopen. Scholen 
schreeuwen van de daken dat ze open moeten blijven, maar besmette leerlingen laat je het 
zelf uitzoeken. Ik heb gedacht: laat de politiek hier ook maar eens een oordeel over vellen, 
misschien dat ze er dan wel wat mee doen.' 

Woordvoerder Janet Kuntkes van de gemeente Veendam laat weten dat het aan de school zelf 
is hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Bron: RTV Noord, 9 februari 2022. 

Rouw bij nabestaanden overledenen IC eerste corona golf heftiger 

Mocht in de toekomst onverhoopt weer een corona-variant de kop opsteken waardoor 
patiënten op de intensive care (IC) belanden, dan is het van groot belang dat er voor de naasten 
van patiënten geen bezoekbeperkingen gelden. 

Nabestaanden van patiënten die gedurende de eerste coronagolf overleden op de IC van het 
Erasmus MC, rapporteren namelijk aanzienlijk ernstiger klachten van depressie, angst en 
gecompliceerde rouw dan nabestaanden van mensen die vóór die tijd op de IC overleden. 

Tijdens die eerste golf was familiebezoek op veel Nederlandse IC’s niet of zeer beperkt welkom. 

Dat schrijven psycholoog Margo van Mol, IC-verpleegkundige Sebastian Wagener, 
wetenschapper Maatschappelijke Gezondheidszorg Judith Rietjens en cardioloog-intensivist 
Corstiaan den Uil in het wetenschappelijk tijdschrift Intensive Care Medicine. 

De onderzoekers keken naar de antwoorden die 121 nabestaanden van overleden IC-patiënten 
acht weken na het overlijden van hun dierbaren op vragenlijsten invulden. Ze vergeleken de 
resultaten uit de periode tussen september 2019 en februari 2020 met die uit de eerste 
coronagolf tussen maart en mei 2020. 

‘We kunnen het niet keihard bewijzen met onze studie, maar we weten vrijwel zeker dat de 
bezoekbeperkingen een grote rol hebben gespeeld bij die ernstige klachten’, vertelt Margo van 
Mol, als psycholoog verbonden aan de IC.’De familiegerichte zorg die wij op de IC van het 
Erasmus MC bieden aan patiënten en hun naasten, kwam tijdens die eerste golf volledig op 
zijn kop te staan.’ 

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat er in de toekomst geen bezoekbeperkingen meer 
worden ingesteld op de Nederlandse IC’s, mocht ooit nog een virus de kop opsteken dat 
mensen weer zó ernstig ziek maakt dat ze op een IC moeten worden opgenomen. 

Van Mol vermoedt echter dat ook de ongekende hectiek op de overvolle IC’s heeft meegespeeld. 
‘De excellente IC-zorg die de zorgprofessionals gewend waren te bieden, stond op losse 
schroeven. Er was geen tijd voor aandachtige gesprekken met familie, voor goede begeleiding 
en betekenisvolle nazorg. Er was grote angst voor corona. Dokters wisten nog niet hoe 
coronapatiënten moesten worden behandeld.’ 
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In het Erasmus MC mocht dagelijks 1 persoon een uurtje op bezoek komen. Kwam een patiënt 
in de stervensfase terecht, dan mochten er twee, en iets later in de coronagolf maximaal vier 
mensen bij zijn. ‘Er waren in Nederland ook IC’s die volledig gesloten waren voor bezoek. Maar 
ook in het Erasmus MC hebben we meegemaakt dat dierbaren afscheid moesten nemen via 
Zoom. Verschrikkelijk! Dan staan ook de verpleegkundigen met tranen in hun ogen.’ 

Dat Van Mol en haar mede-onderzoekers de ernst van de rouw konden vergelijken, is te 
danken aan een studie die toevallig al liep naar het effect van een bijzondere service voor 
nabestaanden: de afscheidsmand. 

Die mand wordt gebruikt door de verpleegkundigen die voor de familie van de stervende 
patiënt zorgen. In de mand zitten materialen led-kaarsen, een gedachtenboekje en materialen 
om een blijvende herinnering te maken. ‘Denk aan een stempelkussen en kaartjes zodat 
verpleegkundigen een vingerafdruk kunnen maken van een patiënt. Zo’n herinnering geven 
de verpleegkundigen dan mee aan de nabestaanden.’ 

‘We gebruikten vragenlijsten om te meten of de afscheidsmand van waarde was voor 
nabestaanden. We hebben in 2020 toestemming gevraagd om de studie wat langer door te 
zetten en konden daardoor ook de nabestaanden van mensen die in de eerste golf overleden, 
vragen naar hun psychische gesteldheid.’ 

Van Mol erkent: de studie heeft haken en ogen. ‘De vragenlijsten zijn 8 weken na het overlijden 
van de naaste ingevuld. Dat is eigenlijk te kort om te kunnen beoordelen of iemand overmatig 
last heeft van de gevolgen van het verlies. Maar álle lijsten zijn na 8 weken ingevuld en zijn 
onderling dus goed vergelijkbaar.’ 

Overigens zijn de mensen die gedurende de eerste maanden van de pandemie overleden niet 
allemaal aan corona gestorven. ‘Er zijn ook mensen overleden door andere oorzaken. Maar 
ook hun nabestaanden kregen te maken met die eerste ongekende hectiek op de IC.’ Bron: De 
Zorgkrant, 9 februari 2022.  

Opnieuw ruim 86.000 coronabesmettingen gemeld 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 86.862 positieve 
coronatests geregistreerd. Dat is een fractie hoger dan het cijfer van woensdag. Toen waren er 
86.563 nieuwe gevallen doorgegeven. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam donderdag iets later dan 
gebruikelijk met de cijfers. Dat was het gevolg van een technische storing. 

Het aantal gemelde sterfgevallen liep iets op, na een paar dagen van daling. In de afgelopen 
dag kreeg het RIVM bericht dat vijftien mensen aan de gevolgen van hun infectie zijn 
bezweken. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, 
omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM 56 sterfgevallen, gemiddeld acht per dag. Bron: 
Het Parool, 10 februari 2022. 

Documentaire: hoe de Hogeschool van Amsterdam twee jaar worstelde 
met corona 

Op 11 maart 2020 vertelt Tohar Wijnalda aan haar klasgenoten dat ze zwanger is. De dag 
erna kondigt premier Rutte aan dat Nederland in lockdown gaat. In de documentaire Achter 
de Schermen, die vanavond op AT5 wordt uitgezonden, zien we onder andere deze 
hogeschoolstudent tijdens de coronacrisis. Filmmaakster Hannah van Tassel heeft in 
opdracht van de HvA, ( Hogeschool van Amsterdam) studenten, docenten en medewerkers van 
de school gevolgd tijdens hun worsteling met de pandemie. 
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Nederland lijkt langzamerhand steeds meer open te gaan, de documentaire geeft een 
beklemmend tijdsbeeld van de situatie waarin ook de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen 
twee jaar verkeerde. Er zitten voor iedereen die werkt en studeert herkenbare scenes in de 
film. De lage opkomst bij colleges, de slechte internetverbindingen en de lange stiltes en het 
ongemak af en toe na het stellen van een vraag ; al die aspecten komen voorbij in de 
documentaire. 

De sluiting van het hoger onderwijs betekende voor studenten dat alle lessen en het meeste 
sociale contact wegvielen. Daarvoor in de plaats kwam het onderwijs op afstand. Zo ook voor 
Tohar Wijnalda, studente Leraar Wiskunde aan de HvA. ‘Ik vond het vreselijk om te horen dat 
school sloot. Het duurde wel een maand voordat ze eindelijk een manier hadden gevonden om 
de lessen online te geven.’ 

Tohar is niet alleen voltijdstudent, ze is ook moeder van een zoontje van 1. ‘Toen alles online 
ging, vond ik dat erg lastig. Vaak moet ik mijn zoontje de fles geven tijdens colleges, en mijn 
wifi lag er heel vaak uit.’ Naast de technische problemen zoals een wegvallend wifinetwerk of 
een haperende microfoon, was de drempel om vragen te stellen ook hoger dan tijdens een 
echte les. ‘Je voelt je bekeken als je antwoord geeft op vragen van een docent of als je zelf een 
vraag wil stellen.’ 

‘De steeds veranderende maatregelen vond ik echt verschrikkelijk. Je wist niet waar je aan 
toe was en dat is niet best voor je mentale welzijn,’ zegt Tohar. ‘Ik heb elke mogelijkheid om 
op school te zitten gepakt. Of ik nou online of offline les had. Ik zat zoveel mogelijk met twee 
vriendinnen op de gereserveerde studieplekken.’ 

De coronacrisis heeft ook positieve veranderingen gebracht. Tohar: ‘Toen de lockdown begon, 
had ik opeens heel veel vrije tijd. Ik kon mijn broertjes en zusjes vaker opzoeken en ik hoefde 
niet meer naar mijn intensieve stage. Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ik heb tijdens de 
lockdowns een nieuwe hobby ontdekt: haken! Ik heb tijdens die saaie dagen thuis heel veel 
shirtjes voor mijn zoontje gehaakt.’ lacht Tohar. 

De documentaire wordt op 10 februari om 19:07 uur voor de eerste keer uitgezonden via AT5. 
Bron: AT5, 10 februari 2022.  

Vladimir Poetin hield bewust afstand van Emmanuel Macron omdat de 
Franse president een coronatest zou hebben geweigerd 

De Russische president Vladimir Poetin hield bewust afstand van Emmanuel Macron omdat 
de Franse president zou hebben geweigerd een coronatest af te laten nemen. Bronnen rondom 
Macron zeggen dat tegen persbureau Reuters naar aanleiding van een iconische foto van de 
twee wereldleiders. 

Macron en Poetin spraken elkaar maandag vanwege het conflict rondom Oekraïne. Een foto 
waarop te zien was hoe de twee aan een meterslange tafel ver uit elkaar zaten, werd veelvuldig 
op sociale media gedeeld. Diplomaten suggereerden dat Poetin een 'diplomatieke boodschap' 
over wilde brengen door de Franse president fysiek op afstand te houden. 

Volgens de bronnen rondom de Franse president werd Macron in Rusland echter gevraagd 
een coronatest af te laten nemen voordat hij Poetin kon ontmoeten. Weigerde hij dat, dan 
moest hij afstand houden van zijn Russische ambtsgenoot. 

‘Wij wisten dat dit zou betekenen dat er geen handen geschud konden worden en er aan een 
lange tafel overlegd zou worden, maar we konden niet accepteren dat Rusland de hand zou 
weten te leggen op het DNA van de Franse president’, aldus een van de bronnen. De Fransen 
hadden hun twijfels over de betrouwbaarheid van de Russische artsen. 

De Russische president zou volgens de bronnen in 'een strenge bubbel' zijn gehouden. Macron 
deed voor vertrek naar Rusland in Frankrijk een PCR-test. Het Kremlin wilde niet op vragen 
van Reuters over de kwestie reageren. Bron: AD, 11 februari 2022.  
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AOb en FNV hebben een meldpunt geopend voor medewerkers in 
het onderwijs met langdurige Covid  

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek hebben 
een meldpunt geopend voor medewerkers in het onderwijs met langdurige Covid die 
erdoor financiële schade oplopen. De bedoeling is om de omvang van het probleem in het 
onderwijs in kaart te brengen. 

De vakbonden vinden dat de overheid een fonds voor langdurige Covid moet instellen, zodat 
mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds klachten ondervinden een 
financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Klachten die horen bij de aandoening zijn 
bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, kortademigheid, hartkloppingen en langdurig 
verlies van reukvermogen. 

Volgens de bonden heeft langdurige Covid financiële gevolgen voor de getroffenen. In het eerste 
ziektejaar ontvangen medewerkers nog het volledige salaris, maar in het tweede jaar zakt dat 
terug naar 70 procent daarvan. Wie er niet in slaagt te re-integreren, wacht het 'tweede spoor', 
ofwel een baan elders of arbeidsongeschiktheid, aldus de bonden. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Er staan voor het komende weekeinde meer toegangstesten gepland dan 
vorig weekeinde 

Er staan voor het komende weekeinde meer toegangstesten gepland dan vorig 
weekeinde. Voor vrijdag, zaterdag en zondag zijn momenteel 49.000 afspraken gemaakt. Een 
week geleden stonden er rond dezelfde tijd zo'n 28.000 toegangstesten gepland. Stichting 
Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, verwacht dat het 
aantal testafspraken nog oploopt. De meeste mensen boeken kort van tevoren een 
afspraak, zodat ze ergens naar binnen mogen. Vorige week vrijdag zijn uiteindelijk 68.000 
afspraken gereserveerd en zaterdag 78.000. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Geen mondkapje op Franse openbare plaatsen waar bezoekers hun 
coronapas moeten laten zien 

Op Franse openbare plaatsen, waar bezoekers hun coronapas moeten tonen om binnen te 
komen, hoeft niet langer een mondkapje te worden gedragen, laat het ministerie van 
Volksgezondheid vandaag weten. Het dragen van een maskertje blijft verplicht in 
het openbaar vervoer en publieke plekken die niet onder het coronatoegangsbewijs vallen. De 
nieuwe maatregel gaat maandag 28 februari in, en volgt op een afvlakking van het aantal 
dagelijkse coronabesmettingen in Frankrijk. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Het kabinet kan carnavalsvierders op dit moment nog niet geruststellen  

Het kabinet kan carnavalsvierders 'op dit moment nog niet' geruststellen dat de festiviteiten 
eind deze maand kunnen doorgaan zoals normaal. Dat zei minister van Volksgezondheid 
Ernst Kuipers vrijdag. Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz verwacht op haar beurt dat het 
feest 'waarschijnlijk nog wel aangepast' zal moeten worden. 

‘Ik kan nog niet zeggen wat er eind deze maand zal gebeuren’, zei Kuipers. Dat hangt onder 
meer af van adviezen van het OMT over de te verwachten gevolgen van versoepelingen voor de 
zorg. Het is denkbaar dat grote bijeenkomsten in cafés of op evenementen mogelijk gemaakt 
worden als iedereen getest is, maar dan moet dat praktisch wel haalbaar blijken. ‘De capaciteit 
is uiteindelijk beperkt.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 
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De Nederlandse profvoetbalclubs hebben in Den Haag gepleit voor de 
terugkeer naar volle stadions 

De Nederlandse profvoetbalclubs hebben in Den Haag gepleit voor de terugkeer naar volle 
stadions. Diverse clubs hadden hun mascotte in de spelersbus van het Nederlands elftal naar 
Den Haag gestuurd. Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB, ging 
samen met Jan de Jong van de Eredivisie CV en Marc Boele van de Keuken Kampioen Divisie 
op Het Plein voor de Tweede Kamer in gesprek met minister Conny Helder van Sport. 

De mascottes liepen over het Binnenhof naar Het Plein, waar ze ballen uitreikten aan diverse 
politici. Met deze ludieke actie wilden de voetbalclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie aandacht vragen voor hun situatie. Ze mogen op dit moment vanwege de 
coronamaatregelen maximaal één derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. De 
clubs willen zo snel mogelijk weer al hun seizoenkaarthouders en supporters kunnen 
toelaten. Bron: AD, 11 februari 2022. 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken 
maandagavond in Utrecht de versoepelingen 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond in Utrecht 
de versoepelingen van het coronabeleid die het kabinet dinsdag wil aankondigen. Aan de orde 
komt vrijwel zeker wat de versoepelingen voor gevolgen hebben voor het vieren van 
carnaval eind februari. Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet daar landelijke regels voor 
moet vaststellen, om te voorkomen dat carnavalvierders massaal naar de stad of regio 
trekken waar het meeste is toegestaan. 

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie zei eerder dat carnaval vanwege corona dit jaar anders zal 
verlopen dan de mensen gewend zijn. Alle optochten zijn al afgelast. Maar ondertussen is 
bekend geworden dat er waarschijnlijk heel veel versoepelingen aan komen voor eind februari, 
als het carnaval is. Dat komt de 'carnavalsburgemeesters' goed uit, want die waarschuwden 
al dat ze een hossende mensenmassa op straat niet gaan aanpakken, noch groepen verklede 
mensen die van kroeg naar kroeg trekken. Bron: AD, 11 februari 2022. 

 

Joost Van Vliet uit Gouda begon twee jaar geleden met Nusa, een Indonesisch restaurant. Nu 
heeft hij vestigingen in Alphen, Woerden, Tilburg en op Goeree-Overflakkee en Aruba. © 
Rianne Den Balvert 
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Joost begon nèt voor coronatijd een restaurant, nu heeft hij zes 
vestigingen: ‘Men denkt, jij durft’ 

Begin je een restaurant, komt corona. Het overkwam Joost Van Vliet (54) uit Gouda met Nusa. 
Maar het kan verkeren: hij opent binnenkort vestiging nummer zes van het Indonesische 
eetcafé. ‘Als je zegt, joh, begin een visserij in Patagonië, dan doe ik het.’ 

Monter banjert Van Vliet door Nusa in Woerden. Hier, aan de Wilhelminaweg, opende onlangs 
de vijfde vestiging van Nusa, na Gouda, Alphen, Tilburg en Ooltgensplaat (Goeree-
Overflakkee). ‘En nummer zes, op Aruba, komt eraan.’ 

Je kunt wel stellen dat ‘ergens onbevangen instappen’ het levensmotto van Van Vliet is. Na 
de hotelschool runde hij een eetcafé in zijn geboortestad Gouda. Maar het gevoel dat hij had 
na een bezoek aan Azië tijdens zijn studietijd kon hij maar niet loslaten. En dus verkocht hij 
zijn zaak op zijn 26ste en stapte, bijna op de bonnefooi, in het vliegtuig naar het Indonesische 
paradijs Bali. ‘Dit is ‘m, dacht ik. Het voelde als thuiskomen.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

Het hoogste Duitse gerechtshof heeft voorlopig ingestemd met een 
vaccinatieplicht voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen 

Het hoogste Duitse gerechtshof heeft voorlopig ingestemd met een vaccinatieplicht voor 
personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het constitutionele hof in Karlsruhe heeft naar 
eigen zeggen alle klachten afgewezen over de plicht die half maart ingaat. 

Honderden mensen die in de medische sector of zorg werken, hebben zich vergeefs bij het hof 
beklaagd. Zij eisten in spoedprocedures dat de invoering van de prikplicht zou worden 
gestopt. Het hof wijst die eis af, dus de regering kan verder met invoeren. 

Maar met de spoedprocedures is de vraag of de vaccinatieplicht in strijd met de grondwet zou 
zijn nog niet definitief beantwoord. Het hof moet zich daar nog verder in gaan verdiepen. 
Duitse media verwachten dat dit snel zal gebeuren. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Dilan Yeşilgöz hoopt dat het perspectief op verdere versoepeling helpt 
om komend weekend de rust te bewaken 

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hoopt dat het perspectief op verdere versoepeling van de 
coronaregels helpt om komend weekend 'de rust te bewaken'. Zaterdag protesteert de 
nachthoreca tegen de nu geldende sluiting door toch open te gaan. 

De bewindsvrouw vraagt ze dat niet te doen nu duidelijk is dat het kabinet 
het volgend weekend denkt te kunnen versoepelen. ‘Er is een reden dat we het stap voor stap 
doen. Het liefst doen we alles open, maar zo ver zijn we nog niet’, aldus Yeşilgöz. 

‘Ik hoop dat dit bijdraagt aan een goed gesprek van de burgemeesters met de horeca in de 
eigen gemeente’, aldus de minister. ‘Ik heb gezien dat er burgemeesters zijn die zeggen: 
luister, wij willen ook net als iedereen dat het allemaal open kan.’ 

Yeşilgöz: ’Dat kan nu nog niet, dus ga nou niet voor eigen rechter spelen.’ Ze wijst erop dat de 
burgemeesters ook kunnen ingrijpen, en er boetes kunnen volgen. ‘Maar dit is natuurlijk een 
sfeer waar je helemaal niet in wil zitten.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

Betogers in Wellinghton worden verjaagd met sproeiers 

Om de, op het gras rond het Nieuw-Zeelandse parlementsgebouw kamperende, betogers te 
verjagen, heeft de voorzitter van het parlement de sproeiers aan laten zetten. Het aantal 
betogers in 'Kamp Vrijheid' is van 250 opgelopen tot ongeveer 1500. 



18 
 

‘Ze zijn niet legaal op het terrein, dus het is geen probleem om hun ongemak te vergroten’, 
aldus voorzitter Trevor Mallard. Op het terrein wordt sinds dinsdag geprotesteerd tegen het 
2G-beleid en de vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen. 

De sproeiers werden 's middags laat aangezet en zullen ook 's nachts aan blijven. Het gazon 
is inmiddels doorweekt. Ook de demonstranten en hun tenten zijn drijfnat. Het 
heeft bovendien ook geregend en het gaat dit weekend mogelijk nog harder regenen. Bron: 
AD, 11 februari 2022. 

 

© AFP — Het gras, de tenten en de betogers, zijn inmiddels doorweekt in Wellington. 

Mensen met een nieuwe nier hebben zes keer grotere kans dan mensen 
zonder nierproblemen om te overlijden aan het coronavirus 

Mensen die een niertransplantatie ondergingen, hebben een zes keer grotere kans dan 
mensen zonder nierproblemen om te overlijden aan het coronavirus als ze eenmaal in het 
ziekenhuis belandden met een coronabesmetting. Ook hebben deze mensen zes keer meer 
kans om in de maanden na hun coronabesmetting opnieuw te worden opgenomen in het 
ziekenhuis, blijkt uit een nieuwe studie. 

Voor het onderzoek, waaraan elf Nederlandse ziekenhuizen meededen, zijn 4000 opgenomen 
Covidpatiënten onderzocht. De verschillen tussen niertransplantatiepatiënten en 
coronapatiënten zonder nierproblemen zijn direct bij binnenkomst in het ziekenhuis niet 
groot, aldus de onderzoekers. Maar na drie maanden blijken er wel 'grote 
gezondheidsverschillen' te zijn. 

Andere nierpatiënten, zoals mensen die afhankelijk zijn van dialyse, hebben evenveel kans op 
een ernstig verloop van een coronabesmetting als mensen zonder nierproblemen. Uit ander 
onderzoek komt naar voren dat slechts de helft van de mensen met een 
niertransplantatie genoeg antistoffen ontwikkelt tegen het coronavirus na twee prikken met 
een vaccin, zo meldt het Amsterdam UMC. Bron: AD, 11 februari 2022. 
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Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Rusland is voor het eerst 
sinds het begin van de pandemie boven de 200.000 uitgekomen 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Rusland is voor het eerst sinds het begin van de 
pandemie boven de 200.000 uitgekomen. Het land meldt over de afgelopen 24 uur 203.949 
nieuwe gevallen. Gisteren bleef het aantal, met 197.076, net onder dat recordaantal. Er 
worden vandaag 722 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 gemeld. Een dag eerder ging het 
om 702 overlijdens. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Soumya Swaminathan zegt dat het einde van de 
coronapandemie nog niet in zicht is 

Hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie, Soumya Swaminathan, zegt dat 
het einde van de coronapandemie nog niet in zicht is. Er zijn volgens Swaminathan meer 
virusvarianten op komst. ‘We hebben het virus zien ontwikkelen, zien muteren’, zegt zij. 
‘Daarom weten we dat er meer varianten, varianten van zorg, zullen komen. We zitten nog niet 
aan het eind van de pandemie.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt woensdag met het eerste 
deelrapport over aanpak coronacrisis  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt woensdag met het eerste deelrapport over 
de aanpak van de coronacrisis naar buiten. De OVV heeft de periode maart 2020 tot 
september 2020, dus het begin van de pandemie voor Nederland, onder de loep genomen. De 
presentatie van OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem met de onderzoeksbevindingen wordt 
rechtstreeks via internet uitgezonden. 

Er is vooral gekeken naar de wijze waarop in verpleeghuizen met de crisis is omgegaan. Daar 
was veel kritiek op omdat bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Ook 
heeft de OVV de voorbereidingen op de pandemie, de crisisstructuur en 
de crisiscommunicatie van de overheid onder de loep genomen. Het onderzoek is mede op 
verzoek van het kabinet uitgevoerd. 

Het tweede deelrapport wordt rond de zomer verwacht, dit richt zich op de periode september 
2020 tot juli 2021. ‘In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en 
drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de 
avondklok’, laat de OVV weten. Er komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 
2021. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares van de 
Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag verder gedaald naar 189 

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen is 
vrijdag verder gedaald naar 189. Dat zijn er 9 minder dan op donderdag en het laagste aantal 
sinds 25 oktober vorig jaar. 

In totaal liggen er nu nog 1540 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 27 meer 
dan op donderdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen nam het aantal 
patiënten met corona namelijk juist toe. Dat waren er vrijdag 1351, 36 meer dan een etmaal 
ervoor. 

Het aantal patiënten op de intensive cares loopt, ondanks schommelingen, gestaag terug 
sinds de piek op 12 december. Toen lagen daar 642 patiënten. Eind december dook het aantal 
onder de 500, begin januari onder de 400, en later die maand onder de 300. De piek op de 
verpleegafdelingen werd op 30 november vorig jaar bereikt met 2250 opnamen. Het aantal 
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coronapatiënten op de verpleegafdelingen nam erna af, maar is sinds eind vorige maand weer 
wat aan het stijgen. 

In de afgelopen 24 uur werden 210 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 9 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 9 meer dan 
de voorgaande dag. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Bedrijven willen thuiswerkers terughalen, maar niet iedereen ziet dat 
zitten 

Na twee jaar lang thuiswerken lijken veel werknemers de betrokkenheid bij hun organisatie 
te zijn kwijtgeraakt. Nu het thuiswerkadvies binnenkort wordt losgelaten, zoeken werkgevers 
naar manieren om dat gevoel weer terug te krijgen. Maar zo simpel is dat nog niet. 

‘Veel werkgevers kunnen niet wachten tot het thuiswerkadvies van tafel gaat. Ze staan te 
springen’, weet Hugo Houppermans. Hij is directeur van de Coalitie Anders Reizen, waar ruim 
zeventig grote organisaties bij zijn aangesloten die bij elkaar goed zijn voor zo’n half miljoen 
medewerkers. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 80.723 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 80.723 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal positieve tests zit sinds ongeveer een week op 
dat niveau. De enige uitzondering was afgelopen dinsdag, toen honderdduizenden 
achterstallige testuitslagen in één klap werden gemeld. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 859.801 
meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 122.829 nieuwe gevallen per dag, 
het hoogste niveau ooit. 

Het dodental loopt wel iets op. In de afgelopen dag zijn negentien sterfgevallen door corona 
gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. In de afgelopen week zijn zeventig 
sterfgevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 17 januari. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Ambtenaren in interne stukken: versoepeling ‘als worst’ voorhouden; 
Kuipers 'zeer ongelukkig’ 

De onthulling van interne corona-correspondentie van het ministerie van Volksgezondheid 
brengt minister Ernst Kuipers (D66) in verlegenheid. In de vrijgegeven mails reppen 
ambtenaren van versoepelingen die als ‘een worst’ moeten worden voorgehouden en 
beschrijven ze hoe vaag regels zijn en hoe wankel de basis is om grondrechten in te perken.  

De stukken zijn eerder deze week vrijgegeven en leiden tot ophef op social media en in de 
Tweede Kamer. In sommige berichten lijken de ambtenaren van het departement de inperking 
van vrijheden van burgers te willen wegmoffelen in plaats van er echt inhoudelijk op in te 
gaan. 

Zo wordt in een van de e-mails uit mei 2020 gesproken over het draagvlak voor de 
coronaregels. Mensen willen zich er misschien wel aan houden, maar slagen daar niet altijd 
in, schrijft een ambtenaar. De anonieme ambtenaar zegt dat dat verschil wellicht ‘minder 
groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen 
zullen zijn'.  

De nieuwe wet biedt betere ‘democratische legitimatie’, is te lezen. Maar daarmee wordt 
‘impliciet toegegeven’ dat die noodverordeningen die legitimatie niet boden. Eigenlijk wordt zo 
gezegd dat noodverordeningen ‘een wankele basis zijn voor grondrechtenbeperkingen’, stelt 
de auteur vast, ‘maar dat zeggen we niet’. 
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Lees hieronder de bewuste passages uit e-mails die maandag zijn vrijgegeven. 

 

In de mails schrijven ambtenaren onderling over de wetten en regels. © Ministerie van 
Volksgezondheid 

Of de ambtenaar dat bedoeld heeft als kritiek op de onderbouwing die de overheid op dat 
moment bood, wordt uit de mail niet duidelijk. De mail kan ook opgevat worden als een 
strategie om de aandacht af te leiden van de beperkingen van grondrechten. Diezelfde persoon 
zegt later wel trots te zijn op diens eigen uitleg van de rechtvaardiging voor de regels, die 
expres heel vaag is. ‘Daaronder kan namelijk alles volgen wat je maar wil!’ 

Een ander bericht is van twee weken later. Daarin wordt overlegd over een notitie waarmee 
de invoering van de toen nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) wordt voorbereid. 
In die mailwisseling gaat het over de noodverordeningen waarmee de coronamaatregelen tot 
dan toe waren geregeld. 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) zegt ‘zeer ongelukkig’ te zijn met zulke teksten. 
Daarom wordt binnen het departement over de communicatie gesproken: ‘En uiteraard ook 
met degene die dit soort mails stuurt’, zei Kuipers voor de start van de ministerraad 
vrijdagochtend.  

De minister noemt het ‘geen excuus’, maar wijst er wel op dat destijds de druk op de 
ambtenaren hoog was om het aantal infecties te verminderen. ‘Een ernstige situatie waarbij 
het erop lijkt dat patiënten gewoon niet opgevangen kunnen worden. U kunt zich de beelden 
nog herinneren. Grote aantallen ambulances, helikopters die overvliegen, patiënten die naar 
Duitsland gaan.’ 

Lees hieronder de bewuste passages uit e-mails die maandag zijn vrijgegeven. 
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In de mails schrijven ambtenaren onderling over de wetten en regels. © Ministerie van 
Volksgezondheid. Bron: AD, 11 februari 2022. 

 

Factcheck: in België zijn geen vijf kinderen jonger dan twaalf jaar aan 
corona overleden 

In Knack zei kinderimmunoloog Isabelle Meyts vorige maand dat 'er in België vijf kinderen 
jonger dan twaalf jaar aan corona zijn overleden'. Het gezondheidsinstituut Sciensano noemt 
dat cijfer 'niet correct' maar kan om privacyredenen niet meer details geven. Het 
gezondheidsinstituut bevestigt wel de uitspraak uit een RTBF-reportage dat er in België twee 
kinderen jonger dan 5 jaar en twee 12-jarigen aan covid zijn overleden. Dat betekent dat er 
geen vijf maar twee kinderen jonger dan twaalf jaar zijn overleden als gevolg van covid-19. 

Op 19 januari verscheen in Knack een interview met kinderimmunoloog Isabelle Meyts (UZ 
Leuven) over ons immuunsysteem, corona en de impact van covid-19 op kinderen. Daarin zei 
Meyts: 'Kinderen moeten in de eerste plaats gevaccineerd worden om zelf beschermd te 
worden. Sommige kinderen kunnen na infectie zware ontstekingsreacties krijgen, waardoor 
ze op de afdeling intensieve zorg belanden. Dat heeft een enorm effect op een kind. Je kunt 
het niet helemaal in cijfers uitdrukken, maar je mag het niet onderschatten. In België zijn er 
ook vijf kinderen jonger dan twaalf jaar aan corona overleden. Je kunt zeggen dat het er 
slechts vijf zijn, maar voor mij zijn het er vijf te veel.' 

Een lezeres vroeg om te controleren of dat laatste cijfer klopt, want een bevestiging hiervan 
kon ze niet vinden in publiek toegankelijke cijferdatabanken. Meyts zegt op onze vraag dat ze 
zich voor haar uitspraak heeft gebaseerd 'op de cijfers die voorhanden waren bij de 
kinderartsen'. Volgens haar nemen we voor meer uitleg over die cijfers beter contact op met 
biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). 

Wenseleers attendeert ons op een wetenschappelijk advies van de Hoge Gezondheidsraad 
(HGR) over vaccinatie tegen covid-19 voor kinderen van 5-11 jaar in België. In dat document, 
dat op 17 december 2021 verscheen, lezen we op pagina 9: 'Sterfte als gevolg van covid-19 bij 
kinderen is zeer zeldzaam. In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie <5 sterfgevallen 
bij kinderen en adolescenten <18 jaar waargenomen, en nul in de leeftijdsgroep 5-11 jaar.' 

Hier is dus sprake van minder dan 5 sterfgevallen in de categorie jonger dan 18 jaar. HGR-
perswoordvoerder Sofie Verdoodt: 'Ik vermoed dat die paragraaf verwarring heeft veroorzaakt. 
De Belgische gegevens worden verzameld en verwerkt door Sciensano.' 

Heeft Sciensano, dat in ons land de coronabesmettingen monitort, wel bewijs van vijf 
overlijdens van kinderen jonger dan twaalf jaar? Woordvoerster Marinka Vangenck noemt de 
uitspraak dat er vijf kinderen jonger dan twaalf jaar zijn gestorven in België sinds het begin 
van de pandemie 'niet correct'. Vangenck kan ons in eerste instantie weinig meer vertellen 
omdat gedetailleerde informatie over sterfgevallen van kinderen jonger dan twaalf jaar 'niet 
publiek wordt gemaakt'. 
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Vangenck: 'We hanteren voor onze sterftecijfers altijd vooraf gedefinieerde leeftijdsgroepen. 
Voor de besmettingen is dat bijvoorbeeld 0-9 jaar, 10-19 jaar, etcetera. Om privacyredenen is 
de leeftijdscategorie voor de overlijdens breder genomen, van 0 tot 24 jaar. Op die manier 
vermijden we dat individuele gevallen makkelijk geïdentificeerd kunnen worden.' Vangenck 
meldt ons dat Sciensano in de leeftijdscategorie 0-24 jaar in totaal 15 overlijdens ten gevolge 
van covid-19 heeft geregistreerd tot nu toe (1 februari 2022). 

Sciensano geeft in een eigen rapport ook nog aan dat er in het schooljaar 2020-2021 (tussen 
1/9/2020 en 30/6/2021) 'enkele overlijdens bij kinderen te betreuren vielen' (pagina 13). 
Volgens het rapport betreft het 'minder dan vijf gevallen' en hadden al die kinderen 'ernstige 
onderliggende aandoeningen'. 

De officiële en publiek beschikbare cijfers lijken dus aan te geven dat de 'vijf overlijdens' van 
Meyts niet kloppen, maar de cijfers zijn niet gedetailleerd of precies genoeg om concrete 
aantallen te kunnen noemen, en dus te bepalen hoe ver Meyts van het juiste cijfer zat. 

Als we verder speuren, vinden we een reportage terug van journalist Arnaud Ruyssen. In de 
RTBF-uitzending 'La question du Jour' van 16 december 2021 stelt hij (vanaf 5:55) dat er in 
België weliswaar geen overlijdens ten gevolge van covid-19 zijn geweest in de leeftijdscategorie 
van 5 tot 11 jaar, maar dat er wel 'twee sterfgevallen bij jongere kinderen' waren en 'twee 
overlijdens bij kinderen van net 12 jaar'. Ruyssen laat ons weten dat hij zijn informatie kreeg 
'via een sms van de directeur van Sciensano'. 

Wanneer we opnieuw contact opnemen met de persdienst van Sciensano, bevestigen ze die 
cijfers. Er is met andere woorden sprake van vier overlijdens van kinderen jonger dan dertien 
jaar. Bij de kinderen jonger dan twaalf jaar zijn er slechts twee overlijdens als gevolg van 
covid-19 geregistreerd. 

We leggen de resultaten van ons onderzoek tot slot nog eens voor aan Isabelle Meyts. Zij wil 
de cijfers van Sciensano niet ter discussie stellen, zegt ze. 'Er circuleren veel verschillende 
officiële cijfers met verschillende leeftijdscategoriën en verschillende termijnen van 
rapportering. Dat een coronabesmetting in zeldzame gevallen ernstige gevolgen kan hebben 
op kinderen, blijft zo.' En ze blijft om die reden ook pleiten voor coronavaccinatie bij kinderen, 
zegt ze. 

In de online versie van het interview plaatst Knack een link naar deze factcheck. In de 
papieren editie van 16 februari komt een rechtzetting. 

Conclusie 

De uitspraak dat er 'in België vijf kinderen jonger dan twaalf jaar aan corona zijn overleden', 
klopt volgens het gezondheidsinstituut Sciensano niet. Sciensano rapporteert om 
privacyredenen geen details over kinderen jonger dan twaalf jaar. Wel bevestigt het 
overheidsinstituut de stelling in een RTBF-reportage dat er in ons land twee kinderen jonger 
dan 5 jaar en twee 12-jarigen zijn overleden ten gevolge van covid-19. Daarmee is officieel 
bevestigd dat het niet om vijf maar om twee overlijdens in de leeftijdscategorie onder de twaalf 
jaar gaat. We beoordelen Meyts' uitspraak om die reden als onwaar. Bron: Knack Nieuws, 10 
februari 2022. 

Italiaanse antivaxers verliezen voogdij over ziek zoontje 

Twee antivaxers in Italië verliezen voorlopig de voogdij over hun 2-jarige zoon, omdat ze niet 
willen dat hij bij een operatie eventueel bloed krijgt van een gevaccineerde donor. De 
jeugdrechter in Bologna wees twee dagen eerder de eis van de ouders al af, meldt het Italiaanse 
persbureau ANSA. 

De sociale diensten krijgen de voogdij over de peuter met hartklachten. Zijn ouders eisten dat 
hij alleen bloed zou krijgen van iemand die niet is ingeënt tegen Covid-19. Zij maken zich 
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volgens Italiaanse media zorgen over de veiligheid en denken dat coronavaccins cellen van 
menselijke embryo's bevatten, wat in strijd is met hun religieuze opvattingen. 

Omdat de peuter snel aan zijn hart moet worden geopereerd, koos het ziekenhuis voor een 
gang naar de rechter. Die vindt dat er geen reden is om het kind specifiek bloed te geven van 
een ongevaccineerde. Er zijn voldoende garanties dat het bloed van donoren ook na 
coronavaccinaties veilig is, aldus de rechter. De hartoperatie kan nu doorgaan. Het conflict 
over de eventuele bloedtransfusie begon begin februari. Bron: De Telegraaf, 10 februari 2022. 

De nachtclubs en discotheken in België mogen weer open en hat 
verplichte sluitingsuur voor horeca wordt geschrapt 

De nachtclubs en discotheken in België mogen volgend weekend weer open en het verplichte 
sluitingsuur voor de horeca om middernacht wordt vanaf 18 februari geschrapt. Klanten in 
de cafés, bars en restaurants mogen weer aan de bar bestellen en blijven hangen in plaats 
van verplicht met maximaal zes personen aan een tafeltje te blijven zitten. Dat aantal van zes 
verdwijnt bovendien en alleen het personeel moet nog een mondkapje dragen. 

Dat zeggen verscheidene Belgische media te hebben vernomen uit kringen rond het 
Overlegcomité van de zes regeringen. De code rood vanwege corona wordt afgeschaald naar 
code oranje, wat betekent dat onder meer in de evenementen- en cultuursector meer -
bezoekers worden toegelaten. Voor de danscafés en discotheken geldt nog even een maximale 
bezetting van naar verluidt 80 procent. Bij de entree moet nog steeds een geldige coronapas 
worden getoond, maar ook hier moet alleen het personeel nog een mondkapje dragen. 

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar wordt het verplichte mondkapje in openbare ruimtes of het 
openbaar vervoer na volgende week vrijdag afgeschaft. Vanaf maandag de 21e hoeven de 
basisschoolkinderen ook op school geen mondkapje meer te dragen. Het vier dagen per 
week thuiswerken voor werknemers wordt niet langer verplicht maar 'sterk aanbevolen'. Bron: 
AD, 11 februari 2022. 

De politie treedt niet op als de nachthoreca besluit de deuren te openen 

De politie treedt van vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als de nachthoreca, in 
strijd met de coronamaatregelen, besluit de deuren te openen. De politiebonden ACP, ANPV, 
Equipe en NPB hebben hun leden daartoe opgeroepen om op deze manier een betere cao af te 
dwingen. 

Eerder deze week voerden de bonden al actie door geen boetes uit te delen bij lichte 
overtredingen. 

Nachthoreca in heel Nederland doet mee aan 'De Nacht Staat Op', waarbij ze hun deuren 
openen uit protest tegen de coronamaatregelen. De politiebonden roepen hun leden op om zo 
passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Het Tilburgse poppodium 013 riskeert een boete van 10.000 euro als het 
zaterdag meedoet aan ‘De Nacht Staat Op’ 

Het Tilburgse poppodium 013 riskeert een boete van 10.000 euro als het zaterdag meedoet 
aan De Nacht Staat Op. Desondanks gaat de protestactie gewoon door.’Aan de Tilburgse club 
is donderdag een zogeheten last onder dwangsom opgelegd, die geldt als waarschuwing. 

Als zaterdag geconstateerd wordt dat de deuren geopend zijn, wordt deze last onder 
dwangsom 'verbeurd verklaard'. 013 liet eerder deze week weten in korte tijd alle 1400 kaarten 
te hebben verkocht. De maximale bezetting ligt normaal op 3000. ‘We pakken die boete 
gewoon’, klinkt het nu vanuit het poppodium. Bron: AD, 11 februari 2022. 
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Rotterdam waarschuwt clubs die willen protesteren: ‘We handhaven als 
zaak na 22.00 uur gewoon open is’ 

De gemeente Rotterdam waarschuwt de clubs die in de nacht van zaterdag op zondag mee 
willen doen aan de protestactie ‘De Nacht Staat Op’ tegen de coronamaatregelen. ‘Een echt 
protest na tien uur mag, maar gewoon open zijn en een biertje tappen en dansen mag niet. 
Dat is echt in strijd met de coronaregels.’ 

Wie de coronaregels overtreedt, kan een boa op de stoep verwachten die eerst de ondernemer 
aanspreekt, daarna waarschuwt en uiteindelijk handhaaft bij excessen. Dit was ook de 
aanpak bij eerdere protesten in de horeca en cultuursector. Zo beëindigde Theater 
Walhalla eerder haar actie na een waarschuwing dat een boete zou volgen als ze open bleven. 
Bron: AD, 11 februari 2022. 

Evenementensector schrikt van 'minimale' versoepelingen  

Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome in Amsterdam, is ‘geschrokken’ door het 
nieuws dat evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers zitplaatsen moeten regelen. In 
de concerthal in Amsterdam passen zo'n 17.000 mensen, wat betekent dat iedereen moet 
zitten. Daardoor passen er een stuk minder mensen in de zaal. 

‘Dan vrees ik dat sommige huurders denken, liever niet, laat maar’, zegt Damman. ‘Als dit de 
beslissing is, dan ben ik bang dat een paar huurders denken: dat past niet bij het karakter 
van het evenement.’ Het vormt mogelijk ‘een knelpunt’ om door te gaan, denkt hij. ‘Als je naar 
een cabaretvoorstelling gaat, kun je mensen laten zitten. De theaters zijn hier fantastisch mee 
geholpen. Maar de grote zalen met sta-evenementen niet.’ 

De logica is Damman en Jolanda Jansen, algemeen directeur van Rotterdam Ahoy en 
woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, nog niet duidelijk. ‘Waarom mag je 
wel staan tot vijfhonderd mensen, maar daarboven niet?’, vraagt Jansen zich af. Berend 
Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals sluit zich daarbij aan. ‘Dat 
betekent dat je wel mag dansen in de Ekko in Utrecht, maar niet in Paradiso in Amsterdam. 
Dat is krom.’ De drie hopen dat daar tijdens de persconferentie dinsdag meer duidelijkheid 
over komt. Bron: De Telegraaf, 11 februari 2022. 

Brancheclub Nachtbelang blijft protestactie clubs steunen  

De brancheorganisatie van nachtclubs blijft de demonstratieve opening van de sector zaterdag 
steunen, ook nu meerdere steden hebben aangekondigd te zullen handhaven. ‘Menigeen zal 
de boete riskeren, onder wie ikzelf. Er is een totaal maatschappelijk gevoel van onbegrip voor 
de maatregelen’, aldus een woordvoerder van Nachtbelang, zelf ook eigenaar van een 
uitgaansgelegenheid. ‘Ik vind het wel jammer dat er gehandhaafd wordt.’  

Onder meer in Groningen, Maastricht, Den Haag en Haarlem zal worden gehandhaafd. 
Volgens de zegsman van Nachtbelang heeft dat ervoor gezorgd dat verscheidene clubs hun 
deuren zaterdag gesloten zullen houden. ‘Een aantal laat zich afschrikken omdat het bedrag 
van de boete te hoog is.’ Volgens hem verschilt de hoogte van de boete per plek. Ook Pieter de 
Kroon, initiatiefnemer van de actie, meldde eerder op donderdag al meerdere afmeldingen.  

De gemeente Amsterdam heeft clubs gewaarschuwd dat zij een boete riskeren van 4500 euro 
als zij zaterdag hun deuren openen. Maar De Kroon zei al dat de discotheken in de hoofdstad 
zich daardoor niet laten afschrikken. Bron: De Telegraaf, 10 februari 2022.  

Illegale party in plaats van nachthoreca in Maastricht 

De nachthoreca heeft zaterdag definitief eieren voor zijn geld gekozen in Maastricht en blijft 
dicht. De dwangsom van 50.000 euro waarmee de gemeente dreigt, is voor de 
nachtgelegenheden onbetaalbaar. In plaats daarvan wordt er een grote protestactie 
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georganiseerd bij De Griend, aan de Maas, waar vanaf 22.00 uur een illegale raveparty 
plaatsvindt. ‘We pakken de nacht terug van onze onderdrukkers’, staat in het Engels op een 
poster. 

Via de Facebookpagina van actiegroep Pax Cultura worden mensen opgeroepen naar De 
Griend te komen. ‘De stad misbruikt haar macht door de clubs het recht om te demonstreren 
te ontzeggen’, aldus de oproep. ‘De Maastrichtse bevolking organiseert zaterdag om 22:00 een 
eigen protest als collectief op de Griend en voor het Gemeentekantoor. Als de autoriteiten niet 
op de politie kunnen rekenen om hun vuile werk op te knappen, gebruiken ze financiële 
straffen om de protesterende party het zwijgen op te leggen’, aldus Pax Cultura. 

‘Maastricht is solidair met de nachtclubs.Tegelijkertijd is de politie afhankelijk van ons. 
Zonder ons protest kan de politie geen sterk punt maken voor hun eigen cao-staking. Ze willen 
de overheid laten zien hoezeer ze nodig zijn om controle en 'orde' te behouden. We versterken 
hun protest en daarom zijn we indirect solidair met de politie.’ 

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland in Maastricht zei zaterdag dat de 
aangekondigde ‘wilde raveparty’ een direct gevolg is van het gevoerde bestuurlijke beleid. 
‘Mensen hebben behoefte aan uitgaan’, zei hij. Er is volgens hem te weinig aandacht voor de 
nachthoreca, die als de versoepelingen doorgaan nog altijd om 01.00 uur moet sluiten. Om 
die reden staat hij naar eigen zeggen achter de protestparty. 

De gemeente liet weten ‘kennis genomen te hebben’ van de actie, maar een woordvoerster 
wilde er verder niets over zeggen. Een woordvoerder van de politie zegt dat het primair bij de 
gemeente ligt om eventueel op te treden. De gemeente kan wel de politie inschakelen. Bron: 
De Telegraaf, 12 februari 2022. 

Brancheorganisatie van de nachtclubs Nachtbelang is stomverbaasd over 
de mogelijk nieuwe sluitingstijden voor de horeca  

Brancheorganisatie van de nachtclubs Nachtbelang is 'stomverbaasd' over de mogelijk nieuwe 
sluitingstijden voor de horeca van 01.00 uur en dat testen voor toegang, ook bekend als 1G, 
wordt onderzocht voor het openen van het nachtleven. Dat schrijft Nachtbelang in een 
openbare brief aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. 

De nachtclubs noemen 1G 'geen werkbare eis'. Mensen zouden niet bereid zijn zich voor het 
nachtleven te laten testen en bovendien is daar de testcapaciteit helemaal niet voor, aldus 
Nachtbelang. Bij 1G moet iedereen, ook gevaccineerden of mensen die onlangs corona hebben 
gehad, vooraf een test doen. 

Ook storen de clubs zich aan de aangekondigde nieuwe sluitingstijd van 01.00, wat voor het 
nachtleven nog te vroeg is. ‘Of mensen nu van 20.00-00.00 uur bij ons binnen zijn, of van 
23.00-04.00 uur maakt geen verschil in de risico's.’ Een inloop bij de clubs tot een bepaald 
tijdstip zou op korte termijn wel een optie zijn voor de clubeigenaren. Bron: AD, 11 februari 
2022. 

Poppodium Het Patronaat in Haarlem is nog steeds van plan om zaterdag 
de deuren te openen tijdens de protestactie De Nacht Staat Op 

Poppodium Het Patronaat in Haarlem is nog steeds van plan om zaterdag de deuren te openen 
tijdens de protestactie De Nacht Staat Op, ondanks een dreigende boete die kan oplopen tot 
50.000 euro. ‘Voor zo lang als het duurt’, zo verduidelijkt directeur Jolanda Beyer, die 
verwacht dat de boel snel ontruimd zal moeten worden. 

De gemeente Haarlem zei eerder al zaterdagavond de coronaregels te handhaven. Het 
Patronaat heeft een zogeheten last onder dwangsom opgelegd gekregen. Als het poppodium 
na een waarschuwing openblijft, kan de boete oplopen tot 50.000 euro. 
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In meerdere plaatsen in het land dreigen gemeenten met boetes, waardoor diverse clubs zich 
al hebben teruggetrokken. Onder meer Amsterdam, Groningen, Maastricht, Venlo, Den Haag 
en Haarlem hebben laten weten te gaan handhaven. Ook Utrecht volgt deze lijn. Bron: AD, 11 
februari 2022. 

Nachtclubs ergeren zich aan nieuwe sluitingstijd en mogelijk 1G 

Brancheorganisatie van de nachtclubs Nachtbelang is 'stomverbaasd' over de mogelijk nieuwe 
sluitingstijden voor de horeca van 01.00 uur en dat testen voor toegang, ook bekend als 1G, 
wordt onderzocht voor het openen van het nachtleven. Dat schrijft Nachtbelang in een 
openbare brief aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. 

De nachtclubs noemen 1G 'geen werkbare eis'. Mensen zouden niet bereid zijn zich voor het 
nachtleven te laten testen en bovendien is daar de testcapaciteit helemaal niet voor, aldus 
Nachtbelang. Bij 1G moet iedereen, ook gevaccineerden of mensen die onlangs corona hebben 
gehad, vooraf een test doen. 

Ook storen de clubs zich aan de aangekondigde nieuwe sluitingstijd van 01.00, wat voor 
het nachtleven nog te vroeg is. ‘Of mensen nu van 20.00-00.00 uur bij ons binnen zijn, of van 
23.00-04.00 uur maakt geen verschil in de risico's.’ Een inloop bij de clubs tot een bepaald 
tijdstip zou op korte termijn wel een optie zijn voor de clubeigenaren. 

Verder zijn de clubbazen niet blij met de aankondigde versoepeling van de 
anderhalvemeterregel voor plekken met maximaal vijfhonderd bezoekers, waardoor ze het 
gevoel hebben dat de grotere clubs worden buitengesloten. De nachtcluborganisatie zegt 
graag in gesprek te gaan met minister Kuipers over de sluitingstijden en 1G. Bron: Het Parool, 
11 februari 2022. 

Meerdere nachtclubs in Groningen doen toch niet mee aan de landelijke 
protestactie De Nacht Staat Op  

Meerdere nachtclubs in Groningen doen toch niet mee aan de landelijke protestactie De Nacht 
Staat Op nu de gemeente dreigt met dwangsommen. In ieder geval de gelegenheden EM2, 
Paradigm, Palace en Ocean 41 hebben zich afgemeld uit angst voor een hoge boete, zo meldt 
nachtburgemeester en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman vrijdag. 

In meerdere steden, zo is de bedoeling, zal de nachthoreca de deuren openhouden na de tot 
nu toe toegestane tijd van 22.00 uur. De initiatiefnemers zijn het zat dat bij de plannen van 
het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. 
Groningen heeft, net als een aantal andere gemeenten gezegd te zullen handhaven. Groningen 
dreigt een dwangsom van 15.000 euro op te leggen aan ondernemers die hun zaak na 22.00 
uur 's avonds open houden. 

De Groningse actiecoördinator Poolman vreest dat meer nachtclubs zullen afhaken. Hij is 
zwaar teleurgesteld nu de geplande actie in Groningen waarschijnlijk in het water valt. ‘Ik 
durf te betwijfelen of de gemeente echt die 15.000 euro boete zou hebben uitgeschreven, maar 
sommige ondernemers vonden het toch te spannend en hebben zich teruggetrokken.’ Hij zegt 
dat de Groningse nachthoreca de goede relatie met de gemeente niet wil vertroebelen of in een 
juridisch conflict wil belanden. ‘We willen vooral vanuit een positief karakter ons geluid laten 
horen, dus er valt weinig meer aan te doen.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

Groningse nachtclubs toch na 22.00 uur niet open vanwege dwangsom 

Meerdere nachtclubs in Groningen doen toch niet mee aan de landelijke protestactie ‘De Nacht 
Staat Op’ nu de gemeente dreigt met dwangsommen. In ieder geval de gelegenheden EM2, 
Paradigm, Palace en Ocean 41 hebben zich afgemeld uit angst voor een hoge boete, zo meldt 
nachtburgemeester en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman vrijdag. 
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In meerdere steden, zo is de bedoeling, zal de nachthoreca de deuren openhouden na de tot 
nu toe toegestane tijd van 22.00 uur. De initiatiefnemers zijn het zat dat bij de plannen van 
het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. 
Groningen heeft, net als een aantal andere gemeenten gezegd te zullen handhaven. Groningen 
dreigt een dwangsom van 15.000 euro op te leggen aan ondernemers die hun zaak na 22.00 
uur ‘s avonds open houden. 

De Groningse actiecoördinator Poolman vreest dat meer nachtclubs zullen afhaken. Hij is 
zwaar teleurgesteld nu de geplande actie in Groningen waarschijnlijk in het water valt. ‘Ik 
durf te betwijfelen of de gemeente echt die 15.000 euro boete zou hebben uitgeschreven, maar 
sommige ondernemers vonden het toch te spannend en hebben zich teruggetrokken.’ Hij zegt 
dat de Groningse nachthoreca de goede relatie met de gemeente niet wil vertroebelen of in een 
juridisch conflict wil belanden. ‘We willen vooral vanuit een positief karakter ons geluid laten 
horen, dus er valt weinig meer aan te doen.’ 

Het kabinet zal op korte termijn de coronamaatregelen versoepelen, zo werd eerder deze week 
duidelijk. Zo zouden de sluitingstijden in bijvoorbeeld de horeca verruimd worden tot uiterlijk 
01.00 uur. Dat heeft volgens de nachtburgemeester weinig tot geen zin. ‘Deze versoepelingen 
stellen werkelijk niks voor, de nacht heeft hier niets aan. Ondernemers hebben nog steeds 
totaal geen zicht op verbetering, de schulden blijven oplopen terwijl de steun abominabel is. 
Ik ben diep teleurgesteld en ik denk velen met mij.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

De Groningse nachthoreca blijft zaterdagnacht definitief dicht 

De Groningse nachthoreca blijft zaterdagnacht definitief dicht. Het leek erop alsof in elk geval 
de grote uitgaansclub Wolter Wolthers aan de Poelestraat nog zou opengaan, maar ook die 
neemt het risico op een hoge boete niet. 

Zaterdagavond en -nacht staat de landelijke protestactie De Nacht Staat Op gepland, 
maar gemeenten dreigen met hoge dwangsommen als clubs opengaan. In Groningen ligt de 
hoogte van de dwangsommen tussen de 15.000 en 60.000 euro, zo staat in een brief van de 
gemeente aan Wolter Wolthers. Deze brief kwam nadat de club had aangekondigd toch mee 
te gaan doen met de protestactie nadat de Groningse burgemeester had gezegd te zullen 
handhaven. De clubs blijven daarom allemaal dicht. 

Vrijdag hadden zich de Groningse gelegenheden EM2, paradigm, Palace en Oceon 41 zich al 
afgemeld uit angst voor een boete. De Groningse 'nachtburgemeester' en actiecoördinator 
Merlijn Poolman zei te betwijfelen of de gemeente de boete daadwerkelijk zou opleggen. Maar 
volgens hem wil de nachthoreca de goede relatie met de gemeente niet vertroebelen. 

De Amsterdamse nachtclubs die hebben aangekondigd om zaterdag uit protest de deuren te 
openen, zetten de actie gewoon door. In andere steden houden clubs de deuren toch dicht, uit 
angst voor hoge boetes. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Na Groningen heeft ook de nachthoreca in Maastricht besloten vanavond 
de deuren gesloten te houden 

Na Groningen heeft ook de nachthoreca in Maastricht besloten vanavond de 
deuren gesloten te houden. De dwangsom van 50.000 euro waarmee de gemeente dreigt, is 
voor de nachtgelegenheden onbetaalbaar. In plaats daarvan wordt er een 
grote protestactie georganiseerd bij De Griend, aan de Maas, waar vanaf 22.00 uur een 
dansfeest plaatsvindt. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Amsterdamse nachtclubs zetten protestactie zaterdag door en gaan open 

De Amsterdamse nachtclubs die hebben aangekondigd om zaterdag uit protest de deuren te 
openen, zetten de actie gewoon door. In andere steden houden clubs de deuren toch dicht, uit 
angst voor hoge boetes. 
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‘We gaan gewoon door met de actie, dat is wat het is,’ laat Pieter de Kroon, voorzitter van het 
Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en eigenaar van de Social Club op het Leidseplein 
weten. ’Er waren geen twijfels,’ zegt De Kroon. ‘Er gingen geen vingers omhoog toen ik zojuist 
bij ons ingelaste overleg vroeg of er clubs waren die nu twijfelden.’ 

In andere steden hebben clubs vrijdag wel laten weten de protestactie, De Nacht Staat Op, 
toch niet door te zetten nu burgemeesters dreigen met dwangsommen. In Groningen hebben 
de gelegenheden EM2, Paradigm, Palace en Ocean 41 zich afgemeld uit angst voor een boete 
van 15.000 euro, zo meldt ‘nachtburgemeester’ en Groningse actiecoördinator Merlijn 
Poolman. 

 
Club Nyx treft voorbereidingen om weer open te gaan na de lockdown. © Daphne Lucker 

In Zwolle hebben feestcafés en nachtclubs zich ook teruggetrokken. Dat gebeurde nadat de 
veiligheidsregio IJsselland had gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden en dat 
overtredingen ook vastgelegd zouden worden voor ‘bestuurlijke maatregelen achteraf’, oftewel 
een boete. 

In Amsterdam zijn de in totaal vijftienduizend beschikbare kaarten, allemaal al uitverkocht. 
Dat betekent dat het zaterdag ouderwets volle bak is in clubs als De Marktkantine, Nyx en 
Shelter. Wel moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien voor binnenkomst. 

Amsterdamse clubs riskeren een boete van 4500 euro als zij de regels overtreden. Een 
verplichte sluiting dreigt als zij na waarschuwing meerdere nachten openblijven. Dat schreef 
burgemeester Femke Halsema afgelopen week in een brief aan de Koninklijke Horeca 
Nederland Amsterdam, die verder werd verspreid onder de nachtclubs. Ondanks die 
waarschuwing van de burgemeester gaan de clubs toch open. Bron: AD, 11 februari 2022. 

De petitie van onder andere oud-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de 
coronapas is een formidabel succesvolle actie 

De petitie van onder andere oud-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas is met 
800.000 handtekeningen een 'formidabel succesvolle actie', zegt premier Mark Rutte. Toch 
houdt hij vast aan de coronapas, ‘omdat die wel degelijk toegevoegde waarde heeft’. 
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Rutte erkent dat de QR-code geen onomstreden middel is, maar 'in de opsomming van alle 
maatregelen' draagt 3G-beleid gewoon bij, zegt Rutte. ‘Op termijn wil het kabinet ook van de 
coronapas af, maar zijn er genoeg redenen om de maatregel te handhaven’, houdt hij vol. 
‘Daarom zijn er nu geen voornemens om op korte termijn ermee te stoppen.’ Bron: AD, 11 
februari 2022. 

Rutte: petitie formidabel succes, maar coronapas nog even nodig 

De petitie van onder anderen oud-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas is 
met 800.000 handtekeningen een 'formidabel succesvolle actie', zegt premier Mark Rutte. 
Toch houdt hij vast aan de coronapas, 'omdat die wel degelijk toegevoegde waarde heeft'. 

Rutte erkent dat de QR-code geen onomstreden middel is, maar 'in de opsomming van alle 
maatregelen' draagt 3G-beleid gewoon bij, zegt Rutte. Op termijn wil het kabinet ook van 
de coronapas af, maar 'zijn er genoeg redenen om de maatregel te handhaven', houdt hij vol. 
Daarom zijn er 'nu geen voornemens om op korte termijn ermee te stoppen'. 

De petitie van Onverdeeld Open wordt dinsdag overhandigd aan de Tweede Kamer. Keijzer 
werd vorig jaar ontslagen omdat zij zich publiekelijk tegen het coronabeleid van het kabinet 
keerde. Bron: Het Parool, 11 februari 2022. 

Dordtse ziekenhuisbaas doet opvallende oproep: ‘Stop met het massale 
testen op corona’ 

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht vindt 
dat we moeten stoppen met het systematisch testen op corona. ‘We schieten er niks mee op.’ 

Begrijp hem niet verkeerd: in het ziekenhuis blijft het volgens Van der Meer belangrijk om te 
testen. ‘Daar doen we het om patiënten en medewerkers te beschermen. Maar het domweg 
iedereen met klachten testen is zinloos geworden.’ 

‘Heb je klachten, blijf dan thuis en neem de maatregelen in acht. Met het massale testen 
maken we onszelf gek, we boezemen onszelf angst in, het leven ziet er anders uit met al die 
quarantaines, de tweedeling neemt alleen maar toe en bovenal schieten we er niks meer mee 
op. Het voorspelt niets en lost niets op. Het kost ook nog eens bakken met geld.’  

Bij meer mensen rijst de vraag wat het testen nog voor zin heeft nu door de Omikron-variant 
de besmettingscijfers door het dak gaan en de GGD’s het amper aankunnen. Toch liet het 
RIVM onlangs nog weten door te willen gaan met testen: om zicht te houden op het virus, op 
nieuwe varianten en om inzicht te krijgen in het effect van vaccinaties bijvoorbeeld. Bron: AD, 
11 februari 2022. 

De uitspraken van zorgminister Ernst Kuipers over carnaval hebben in 
Brabant en Limburg tot grote verwarring geleid 

De uitspraken van zorgminister Ernst Kuipers over carnaval hebben in Brabant en 
Limburg tot grote verwarring geleid. Na een aanvankelijk euforie na de Kamerbrief van de 
minister gisteravond dat heel veel kan met carnaval, relativeerde Kuipers die brief vandaag 
weer. Woordvoerders van carnavalskoepels in Limburg en Brabant toonden zich 
onaangenaam verrast door de nuancering die Kuipers aanbracht. ‘De aanvankelijke euforie 
maakte plaats voor verontwaardiging en verwarring’, aldus Rob Van de Laar van de Brabantse 
Carnavals Federatie. 

‘Ik kan nog niet zeggen wat er eind deze maand zal gebeuren’, zei Kuipers. Het is volgens hem 
denkbaar dat grote bijeenkomsten in cafés of op evenementen mogelijk gemaakt worden als 
iedereen getest is, maar dan moet dat praktisch wel haalbaar blijken. ‘De capaciteit is 
uiteindelijk beperkt.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 
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Kabinet maakt boosters voor jongeren mogelijk, maar na goedkeuring 
EMA 

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar mogen een boostervaccinatie halen, nadat het Europees 
Medicijn Agentschap (EMA) dat heeft goedgekeurd. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze 
daarna een eigen afweging maken, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Het EMA komt waarschijnlijk begin maart met een beoordeling. De Gezondheidsraad 
adviseerde onlangs dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd een 
booster aan te bieden. Bron: Het Parool, 11 februari 2022. 

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar mogen een boostervaccinatie halen, nadat het Europees 
Medicijn Agentschap (EMA) dat heeft goedgekeurd. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze 
daarna een eigen afweging maken, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Het EMA komt waarschijnlijk begin maart met een beoordeling. De Gezondheidsraad 
adviseerde begin februari dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd 
een booster aan te bieden. Bij deze leeftijdsgroep is de directe gezondheidswinst van een 
boosterprik zeer beperkt, ook voor de hoogrisicogroepen. Wel adviseerde de raad om maatwerk 
mogelijk te maken, zodat jongeren een booster kunnen laten zetten als zij een ernstig 
immuunprobleem hebben of als ze kwetsbare familieleden hebben. Zeer kwetsbare jongeren 
komen al in aanmerking voor een oppepvaccinatie. 

Kuipers neemt dat advies over en biedt op dit moment geen boosters aan voor alle jongeren. 
Maar als de EMA een goedkeurend oordeel afgeeft dan krijgen jongeren 'in bredere zin' de 
mogelijkheid om een boosterprik te halen, als zij dat willen. De minister wijst hierbij ook op 
de omstandigheid dat soms een booster nodig is om naar een ander land te kunnen reizen of 
daar toegang te krijgen tot voorzieningen. Sommige landen stellen een booster al verplicht 
voor een Europees coronabewijs. 

De GGD heeft al aangegeven dat ze snel kan beginnen met de boosters als het EMA een 
positief besluit neemt voor de doelgroep. Kuipers heeft ook het RIVM gevraagd om al te 
beginnen met de voorbereiding van de boostervaccinaties voor deze tieners. 

Naar schatting kost de uitvoering ongeveer 6 tot 8 miljoen euro als er een opkomst is van 20 
tot 25 procent van de genoemde leeftijdsgroep. Kuipers zegt dat hij ervoor zal zorgen dat er 
toegankelijke en begrijpelijke informatie komt waarmee jongeren en hun ouders een goede 
afweging kunnen maken. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Waarom de coronamaatregelen wel worden versoepeld maar nog steeds 
niet alles open kan 

Het kabinet wil volgende week veel coronamaatregelen laten vallen. Er is reden tot optimisme, 
maar niet tot euforie. Het kat-en-muisspel tussen virus, vaccins en doorgemaakte infecties kan 
zomaar opnieuw beginnen, waarschuwen experts. 
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Natuurlijk kan dat. En de prijs van zo’n rigoureuze terugkeer naar het oude normaal is minder 
hoog dan in eerdere fases van de pandemie, verwacht Martin Bootsma, modelleur van 
infectieziekten (UMC Utrecht). ‘De ziekenhuizen zullen nu niet meer bezwijken onder het grote 
aantal patiënten.’ De reden dat een volledig einde van de maatregelen een relatief lage prijs 
kent, schuilt in de mildere Omikron-variant en de hoge immuniteit onder de bevolking, aldus 
Bootsma. Dat bedekt de impact van het coronavirus met een dikke, donzen deken. ‘Wel denk 
ik dat de maatschappij gedeeltelijk ontwricht raakt; door zieke leraren vallen nog meer lessen 
uit. Bij de politie, brandweer en het openbaar vervoer krijgen ze de dienstroosters niet rond.’ 

Gaat minister Ernst Kuipers nog voor een verrassing zorgen door wel alles open te gooien? 

Waarschijnlijk niet. Nederland heeft al wat virologische varianten van Dolle Dinsdag achter 
de rug, dus het ligt voor de hand dat het kabinet de maatregelen nu stapsgewijs afbouwt om 
de kans op een nieuwe sof te verkleinen. ‘Ik zou niet alles in één keer doen,’ zegt klinisch 
epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC). ‘Enerzijds is het gek om niet te versoepelen wanneer 
de tsunami meevalt. Anderzijds nemen we ruim 300 mensen per dag op in het ziekenhuis en 
we weten nog niet precies hoe hard de opnames gaan bij 60-plussers, die nog niet veelvuldig 
besmet raakten. Daarom is stapsgewijs afbouwen beter. Bijvoorbeeld alles open behalve 
nachtleven en festivals, en in bepaalde gevallen testen voor toegang. Dan kun je kijken wat er 
gebeurt.’ 

De periode tussen de versoepelingen kun je op twee weken houden, zegt vaccinoloog Ben van 
der Zeijst (LUMC). ‘Dat is voldoende om te zien wat er in de ziekenhuizen gebeurt.’ 

Waarom is in Engeland of Denemarken wel alles open? Die landen liggen een paar weken voor 
op Nederland, omdat Omikron daar eerder dominant werd. Vervolgens waren die landen 
sneller en succesvoller met boostervaccinaties. ‘Ook de uitgangspositie van Nederland was 
slechter, omdat onze ziekenhuizen vanwege het te lang uitstellen van strengere maatregelen 
eind vorig jaar vol lagen met coronapatiënten,’ zegt modelleur Bootsma. ‘Toen Omikron 
opdook, was er dus een lockdown nodig om overbelasting van de zorg te voorkomen. Maar in 
Denemarken lagen juist nauwelijks coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat gaf meer 
speelruimte om de ziektelast van Omikron te observeren.’ 

Het punt waarbij Nederland het coronavirus als een soort griep kan beschouwen – zoals ook 
Spanje en Zweden al doen – komt echter steeds dichterbij. ‘Ik ben optimistisch,’ zegt 
experimenteel vaccinoloog Rogier Sanders (Amsterdam UMC). ‘Het virus ontwikkelt zich in 
een minder ziekmakende richting, waardoor de ziekenhuizen en de rest van de samenleving 
het beter kunnen verhapstukken.’ 

Zijn we er binnenkort dan vanaf? Dat weet niemand. Er kan een nieuwe variant opduiken die 
de opgebouwde immuniteit in de hele wereld omzeilt, waardoor het kat-en-muisspel tussen 
virus, vaccins en doorgemaakte infecties opnieuw begint. 

Maar ook als het bij Omikron of nog mildere varianten blijft, is geen sprake van het oude 
normaal. ‘Ik voorzie dat boosters de komende twaalf maanden nodig blijven, met name voor 
de kwetsbare groepen en voor de winter,’ zegt vaccinoloog Sanders. 

Vaccins die specifiek voor de Omikron-variant zijn ontwikkeld, tonen vooralsnog niet of 
nauwelijks meerwaarde in vergelijking met bestaande vaccins, stellen de vaccinologen 
Sanders en Van der Zeijst. ‘Pfizer pusht het Omikronvaccin, maar Europese landen tonen 
weinig animo om dat in te kopen,’ aldus Van der Zeijst. ‘Met het bestaande vaccin van Pfizer 
kom je vooralsnog een heel eind. Wel moeten we kijken naar vaccins met een bredere 
immuniteit, zodat ze beter beschermen tegen eventuele nieuwe varianten.’ 

Werk maken van de vaccins alleen is op de lange termijn toch niet voldoende? Klopt, maar 
minister Kuipers (Volksgezondheid) moet zijn langetermijnvisie op corona nog vormgeven. 
Komt er bijvoorbeeld een plan voor ziekenhuizen met alleen coronapatiënten? Krijgt Nederland 
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net als bijvoorbeeld Denemarken of Engeland een beter systeem om virusvarianten te 
monitoren? Hoe wordt de ventilatie in scholen structureel verbeterd?  

‘Daarnaast zou ik adviseren om komende zomer een beslissing te nemen over de invoering 
van bijvoorbeeld 1G, 2G of 3G,’ zegt modelleur Bootsma, die met de TU Delft een studie 
uitvoerde naar het coronatoegangsbewijs. Bij 1G-beleid moet iedereen zich testen voor 
toegang, voor 2G krijgen alleen gevaccineerden of wie hersteld is (genezen) toegang, en bij 3G 
moet iemand gevaccineerd, hersteld óf getest zijn voor een coronatoegangsbewijs. ‘Stel in 
vredestijd vast onder welke condities je bijvoorbeeld 2G wil invoeren. Dat voorkomt een 
vertragende discussie in oorlogstijd.’ Bron: Het Parool, 11 februari 2022. 

Oppositie eist opheldering over 'bemoeienis' VWS met OMT-adviezen 

Oppositiepolitici hebben verontwaardigd gereageerd op het bericht van Nieuwsuur dat het 
ministerie van Volksgezondheid adviezen zou hebben aangepast van het Outbreak 
Management Team (OMT).  

Het ministerie mag ‘tekstsuggesties’ doen voor het OMT-advies. De wijzigingen worden niet 
rondgestuurd aan de individuele leden van het OMT. Dat bevestigt een woordvoerder van het 
RIVM. 

Verschillende partijen eisen nu een debat. 

‘Iemand moet rekenschap geven’, zegt PVV-Kamerlid Agema via Twitter tegen minister Ernst 
Kuipers. De bewindsman zelf ontkent stellig dat zijn ministerie adviezen heeft aangepast. Er 
zijn alleen verhelderende vragen gesteld, aldus minister Kuipers. 

De SP noemt het een ‘grof schandaal’ en GroenLinks-Kamerlid Westerveld zegt dat dit 'het 
vertrouwen in onze instituties én in onze democratie beschadigt'. Volgens PvdA-Kamerlid Attje 
Kuiken is het nieuws ‘ontluisterend’ en ‘schaadt het het broze vertrouwen en draagvlak van 
de corona-aanpak van het kabinet’. ’RIVM en OMT moeten gewoon onafhankelijk hun werk 
doen. Alle redenen om nu snel te starten met de parlementaire enquête die we als Kamer 
hebben afgesproken.’ .’ Bron: Trouw, 11 februari 2022. 

Ministerie mag tekstsuggesties doen voor OMT-advies 

Het ministerie van Volksgezondheid mag tekstsuggesties doen voor het advies over de aanpak 
van de coronacrisis dat is opgesteld door het Outbreak Management Team (OMT). Dat 
bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving hierover van Nieuwsuur. 

Nadat het OMT is samengekomen om te praten over de coronamaatregelen, stuurt de club 
van deskundigen een concept van het uit te brengen advies aan het ministerie. Het advies 
wordt besproken in het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg, zo legt een woordvoerder 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Het overleg wordt 
voorgezeten door een functionaris van het ministerie. 

‘Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent in het kader van de 
adviesaanvraag,’ zo stelt hij. ‘Uit het overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen.’ Het 
gaat dan om 'verzoeken ter verheldering'. De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn 
en 'zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk'. 

Het is vervolgens aan het secretariaat van het OMT om de suggesties te beoordelen en 
eventueel over te nemen. ‘Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om 
inhoudelijke koerswijzigingen,’ aldus de woordvoerder. Bron: Het Parool, 11 februari 2022. 
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Horeca weer grootverbruiker van NOW-steun 

Van de toegekende aanvragen voor coronaloonsteun is circa 40 procent afgelopen periode 
naar horeca- en cateringbedrijven gegaan. Dat meldt uitvoeringsinstantie UWV, die de 
aanvragen voor de NOW-steun verwerkt.  

In totaal keurde het UWV iets minder dan 41.000 aanvragen voor de Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid goed en werd zo'n 907 miljoen euro aan voorschotten 
uitgekeerd in de zevende periode, die gaat over de maanden november en december. 

In de zevende periode NOW komen werkgevers met minimaal twintig procent omzetverlies in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het maximale omzetverlies dat kon 
worden opgegeven was tachtig procent, maar werd door het kabinet naar negentig procent 
verhoogd. Veel betaalde voorschotten gingen echter nog uit van het maximum van tachtig 
procent. Dit zal bij de definitieve vaststelling worden verrekend. Bron: Het Parool, 11 februari 
2022. 

OMT: geplande versoepelingen kunnen doorgaan 

Wat het Outbreak Management Team (OMT) betreft kunnen de geplande versoepelingen van 
de coronamaatregelen doorgaan. De deskundigen hebben vrijdag overlegd over de plannen en 
zien geen bezwaren. Bronnen bevestigen berichtgeving van het AD daarover aan het ANP. 

De exacte inhoud van het OMT-advies is nog niet bekend. Het kabinet neemt dinsdag een 
besluit over versoepelingen. Dan is er ook weer een coronapersconferentie, deze keer met 
alleen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. 

Wat zijn de versoepelingen? 

* In stadions en theaters hoeven mensen vanaf volgende week vrijdag geen 1,5 meter afstand 
meer van elkaar te houden. De locaties zouden in dat geval veel meer mensen binnen kunnen 
laten.  

* De sluitingstijden in bijvoorbeeld de horeca worden verruimd tot uiterlijk 01.00 uur.  

* Voor plekken met maximaal vijfhonderd zitplekken is geen vaste zitplaats meer nodig , voor 
locaties met meer stoelen wel.  

* Het huidige coronatoegangsbewijs blijft van kracht in de sport, cultuursector en horeca.  

* Mogelijk trekt het kabinet ook het advies in om zo veel mogelijk vanuit huis te werken. 

* Vanaf het einde van februari zouden vrijwel alle coronamaatregelen vervallen, als medische 
experts zeggen dat dit mogelijk is. Dan zouden ook het mondkapje en de 1,5 meter afstand 
overal verdwijnen. 

Bron: Trouw, 11 februari 2022. 

Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na 
besmetting 

De geplande versoepelingen kunnen doorgaan nu Nederland de Omikronpiek voorbij is. Ook 
hoeven mensen vanaf vrijdag na een besmetting niet meer standaard zeven dagen in isolatie. 
Wie 24 uur klachtenvrij is, kan na vijf dagen weer op pad.’Op 25 februari moeten dan vrijwel 
alle coronaregels overboord, al adviseert het OMT nog even vast te houden aan de 3G-
coronapas.  

Dat blijkt uit het OMT-advies dat het kabinet zojuist met de Tweede Kamer heeft gedeeld. 
Vrijdag gaat het land voor een flink deel verder van het slot (zie kader), een week later moet 
het ‘oude normaal’ - zonder mondkapjes , anderhalve meterwet en coronapas - helemaal 
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terugkeren. Morgen beslist het kabinet daarover definitief en dan geeft coronaminister Ernst 
Kuipers (D66) een persconferentie. 

‘Op de ic, dat is heel gunstig, zitten we op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar’, zei 
Kuipers maandag al na afloop van corona-overleg met onder meer premier Mark Rutte en 
minister van Justitie Dilan Yesilgöz. ’Het aantal infecties is hoog, maar er lijkt stabilisatie, het 
aantal patiënten is gelukkig naar verhouding erg laag.’ 

Vorige week zei Kuipers al dat de seinen voor versoepelingen op groen staan omdat veel 
mensen gevaccineerd en/of besmet zijn geraakt en de Omikron-variant milder is. ‘Dat vertaalt 
zich in een beperkte stijging van de ziekenhuisopnames. Ook maakt de Oomikron-variant 
minder ziek.’ Met het voornemen voor de versoepelingen liep het kabinet voor de muziek van 
het OMT uit, voor het eerst deze corona-aanpak. 

Toch kan de voet nog niet helemaal van de rem volgens de experts in het adviesteam. Zo blijft 
de 3G-coronapas nog’even nodig, vinden de virologen, net als een vaste zitplaats op grote 
locaties. Een ingewijde noemt het schrappen van het coronatoegangsbewijs ‘een dilemma’ 
waar het kabinet dinsdag een knoop over moet doorhakken. ‘De intentie om ervan af te 
stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.’ 

Het OMT houdt liever nog aan vast aan de 3G-coronapas, de politiek wil er zo snel mogelijk 
vanaf. Ook omdat de coronapas samenhangt met de anderhalve meterwet, die geschrapt moet 
worden per 25 februari. 

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. ‘In de praktijk 
levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.’ 

Betrokkenen houden nog rekening met een opleving van het coronavirus komend najaar, met 
een eventuele komst van een andere variant. Maar de politiek streeft ernaar zo weinig mogelijk 
maatregelen in stand houden, ook het Outbreak Management Team (OMT) zou in de 
waakvlamstand moeten. 

De onderzoekers van de RIVM Gedragsunit blijken overigens’nog niet happig om de 
anderhalve meter helemaal vaarwel te zeggen, zoals de politiek per 25 februari van plan is. De 
afstandsregel heeft ‘hoog draagvlak’, blijkt uit een enquête (rond 82 procent) en ‘tenzij er een 
heel duidelijk nieuw perspectief wordt geschetst’ met andere maatregelen kan ‘het schrappen 
van de anderhalve meter als signaal worden gezien dat de pandemie voorbij is’, aldus de 
experts. 

Dat zou weer een ‘negatieve impact op naleving van maatregelen’ kunnen hebben, zo wordt 
gewaarschuwd. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Viroloog Van Gucht: piek vijfde coronagolf in België voorbij 

België heeft het ergste achter de rug met de besmettelijke Omikron-variant en maakt zich op 
voor nieuwe versoepelingen. ‘De piek van de vijfde coronagolf ligt duidelijk achter ons,’ zei 
viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano op zijn wekelijkse 
persconferentie in Brussel. 

Naar verwachting zal premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité van de 
Belgische regeringen later vrijdag aankondigen dat de code rood in het land vanaf 18 februari 
wordt afgeschaald naar oranje. Dat betekent onder meer dat nachtclubs weer open kunnen, 
er meer publiek wordt toegelaten op evenementen en het verplichte sluitingsuur en de 
mondkapjes in de horeca worden afgeschaft.  

Enkele weken daarna zouden nagenoeg alle coronamaatregelen kunnen sneuvelen. Bron: Het 
Parool, 11 februari 2022. 
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De lente in België wordt duidelijk luchtiger vrijer en feestelijker nu het 
land meer van het slot gaat 

De lente in België wordt volgens premier Alexander De Croo 'duidelijk luchtiger, vrijer en 
feestelijker' nu het land volgend weekend beduidend meer van het slot gaat. De Belgen krijgen 
dan veel vrijheden terug, waaronder de heropening van het nachtleven. ‘Maar we mogen niet 
vergeten dat zeer veel zal afhangen van ons gedrag.’ 

De Croo bedankte tijdens een persconferentie in Brussel, waar hij de versoepelingen toelichtte, 
iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronamaatregelen heeft gehouden. En hij 
riep de bevolking op voorzichtig te blijven. ‘Laten we nu niet de fout maken om te denken dat 
we vandaag geconfronteerd worden met een gewoon seizoensgriepje’, zei hij na afloop van het 
Overlegcomité waar werd besloten de code rood af te schalen naar code oranje. ‘Het virus is 
niet uitgeroeid.’ Bron: AD, 11 februari 2022. 

Maker corona-ademtest en overheid ruziën in rechtszaal: ‘Jullie maken 
onze reputatie kapot’ 

Het Leidse bedrijf Breathomix heeft niet beloofd dat de ademtest in alle GGD-teststraten zou 
werken. Vooraf is duidelijk aangegeven dat aan voorwaarden moest worden voldaan, om juiste 
testresultaten te behalen. Dat zegt advocaat Ruben van Eijck, die namens Breathomix 
miljoenen eist van de Nederlandse Staat. 

In de Haagse rechtbank stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar: start-up Breathomix ( 
opgericht door de Alphense Rianne de Vries) en de Nederlandse Staat. Punt van discussie: het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 september vorig jaar het 
contract met Breathomix opgezegd. Volgens Breathomix onterecht, het bedrijf claimt een 
bedrag van 24,7 miljoen euro van de Nederlandse Staat. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Kuipers veroordeelt verzwijgen grondrechtschending corona-
aanpak niet, vraagt om begrip 

Volksgezondheidsminister Ernst Kuipers wil de ambtenaren die mogelijke 
grondrechtschendingen wilden verzwijgen en het Nederlandse volk 'een worst 
voorhouden' niet veroordelen, maar vraagt om begrip. ‘We moeten ons ook wel 
realiseren dat de afgelopen twee jaar er onder hele hoge druk en echt in een 
crisissituatie is geacteerd.’ 

De minister haast zich om te zeggen dat het geen excuus is voor de toon en 
bewoordingen in de mails die donderdag veel stof hebben doen opwaaien. Uit de 
stukken, die dateren van mei 2020, blijkt dat ambtenaren van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een manier probeerden te vinden om de 
noodverordeningen te kunnen verkopen aan de inwoners. ‘Punt is dat we daarmee 
natuurlijk ook impliciet toegeven dat de noodverordeningen democratische 
legitimatie missen en een wankele basis zijn voor grondrechtbeperkingen. Maar 
dat zeggen we niet’, zo is te lezen in de stukken die via een wob-verzoek (Wet 
openbaarheid van bestuur) naar buiten kwamen. 

Ook rondom de invoering van de CoronaMelder-app komt de onderlinge 
communicatie bij VWS minachtend over. Ook daar hoopte men op ogenschijnlijk 
onzuivere wijze draagvlak te creëren voor de invoering van die app. ‘Als het gaat 
om gedragsverandering gaapt er nogal eens een gat tussen de (intentionele) 
bereidheid tot verandering en het feitelijke gedrag. Wellicht dat het gat hier minder 
groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder 
vrijheidsbeperkingen zullen zijn?’ 
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Kuipers zegt vrijdag voorafgaand de Ministerraad te balen van de mails, maar blijft 
meermaals vragen om begrip voor de crisissituatie op dat moment. ‘Dan moeten 
we ook even de klok terug draaien en kijken in welke situatie we toen zaten’, aldus 
Kuipers. 

‘Het is absoluut geen excuus, maar wel een beschrijving van de situatie waarin we 
geconfronteerd werden met grote aantallen ziektegevallen. Een ernstige situatie 
waarbij het erop lijkt dat patiënten niet opgevangen kunnen worden. U kunt zich 
nog de beelden herinneren, grote aantallen ambulances, helikopters die 
overvliegen, patiënten die naar Duitsland gaan. En je op dat moment zoekt naar 
hoe kunnen we aan de ene kant dit inperken en aan de andere kant mensen zoveel 
mogelijk vrijheid geven. Dat is een worsteling. Dat geeft dit soort mails ook aan, 
dat het echt een zoektocht is.’ 

Dat ambtenaren Nederland een worst willen voorhouden en wilden verzwijgen dat 
er grondrechten werden geschonden, noemt Kuipers 'ongemakkelijk'. ‘Ik denk dat 
we daar alert over zijn en het gesprek over hebben met het departement als geheel.’ 
Ook wordt individueel het gesprek aangegaan met de ambtenaren die deze mails 
hebben geschreven. Al zegt hij ook dat hij in de maand dat hij nu minister is 
waardering heeft gekregen voor de zorgvuldigheid waarmee de ambtenaren onder 
hoge druk werken. 

Kuipers wil de teksten niet veroordelen, in plaats daarvan zegt hij 'zeer ongelukkig' 
ermee te zijn. ‘U moet zich voorstellen dat in de veelheid aan communicatie het 
absoluut ongelukkig is dat dit soort bewoordingen voorkomen, maar ik vraag echt 
begrip, ook voor de ambtenaren van mijn departement die in hoog tempo 
geprobeerd hebben om zorg te organiseren voor grote aantallen mensen.’ Ook of 
de teksten verdere gevolgen gaan hebben voor betrokken ambtenaren los van een 
gesprek, wil de minister niet zeggen. ‘Ik heb er voldoende over gezegd’, aldus 
Kuipers. Bron: Hart van Nederland, 11 februari 2022. 

Vader sleept zwembad Zeist voor de rechter, wil zonder 
coronatoegangsbewijs met zoontje naar zwemles 

Een man uit Zeist wil dolgraag met zijn zoontje van vijf naar zwemles, maar mag het zwembad 
niet in omdat hij vanwege gewetensbezwaren weigert een coronatoegangsbewijs (ctb) te laten 
zien. Volgens hem vraagt zwembad Dijnselburg in Zeist ouders ten onrechte om een ctb als 
zij hun kinderen binnen willen helpen met omkleden. De man daagde zwembadbeheerder 
SRO vandaag voor de rechter om af te dwingen dat hij het zwembad in mag zonder bewijs dat 
hij is gevaccineerd, recent corona heeft gehad, of negatief is getest. 

Zijn zoontje krijgt overigens sinds de zomer al zwemles in Dijnselburg, maar wordt dan door 
zijn moeder of oudere zusje begeleid. 

Volgens de man uit Zeist is het zwembad een onderwijslocatie en mag beheerder SRO daarom 
aan de ouders geen ctb vragen om toegang te krijgen. De vader voelt zich daarbij gesteund 
door een uitspraak van de rechter. Die bepaalde eind vorig jaar dat de eigenaar van een lesbad 
in Hilversum niet om een ctb hoeft te vragen, omdat dit bad een onderwijsinstelling kan 
worden gezien. 

Medewerkers worden overstelpt met vragen, maar krijgen ook te maken met bedreigingen en 
geweld. 

Maar volgens de SRO is zwembad Dijnselburg een sport- en recreatiefaciliteit en gelden 
daarvoor wel de ctb-regels. De minister zou na de Hilversumse zaak nadrukkelijk aan de 
Tweede Kamer hebben bevestigd dat zwemles niet onder de onderwijsvormen valt waarvoor 
een uitzondering wordt gemaakt. De beheerder snapt dan ook niet waarom zij voor de rechter 
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wordt gedaagd. De regels zijn opgelegd door de overheid. De gemeente Zeist heeft de vader 
eerder laten weten dat voor hem geen uitzondering wordt gemaakt. 

‘Wij moeten verantwoording afleggen voor regels die wij niet bedacht hebben. Wij staan voor 
kwaliteit en veiligheid, maar wel binnen de regels’, betoogde directeur Van Vilsteren. Volgens 
haar is het effect op de medewerkers enorm. ‘Zij worden overstelpt met vragen, maar krijgen 
ook te maken met bedreigingen en geweld. Het voelt alsof wij hier terecht staan en dat is een 
klap in gezicht van onze medewerkers.’ 

De zwembadbeheerder vindt het ook merkwaardig dat de vader een rechtszaak is begonnen 
nadat zijn zoontje al acht weken zwemles kreeg. Pas toen kwam hij met zijn 
gewetensbezwaren, maar wilde niet uitleggen waarop die gebaseerd waren. Hij is door het 
zwembad zes keer uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of er een praktische oplossing 
gevonden kon worden, maar daar heeft hij niet op gereageerd. 

Ik wil goed doen voor mijn medemens, maar het ctb polariseert en sluit mensen uit, daarom 
doe ik daar niet aan mee, aldus de vader. 

‘Het is niet aan SRO om mijn bezwaren op een weegschaaltje te leggen en te beoordelen of die 
bezwaren wel principieel genoeg zijn’, legde hij uit. Aan het slot van de zitting legde hij uit dat 
hij al vanaf het begin vindt dat de coronamaatregelen meer kwaad dan goed dan. 

De vader en zijn twee advocaten bleven erbij dat het zwembad contractueel verplicht is om 
ouders zonder ctb toe te laten tot het zwembad. En als de rechter zwemles niet als onderwijs 
ziet, dan is het in ieder geval sport. Volgens een van de advocaten geldt in dat geval ook een 
uitzondering voor de vader. Als je iemand begeleid die jonger is dan 17 jaar en een gebrek 
heeft, hoef je volgens de wet geen ctb te tonen. ‘De zoon is vijf en heeft ook een gebrek: hij kan 
niet zwemmen’, merkte de raadsman uitgelaten op. 

Tot slot gaf de eiser toch nog een uitleg voor zijn gewetensbezwaren. ‘Ik wil goed doen voor 
mijn medemens. Maar het ctb polariseert en sluit mensen uit, daarom doe ik daar niet aan 
mee. Het doet meer kwaad dan goed.’ Hij zei dat hij ondanks opofferingen heeft volgehouden. 
Hij komt niet in de horeca en hobbyactiviteiten liggen stil. ‘Mijn vrouw is zorgmedewerker en 
daarom wel gevaccineerd. Maar zij staat volledig achter mij.’ 

Het kabinet maakt komende week verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen 
bekend. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor het ctb. De SRO had de vader daarom 
gevraagd het kort geding uit te stellen, maar die ging daar niet op in. De rechter probeert zo 
snel mogelijk uitspraak te doen. Dat wordt waarschijnlijk volgende week vrijdag. Bron: RTV 
Utrecht, 11 februari 2022. 

Ook na OMT-beraad staan seinen op groen voor verregaande 
versoepelingen: ‘Beeld is gunstig’ 

Na beraad van het Outbreak Management Team (OMT) staan de seinen voor versoepelingen 
op groen. Bronnen zien ‘geen rode vlaggen’, dus horeca en cultuur kunnen langer open vanaf 
volgende week. Later deze maand kan de 1,5 meterregel overboord.  

Ingewijden zien geen grote obstakels voor de geplande versoepelingen. ‘Op detailniveau zou je 
nog een wijziging kunnen verwachten’, meldt een bron. ‘Het kabinet wil locaties boven de 
vijfhonderd bezoekers met vaste zitplekken laten werken, het OMT zou dan kunnen zeggen: 
doe dat vanaf 250 bezoekers.’ 

Het kabinet deelde donderdag al zijn versoepel-agenda theaters, restaurants, cafés en 
bioscopen kunnen vanaf vrijdag 18 februari open tot 01.00 uur. Het thuiswerkadvies gaat 
overboord. De 1,5 meterplicht en vaste zitplaatsen kunnen weg waar de 3G-coronapas geldt 
(zolang het om locaties tot vijfhonderd bezoekers gaat). 
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Voor plekken met meer dan vijfhonderd gasten - denk aan voetbalstadions - blijft een vaste 
zitplaats nog vereist. Wel vervalt de 1,5 meterplicht daar. Voor het nachtleven wil het kabinet 
werken met 1G, net als voor festivals en grote evenementen. Iedereen moet dan een test doen 
voor toegang. Dat zou vanaf 25 februari moeten kunnen.  

Premier Mark Rutte sprak van een ‘gunstig beeld’ tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ‘De 
druk op de zorg valt naar verhouding gewoon mee, gelukkig.’  

Hoewel het protest tegen de coronapas toeneemt, denken Rutte en minister Ernst Kuipers van 
Volksgezondheid (D66) dat deze maatregel nog even nodig blijft: ‘De afweging is nu: wil je veel 
mensen naar het theater, de bioscoop of het restaurant laten gaan zonder 1,5 meter afstand, 
vaste zitplek of mondkap?’ zei Kuipers. ‘Dan heb je nog wel de dempende maatregel nodig van 
een coronatoegangsbewijs. Als je de coronapas wil schrappen, dan moet je weer met 
mondkapjes en afstandsnorm werken. Wij horen terug van ondernemers: kies dan nog even 
voor de coronapas. Maar zodra we ervan af kunnen: graag. Bron: AD, 11 februari 2022. 

 

Een boosterprik voor mevrouw, een vlaai voor de medewerkers van de belaagde 
vaccinatielocatie in Heerlen. © GGD 

Chocola en vlaai van mensen die prik halen voor medewerkers belaagde 
GGD Heerlen 

De twee dagen achter elkaar door complotgekken belaagde GGD-priklocatie in Heerlen is 
vandaag gewoon open. Sommige mensen die een booster komen halen steken de medewerkers 
een hart onder de riem met vlaai of chocola. ‘Dat is hartverwarmend’, zegt woordvoerder Erwin 
Meeks.  

Actievoerders drongen afgelopen week tweemaal de vaccinatielocatie in Heerlen binnen. ‘De 
eerste dag waren het er vier en een dag later negen’, aldus Meeks.  

Hierbij beschuldigden zij de medewerkers van ‘genocide op de Nederlandse bevolking’, zo is te 
horen op een video die de betogers zelf deelden via sociale media. Ook ontstond er een 
handgemeen tussen medewerkers en de betogers. ‘We waren na dat eerste incident al bezig 
met extra beveiliging, maar we hadden niet verwacht dat ze meteen wéér zouden komen. Nu 
hebben we zowel zichtbaar als onzichtbaar extra maatregelen genomen’, zegt Meeks. ‘Welke 
dat zijn kan ik natuurlijk niet zeggen.’ 
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Vandaag staan er andere medewerkers op de locatie dan de afgelopen dagen. ‘Maar ook de 
mensen die tijdens de incidenten aan het werk waren komen de volgende keer gewoon weer’, 
aldus Meeks.  

Volgens de woordvoerder is er nog niemand opgepakt. ‘Maar we gaan, zoals we dat als 
organisatie sowieso doen, nog aangifte doen. Er zijn toch mensen bedreigd en er is sprake 
geweest van fysiek contact. Je moet natuurlijk gewoon van onze mensen afblijven.’ 

Meeks doet niet geheimzinnig over de beweegredenen van de mensen die de priklocatie 
binnenvielen. ‘Dat zijn nou mensen die zich laten opjutten door van die filmpjes van Baudet 
op social media’, zegt hij. Meeks doelt onder meer op een actie van Forum voor Democratie in 
Den Haag, waarbij stiekem opnames werden gemaakt op een priklocatie ‘om misstanden aan 
de kaak te stellen’. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Pedagogisch medewerker ontslagen na weigeren PCR-test 
 
Een groepsleerkracht, ofwel pedagogisch medewerker, van een naschoolse opvang in 
Amsterdam is ontslagen omdat ze al sinds de zomer weigert zich op corona te laten testen. De 
kantonrechter heeft donderdag bepaald dat het ontslag terecht is. 
 
De vrouw werkt sinds 2016 bij de naschoolse opvang. Ze is ervan overtuigd dat de PCR-test 
geen corona kan aantonen en vindt de verplichting zich te laten testen in strijd met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, waarin het recht op lichamelijke integriteit en 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn vastgelegd. ‘Als ik niet mag werken omdat ik 
mij niet wil laten testen, is dat dwang en dwang is strafbaar’, schreef ze aan de directie. De 
naschoolse opvang vindt het echter onwerkbaar als medewerkers zich, tegen de protocollen 
in, niet laten testen. 
 
De medewerkster geeft er de voorkeur aan bij klachten of na contact met een besmet persoon 
zonder test tien dagen in quarantaine te gaan. Maar de werkgever moet dan elke keer - soms 
onnodig - vervangers inhuren of voor de zekerheid ook kinderen of ouders in quarantaine 
laten gaan. Vanwege de weigering is de leerkracht officieel gewaarschuwd en enige tijd op non-
actief gezet. Daarna volgde de ontslagaanvraag. 
 
De rechter vindt de test-verplichting voor medewerkers een geoorloofd middel om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen, ook als dat strijdig is met bepaalde grondrechten. Het doel 
van de opvang om voor medewerkers en kinderen een veilige omgeving te creëren moet 
zwaarder wegen dan het persoonlijke bezwaar van de werknemer. 

Door de PCR-test te weigeren, heeft de werkneemster volgens de rechter verwijtbaar 
gehandeld. Maar omdat het geen ernstig verwijt is, heeft ze wel recht op een ontslagvergoeding 
en de wettelijke opzegtermijn. Per 1 april wordt het contract ontbonden. Bron: Tubantia, 11 
februari 2022.  

Huisartsen boos om paginagrote anti-vaccinatie-advertentie: 
‘Schandelijk staaltje misinformatie’ 

Woede en verontwaardiging vanwege een paginagrote advertentie in de lokale krant Voorster 
Nieuws. In de advertentie worden tien punten genoemd die de lezer moeten overtuigen 
kinderen niet te laten vaccineren. Huisartsen noemen de actie misleidend. De advertentie is 
ook verschenen in het huis-aan-huis blad Holten Extra.  

De Huisartsen Groep Twello en Terwolde (HAGRO) heeft een klacht bij de Reclame Code 
Commissie (RCC) ingediend vanwege de paginagrote advertentie die de lezer moet overtuigen 
kinderen niet te laten vaccineren. De huisartsen zijn boos omdat volgens hen de pagina 
misleidend is. Wie de advertentie heeft opgesteld, is niet bekend, de afzender is anoniem.  

De huisartsen hebben ook grote moeite met de opmaak van de pagina. Het lijkt alsof die 
afkomstig is van de rijksoverheid. Onderaan de advertentie staat:’Samen voor onze kinderen’, 
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precies in dezelfde stijl als de slogan van de rijksoverheid: ‘Alleen samen krijgen we corona 
onder controle’.  

De RCC schrijft voor dat een advertentie niet misleidend mag zijn en dat het duidelijk moet 
zijn van wie de advertentie afkomstig is. Dat laatste is niet het geval.  

Of de advertentie misleidend is, moet de RCC nu bepalen. Maar huisarts Norbert Schilder, die 
namens de vijf huisartsenpraktijken in Twello en Terwolde spreekt, is duidelijk: ‘Dit is een 
schandelijk staaltje misinformatie.’ De huisartsen hebben naast de klacht bij de RCC ook een 
gepeperde brief naar het Voorster Nieuws gestuurd, waarin ze de tien punten langslopen en 
ontkrachten.  

Huisarts Norbert Schilder: ‘Toen ik het las, dacht ik eerst nog dat het een advertentie van de 
rijksoverheid was. Maar daarna vielen de schellen me van de ogen. Er staat misleidende 
informatie in. Houd me ten goede, iedereen moet zelf een afweging maken of kinderen een 
vaccinatie krijgen of niet, maar doe dat op basis van juiste informatie. Dit is onvolledig.’ 

Zo staat onder punt zeven dat kinderen geen belangrijk aandeel hebben in de verspreiding 
van het virus. ‘Dat is onzin’, stelt Schilder. ‘Kinderen hebben een heel belangrijk aandeel in 
de verspreiding. Dan staat er een artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bij, 
uit april en mei 2020, dat onder 369 kinderen is gedaan. De inzichten zijn totaal veranderd. 
Het is misleidend om dat artikel aan te voeren als bewijs voor je eigen gelijk.’ 

Voorster Nieuws laat in een reactie weten dat er enkele klachten zijn binnengekomen. 
Inhoudelijk wil de krant niet reageren, omdat directeur Michel van den Hengel op vakantie is. 
Hij zit op Curaçao en ‘ik ga hem niet storen op zijn vakantieadres’, laat een medewerkster 
weten. Een telefoontje naar zijn mobiel levert niets op, de telefoon springt op de voicemail.  

Wel laat de medewerkster weten dat in de editie van morgen een artikel zal verschijnen waarin 
het een en ander wordt rechtgezet. Het Voorster Nieuws heeft een oplage van 14.900 kranten 
en wordt in de gemeente Voorst huis-aan-huis verspreid.  

In de advertentie wordt ook bijwerkingencentrum Lareb genoemd. Daarbij staat dat er 620 
mensen zijn overleden na een vaccinatie. Directeur Agnes Kant: ‘Alles is feitelijk juist, maar 
het is uit zijn verband gerukt. Wat niet wordt gemeld is dat een causaal verband niet is 
bewezen. Ik ben er niet gelukkig mee. Er valt wat te kiezen als het gaat om vaccinatie van 
kinderen, maar doe dat op basis van volledige informatie. Dat is hier niet aan de orde, maar 
onze naam wordt wel genoemd.’ 

De Stichting Reclame Code houdt toezicht op reclame-uitingen in de media. De klacht van de 
huisartsen uit Twello en Terwolde is in behandeling genomen. Het zal volgens woordvoerder 
Kirsten Van Kleeff zeker een aantal weken duren voordat er een uitspraak te verwachten is.’In 
zijn algemeenheid kan ik daarover zeggen dat de afzender duidelijk moet zijn, en de inhoud 
mag niet misleidend zijn’, aldus Van Kleeff.’ 

Wordt de klacht gegrond geacht, dan krijgt het Voorster Nieuws een aanbeveling om niet op 
deze wijze te adverteren. ‘Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan zetten we ze op een 
openbare lijst van bedrijven die zich niet aan de reclamecode houden. Noem het public 
shaming.’ 

Wat ik zorgelijk vind is dat iemand hier geld voor over heeft, aldus Lisette Cleyndert, directeur 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft een pittige brief naar het Voorster 
Nieuws gestuurd. Directeur Lisette Cleyndert: ‘We staan in de referenties onderaan de 
advertentie. Ik heb gezegd dat we niet genoemd willen worden in de context van deze 
publicatie. Het is misleidend, mede door de opmaak.’  
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‘Wat ik zorgelijk vind is dat iemand hier geld voor over heeft’, vervolgt Cleyndert. ‘Ik heb 
gevraagd om me in contact te brengen met de mensen achter de advertentie. Ik vraag me 
bijvoorbeeld af of dit aan meerdere huis-aan-huis bladen is aangeboden.’ Bron: De Stentor, 1 
februari 2022. 

250 bezorgde inwoners achter veelbesproken corona-advertentie in 
Voorster Nieuws: ‘Willen open debat’ 

De opsteller(s) van de anonieme antivaccinatiecampagne in het Voorster Nieuws en Holten 
Extra willen een open debat met de huisartsen, maar ze verschuilen zich nog steeds achter 
een anoniem mailadres. Dat blijkt uit een ingezonden brief in het Voorster Nieuws. Daarin 
wordt gesteld dat de initiatiefgroep tot de advertentie bestaat uit ‘meer dan 250 bezorgde 
Voorstenaren’.  

Of deze bewering klopt, is niet na te gaan. Herhaalde verzoeken van de Stentor om met de 
initiatiefnemer(s) in contact te komen, worden niet beantwoord. Ook is geen woordvoerder 
bereikbaar, die inzicht kan geven in de omvang van de groep of andere vragen kan 
beantwoorden. 

De advertentie zorgde voor commotie onder de huisartsen in de gemeenten Voorst en Holten-
Rijssen omdat de advertentie misleidend zou zijn. Ook was de opmaak van de advertentie 
sterk gelijkend aan de campagne van de Rijksoverheid, waardoor het lijkt alsof het bericht 
afkomstig was van de overheid. Het zette de donderdag afgezwaaide interim-burgemeester 
Renske Helmer-Englebert aan tot een pittige column,’waarin ze de anonieme opsteller(s) 
gebrek aan lef verweet. 

 
 

Er ontstond commotie over de opmaak van de advertentie: die zou verwarrend zijn. Boven de 
stijl die de Rijksoverheid gebruikt, onder de opmaak van de opsteller(s). © Rijksoverheid / 
Voorster Nieuws 

In de open brief blijven de bezorgde initiatiefnemer(s) achter het standpunt staan dat een 
besluit om kinderen te vaccineren niet lichtvoetig genomen moet worden. Ook wordt bestreden 
dat de advertentie misleidend is geweest: ‘Wij nemen afstand van de suggestie dat er 
desinformatie is verspreid. Alle informatie in de advertentie is feitelijk te onderbouwen.’ 

De huisartsen in de gemeente Voorst denken daar anders over. In de advertentie worden tien 
punten genoemd die mensen moeten overtuigen hun kinderen niet te vaccineren. De 
huisartsen stellen dat die tien punten óf feitelijk onjuist zijn óf dat er onderzoeken worden 
aangehaald die achterhaald zijn. 

De ‘bezorgde Voorstenaren’ zeggen in de brief dat ze betreuren dat er mogelijk mensen ‘in de 
war zijn geraakt door de vormgeving van de advertentie’. Ze blijven wel achter de intentie van 
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de advertentie staan, namelijk dat de overheid de bevolking te eenzijdig voorlicht over de 
potentiële gevaren van het vaccineren van kinderen. 

‘Ouders krijgen vanuit de overheid eenzijdige informatie. Zo staat bijvoorbeeld in de 
uitnodiging voor de coronaprik voor kinderen dat het vaccin veilig is. Dit terwijl de effecten op 
de langere termijn pas over járen bekend worden. Het onderzoek naar het vaccin wordt immers 
pas in 2023 afgerond. Intussen worden er wel degelijk bijwerkingen gemeld. Omdat wij 
bezorgd zijn over de mogelijke langetermijneffecten van dit vaccin voor kinderen, hebben wij 
ervoor gekozen de genoemde advertentie op te stellen.’ 

Omdat in de huidige polariserende tijd een afwijkend geluid veelal niet op prijs gesteld wordt, 
willen de meesten van ons anoniem blijven, volgens de initiatiefnemer(s) van de advertentie. 

In de advertentie staat ook een verklaring waarom de advertentie anoniem is: ‘Wij willen op 
onze manier opkomen voor het welzijn van jonge kinderen en bijdragen aan het volledig 
informeren van ouders. Wij hopen dat ouders zich zelf verder zullen verdiepen. Omdat in de 
huidige polariserende tijd een afwijkend geluid veelal niet op prijs gesteld wordt, willen de 
meesten van ons anoniem blijven.’ 

 
De betreffende paginagrote advertentie in het Voorster Nieuws. © De Stentor 

De ‘bezorgde Voorstenaren’ willen in de nabije toekomst een open debat met de Voorster 
huisartsen naar aanleiding van de commotie. In de brief staat dat er een kopie naar de 
huisartsen zal worden gestuurd. De Huisartsen Groep Twello en Terwolde (HAGRO) laat bij 
monde van Norbert Schilder weten dat ze nog geen brief of uitnodiging voor een open debat 
hebben ontvangen en het daarom ook nog niet onderling besproken is of ze zullen ingaan op 
de uitnodiging. Bron: De Stentor, 11 februari 2022. 
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Burgemeester Voorst haalt uit na antivaccinatieadvertentie: ‘Alsof 
nepagenten aan de deur komen’ 

De burgemeester van Voorst, Renske Helmer-Englebert, heeft stevig uitgehaald naar de 
anonieme opstellers van een advertentie in de huis-aan-huiskrant Voorster Nieuws. Daarin 
wordt opgeroepen kinderen niet klakkeloos te laten vaccineren. Ze vergelijkt de opstellers met 
nepagenten die aan de deur komen: ‘Schijnbaar in overheidsdienst, maar met een heel andere 
agenda.’ 

De advertentie verscheen vorige week in het huis-aan-huis blad Voorster Nieuws. Huisartsen 
in de gemeente Voorst dienden een klacht in bij de Reclame Code Commissie, omdat ze vinden 
dat de advertentie misleidend is. Bron: De Stentor, 3 februari 2022. 

De boosterprik wordt vier maanden na toediening minder effectief 

De derde dosis van een Pfizer- of Modernavaccin, de zogenoemde boosterprik, wordt vier 
maanden na toediening minder effectief, meldt het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC 
op basis van een nieuwe studie. 

Twee maanden na de booster biedt het vaccin 87 procent beschermen tegen ziekte waarbij 
bezoek aan de eerste hulp nodig is, maar na vier maanden was dat nog maar 66 procent. En 
tegen ziekenhuisopname was de bescherming twee maanden na de booster 91 procent. Na 
vier maanden was dat gedaald naar 78 procent. 

Volgens de auteurs van de studie laten de resultaten zien dat er moet worden nagedacht over 
nieuwe dosissen van de mRNA-vaccins. Viroloog Anthony Fauci liet tijdens een 
persconferentie weten dat een vierde prik misschien noodzakelijk is voor mensen met een 
zwak immuunsysteem en ouderen. 

Voor de studie werd naar ruim 300.000 coronagevallen in de VS gekeken. Bron: AD, 12 
februari 2022. 

Een op de acht discotheken kopje onder gegaan in coronatijd 

In coronatijd heeft een op de acht discotheken de deuren definitief gesloten. Ook onder 
(nacht)kroegen en lunchrooms vond een kaalslag plaats, blijkt uit een nieuwe analyse van 
ABN Amro.  

Gezien het geringe aantal faillissementen en het grote aantal starters lijkt het mee te vallen 
met de schade in horecaland, maar dat beeld behoeft nuancering, stelt Stef van Driessen van 
ABN Amro. Er zijn wel degelijk veel zaken permanent dichtgegaan. Bron: AD, 11 februari 
2022.  

Coronaprotesten in Australië en Nieuw-Zeeland groeien 

De coronaprotesten in Australië en Nieuw-Zeeland zijn zaterdag gegroeid. In de Australische 
hoofdstad Canberra kwamen duizenden demonstranten samen op een evenemententerrein 
waar een boekenbeurs door de organisatoren werd afgezegd om de veiligheid te garanderen. 

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington kwamen voor de vijfde dag op rij honderden 
demonstranten samen rond het parlementsgebouw, ook al regende het hard. De 
demonstranten nemen een voorbeeld aan de protesten in Canada, waar 
vrachtwagenchauffeurs sinds twee weken de hoofdstad Ottawa en sinds begin deze week 
grensovergangen met de VS blokkeren. Bron: De Telegraaf, 11 februari 2022.  
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Franse truckers op weg naar Parijs voor hun protest tegen de 
coronamaatregelen  

Franse truckers zetten hun rit naar Parijs voort voor hun protest tegen de 
coronamaatregelen in het weekend. De politie in de hoofdstad heeft de 
protestactie verboden en dreigt met zware sancties voor truckers of andere auto's die het 
verkeer belemmeren. Maar het zogenoemde vrijheidskonvooi lijkt hierdoor niet afgeschrikt. 
Veel vrachtrijders vertrekken vrijdag vanuit het oosten en noorden. Woensdag en donderdag 
vertrokken betogers uit het verder afgelegen zuiden en westen. 

De trucks worden op veel routes vergezeld door veel andere voertuigen met mensen die tegen 
de coronamaatregelen of andere zaken willen demonstreren. Veel deelnemers komen met 
eisen die in 2018 en 2019 de protestbeweging van de zogenoemde gele hesjes stelde. Het 
huidige protest is ook op sociale media ontstaan en lijkt niet strak geregisseerd, maar 
bijvoorbeeld de site Convoi.fr telt al 400.000 aanhangers. Er moet 'een enorme picknick' 
komen aan de rand van Parijs, maar waar en wanneer is nog niet duidelijk gemaakt. 

De Franse autoriteiten vrezen een opleving van de gele hesjes, twee maanden voor de 
presidentsverkiezingen. De massale beweging verlamde destijds het land en dwong de regering 
tal van impopulaire maatregelen in te trekken. 

Het protest wordt uitgevoerd naar het voorbeeld van Canadese truckers. Zij reden over drie 
lange routes naar de hoofdstad Ottawa om er tegen alle beperkingen te betogen die uit naam 
van de volksgezondheid worden opgelegd. Het protest kreeg langs de route massale bijval en 
was op het hoogtepunt eind januari in Ottawa. Een deel van betogers is daar echter tot irritatie 
van bedrijven en bewoners nog steeds. Bron: AD, 11 februari 2022. 

Vrijheidskonvooien slaagden er zaterdag in het verkeer in de Franse 
hoofdstad Parijs te ontregelen 

Ondanks een verbod en de inzet van zo'n 7200 agenten slaagden deelnemers aan zogeheten 
vrijheidskonvooien er zaterdag in het verkeer in de Franse hoofdstad Parijs te ontregelen. 
Verschillende konvooien wisten door te dringen tot het centrum, waar ze zich verenigden. Op 
de Champs Elysées en bij de Arc de Triomphe vuurde de politie traangas af om demonstranten 
te verdrijven. 

De deelnemers protesteerden tegen de coronamaatregelen in Frankrijk. Ze zwaaiden met 
Franse vlaggen en toeterden. De politie greep in toen de demonstranten niet reageerden op 
een bevel om door te rijden en betogers op hun auto's klommen op de rotonde bij de Arc de 
Triomphe. Sleepwagens reden af en aan om de auto's van deelnemers te verwijderen. De politie 
arresteerde 44 mensen en schreef meer dan 300 bekeuringen uit.  

De konvooien, die zijn geïnspireerd op het truckersprotest in Canada, waren vanuit het hele 
land richting de hoofdstad getrokken. Er reden vrachtauto's, campers, motoren en 
personenauto's in mee. De politie had aangekondigd dat zij de konvooien niet door zou laten. 
Ook waren strenge sancties aangekondigd, zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange 
intrekking van het rijbewijs. In totaal werden zaterdag in de wijde omgeving van Parijs 
zo'n 1000 voertuigen tegengehouden. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Frans vrijheidskonvooi op Champs-Élysées: blokkades, boetes en 
traangas 

In Parijs is het op verschillende plekken tot blokkades en botsingen gekomen rond het 
zogeheten Konvooi voor de Vrijheid. Franse politici grijpen de demonstraties ondertussen aan 
om het beleid van president Macron te bekritiseren. 
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In totaal reden de afgelopen dagen zo’n 3.000 auto’s met demonstranten naar Parijs om daar 
te protesteren tegen het vaccinatiebewijs. Ze wilden als protestkonvooi wegen blokkeren en 
actie voeren, net als in Canada, maar dat werd verboden door de politie. 

Een stoet van zo’n 450 auto’s probeerde aan de westkant van Parijs de ringweg op te gaan, 
maar werd tegengehouden door agenten. Op andere plaatsen ging het om tientallen auto’s die 
werden tegengehouden voor ze de ringweg konden blokkeren. 

Op de zwaar beveiligde Champs-Élysées waren massaal agenten aanwezig en pantserwagens 
neergezet, maar ook daar hielden konvooirijders blokkadeacties. Dat gebeurde onder meer bij 
de Arc de Triomphe en ter hoogte van Place de la Concorde. Het ging om kleine groepjes van 
enkele tientallen personenauto’s. Het verkeer kwam er vast te staan. De politie greep in met 
traangasgranaten. 

Tot halverwege de middag werden ruim 300 boetes uitgedeeld wegens illegale betogingen. 
Omstreeks 17.30 uur waren er 44 arrestaties verricht, meldde de politie. 

De demonstranten vinden dat de vrijheid van niet-gevaccineerden wordt beknot. Zonder 
vaccinatiebewijs mogen zij bijvoorbeeld niet de horeca in, niet de skipistes op en is het lange 
afstands-openbaar vervoer voor ze verboden. 

Hun protest, met de konvooien die vanuit heel Frankrijk naar Parijs reden, heeft ook de 
politiek bereikt. ‘Deze actievoerders eisen hetzelfde als wat ik bepleit: meer koopkracht’, zei 
de radicaal-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. 

 
 

Franse automobilisten sturen hun auto's door traangas afgevuurd door Franse 
oproerpolitieagenten op de Place Charles De Gaulle (Place de l'Etoile) in Parijs. © AFP 

‘Ik heb alle begrip voor deze mensen’, zei de extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le 
Pen. Ze zei de prijzen voor brandstof te willen verlagen en verweet president Macron dat hij 
kiest voor repressie. ‘Macron is zijn verkiezingscampagne begonnen met pantservoertuigen’, 
zei Le Pen, verwijzend naar de legervoertuigen op de Champs-Élysées. 
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In Frankrijk worden over twee maanden presidentsverkiezingen gehouden. Le Pen staat in de 
peilingen op een gedeelde de tweede plaats, Macron staat eerste. 

De president zei zaterdag in een kranteninterview dat hij de boosheid en eisen van de 
Konvooirijders begreep. Maar hij riep ook op tot kalmte. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Het Witte Huis heeft de Canadese regering opgeroepen 
het truckersprotest aan de grens te beëindigen 

Het Witte Huis heeft de Canadese regering opgeroepen het truckersprotest aan de grens te 
beëindigen. De regering van president Joe Biden staat ‘24 uur per dag klaar om te helpen snel 
een einde te maken aan deze crisis’, meldt het Witte Huis donderdag. 

Canadese vrachtwagenchauffeurs blokkeren al dagen belangrijke grensovergangen naar de 
VS, met gevolgen voor de bevoorrading van vooral de auto-industrie. Donderdag werd een 
derde blokkade opgeworpen, in de centrale provincie Manitoba. Daarnaast zorgen truckers al 
een week of twee voor overlast in de hoofdstad Ottawa, waar de politie zegt harder op te gaan 
treden. 

Het Witte Huis vraagt Canada om de demonstranten op federaal niveau aan te pakken en 
belooft ‘volledige ondersteuning’. De Canadese premier Justin Trudeau haalde de afgelopen 
week meerdere keren uit naar de truckers, die op hun beurt zeggen niet te zullen wijken totdat 
alle coronamaatregelen in het land zijn opgeheven. 

Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich intussen voor op acties in eigen land. 
Vrachtwagenchauffeurs zouden dit weekend met 'truckerskaravanen' willen samenkomen in 
Washington. Ook in België, Oostenrijk, Frankrijk en Nieuw-Zeeland zijn zelfverklaarde 
vrijheidsstrijders op wielen onderweg naar parlementsgebouwen. Bron: AD, 11 februari 2022. 

 

© AP’Truckers blokkeren de grensovergang tussen Canada en de Verenigde Staten bij 
Emerson in de Canadese provincie Manitoba. 
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Canadese rechter heeft demonstranten de opdracht gegeven 
blokkade van de belangrijke grensovergang met VS op te heffen 

Een Canadese rechter heeft demonstranten de opdracht gegeven de blokkade van de 
belangrijke grensovergang met de VS op te heffen. Volgens de burgemeester van de grensstad 
Windsor moeten alle demonstranten om 19.00 uur (lokale tijd) vertrokken zijn. 

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de Ambassador 
Bridge op de belangrijke handelsroute tussen de Canadese provincie Ontario en de 
Amerikaanse staat Michigan. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen 
omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Ook bij twee andere grensovergangen wordt actie 
gevoerd. 

In de hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. 
Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk 
meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook 
geprotesteerd, evenals in andere delen van het land. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Demonstranten in Windsor negeren vooralsnog een rechterlijk bevel om 
de blokkade van de Ambassador Bridge op te heffen 

Demonstranten in de Canadese grensplaats Windsor negeren vooralsnog een rechterlijk bevel 
om de blokkade van de Ambassador Bridge op te heffen. Een Canadese rechter oordeelde 
vrijdagmiddag (lokale tijd) dat de brug die de Amerikaanse staat Michigan met de Canadese 
provincie Ontario verbindt om 19.00 uur (lokale tijd) moest worden vrijgegeven. 

Anderhalf uur na de deadline waren er juist meer demonstranten toegestroomd en heerst er 
volgens internationale persbureaus een feestelijke sfeer. De politie is aanwezig maar wacht af 
aan de zijlijn. 

De Canadese premier Justin Trudeau zei vrijdagavond tegen journalisten in Ottawa dat ‘deze 
illegale activiteiten op moeten houden’ en dat ‘alle opties’ open gehouden worden. Hij 
benadrukte dat een eventuele inzet van militairen een ‘laatste redmiddel’ is dat ‘koste wat kost 
vermeden moet worden’. De premier kon niet aangeven wanneer de blokkade opgeheven zou 
worden, ‘omdat we helaas vrezen voor geweld’. 

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de Ambassador 
Bridge op de belangrijke handelsroute tussen de Canadese provincie Ontario en de 
Amerikaanse staat Michigan. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen 
omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Ook bij twee andere grensovergangen wordt actie 
gevoerd. 

In de hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. 
Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk 
meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook 
geprotesteerd, evenals in andere delen van het land. Bron: AD, 12 februari 2022. 

In de Canadese grensplaats Windsor is de politie begonnen met het 
opheffen van de blokkade van de Ambassador Bridge 

In de Canadese grensplaats Windsor is de politie begonnen met het opheffen van de blokkade 
van de Ambassador Bridge. Een Canadese rechter oordeelde vrijdag dat de brug die de 
Amerikaanse staat Michigan met de Canadese provincie Ontario verbindt moet worden 
vrijgegeven. Kort na de deadline waren er juist meer demonstranten toegestroomd. 

De Canadese premier Justin Trudeau zei vrijdagavond tegen journalisten in Ottawa dat 'deze 
illegale activiteiten moeten ophouden' en dat 'alle opties' open gehouden worden. Hij 
benadrukte dat een eventuele inzet van militairen een 'laatste redmiddel' is dat 'koste wat kost 
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vermeden moet worden'. De premier kon niet aangeven wanneer de blokkade opgeheven zou 
worden, ‘omdat we helaas vrezen voor geweld’. 

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de brug op de 
belangrijke handelsroute tussen Ontario en Michigan, net als twee andere belangrijke 
overgangen. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer 
van onderdelen stokt. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Grensverkeer tussen Amerika en Canada ondervindt nog steeds veel 
hinder van vrachtwagenchauffeurs die snelwegen blokkeren 

Het grensverkeer tussen Amerika en Canada ondervindt nog steeds veel hinder van 
vrachtwagenchauffeurs die snelwegen blokkeren. De spanning aan de grens leek zaterdag wat 
te verminderen toen truckers het blokkade van de Ambassador Bridge, een belangrijke 
grensovergang, ophieven. Demonstranten zetten daarna echter verderop op de snelweg 
verkeersblokkades op. 

De truckers protesteren tegen de verplichte corona-vaccinaties die nodig zijn om de grens te 
passeren. Eerder reed een stoet vrachtwagens, het Vrijheidskonvooi, al naar de Canadese 
hoofdstad Ottawa, ook die actie is nog aan de gang. Bron: AD, 13 februari 2022. 

 

Truckersprotest in Ottawa, Canada. © AFP 

Meer dan 200 Nederlanders doneerden geld aan Canadees truckersprotest 

Zo’n 200 Nederlanders doneerden samen ruim tienduizend dollar aan de truckersprotesten in 
Canada, blijkt uit een uitgelekte database. In totaal werd er meer dan 8 miljoen dollar 
opgehaald. De Canadese overheid wil het geld via een omweg bevriezen. In Canada protesteren 
honderden truckers al wekenlang tegen de coronamaatregelen, specifiek tegen de verplichte 
vaccinaties voor truckers die de grens met Amerika over willen.  

De Nederlandse donaties aan de Canadese Vrijheidskonvooien komen vanuit het hele land. 
De grootste bedragen (tot 900 dollar) komen van ondernemers, maar ook van spiritueel 
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ingestelden, een Canadese Nederlander en een tandarts. ‘We wensen jullie sterkte vanuit ons 
kleine, onderdrukte landje aan de zee’, schrijft één van de donateurs. 

In Canada protesteren honderden truckers al wekenlang tegen de coronamaatregelen, 
specifiek tegen de verplichte vaccinaties voor truckers die de grens met Amerika over willen. 
Het centrum van hoofdstad Ottawa wordt al dagenlang geblokkeerd door geparkeerde 
vrachtwagens. De Canadese premier Trudeau heeft een speciale noodwet in het leven geroepen 
om de acties tegen te gaan. 

De truckers haalden miljoenen binnen via crowdfunding, onder meer via de site GiveSendGo. 
Daarvan verschenen de afgelopen dagen verschillende gelekte databases online, en deze site 
heeft inzicht gehad in een database. De meeste van de tienduizenden donaties komen uit 
Canada zelf en de VS. Maar ook meer dan 200 Nederlanders maakten geld over naar Canada. 
De meeste donaties zijn klein: tot 50 dollar. In totaal is er 10.660 dollar overgemaakt door 
Nederlanders. 

In eerste instantie verliep het ophalen van geld voor brandstof en gederfde inkomsten van de 
truckers via de bekende site GoFundMe. Toen die stopte nam het kleinere, christelijke 
GiveSendGo het over. De Canadese premier Trudeau probeert de acties al wekenlang te 
breken. Zijn vicepremier maakte maandag bekend dat ze de bankrekeningen van de bedrijven 
van de truckers willen blokkeren. ‘We gaan het geld volgen. Dit gaat over het stoppen van het 
financieren van illegale blokkades’, zei vicepremier Chrystia Freeland op een persconferentie. 
Bron: AD, 16 februari 2022.  

De politie is begonnen met het verrichten van arrestaties in het centrum 
van Ottawa 

De politie is begonnen met het verrichten van arrestaties in het centrum van Ottawa, 
berichten Canadese en Amerikaanse media. Zo hoopt de politie een einde te maken aan 
de wekenlange verstoring van het dagelijks en economische leven in de Canadese hoofdstad, 
veroorzaakt door demonstraties tegen verplichte vaccinatie en andere coronamaatregelen. 

 

© AP — Een demonstrant wordt gearresteerd in het centrum van Ottawa. 
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Een van de arrestanten is de 47-jarige Tamara Lich, een van de voornaamste organisatoren 
van de protesten. Dagny Pawlak, een ander kopstuk van de protesten, noemde de arrestatie 
van Lich in The New York Times ’absoluut ongegrond en een schande voor elke liberale 
democratie, hoewel geen verrassing’. 

Een dag eerder dreigde de politie met boetes en de inbeslagname van trucks. Betogers kregen 
een bericht waarin de politie hun erop wees dat ze inwoners van Ottawa hinderen in hun 
dagelijks leven. ‘Je moet onmiddellijk stoppen’, stond onder meer in het bericht. Autoriteiten 
meldden donderdag dat betogers mogelijk hun meegenomen huisdieren kwijt kunnen raken 
als gevolg van deelname aan het protest. 

Het 'vrijheidskonvooi' in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om 
de grens met de VS over te mogen. De protesten zorgen voor hardnekkige opstoppingen in 
Ottawa, waar in het centrum nog altijd zo'n vierhonderd voertuigen van activisten staan, en 
op wegen tussen Canada en de Verenigde Staten. 

De Canadese premier Justin Trudeau greep eerder deze week terug op een nog nooit 
gebruikte noodwet om zijn regering en de politie meer bevoegdheden te geven. Door deze 
noodwet is het onder meer verboden om naar Ottawa te reizen om mee te protesteren. Trudeau 
noemt de betogingen ‘een bedreiging voor onze democratie’. Bron: AD, 18 februari 2022.  

De politie in Ottawa heeft de demonstranten verder teruggedrongen 

De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft, nadat vrijdag al meer dan honderd 
arrestaties werden verricht, de demonstranten die bij het parlement protesteren verder 
teruggedrongen. Agenten zetten onder meer pepperspray en flitsgranaten in om een einde te 
maken aan het 'vrijheidskonvooi'. Meerdere mensen zijn aangehouden. 

Enkele vrachtwagens die al weken voor het parlement stonden geparkeerd, reden weg toen 
de politie dichterbij kwam. Van sommige voertuigen sloeg de politie de ruiten in om 
aanhoudingen te kunnen verrichten. De politie heeft de betogers herhaaldelijk opgeroepen te 
vertrekken, anders zouden ze gearresteerd worden. 

De groep demonstranten was vanochtend volgens de Canadese omroep CBC al aanzienlijk 
kleiner dan vrijdag. Het 'vrijheidskonvooi' in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de 
vaccinatieplicht om de grens met de VS over te mogen. Dat werd uiteindelijk een protest tegen 
alle beperkingen die zijn opgelegd. Bron: AD, 19 februari 2022.  

In Parijs worden 7200 agenten met pantserwagens ingezet om te 
voorkomen’ dat het vrijheidskonvooi het verkeer ontregeld 

In Parijs worden dit weekend zeker 7200 agenten met onder meer pantserwagens ingezet 
om te voorkomen dat betogers met voertuigen in een zogenoemd vrijheidskonvooi het verkeer 
ontregelen. Er zijn strenge sancties aangekondigd zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange 
intrekking van het rijbewijs. 

Sinds woensdag rijden tegenstanders van de coronamaatregelen in optocht uit verschillende 
richtingen naar de hoofdstad. Franse media melden dat ook de stijging van de energieprijzen 
en die van het levensonderhoud in het algemeen, betogers naar Parijs drijft. Langs de routes 
krijgen ze vaak veel bijval. 

De autoriteiten in Parijs rekenen vooralsnog op zeker 1700 voertuigen, maar volgens berichten 
uit de departementen is dat laag ingeschat. Eén konvooi uit het zuiden zou vrijdag al 900 
voertuigen tellen. 

De konvooien zijn als truckersprotest naar Canadees voorbeeld van start gegaan, maar er 
rijden ook personenauto's, campers en motoren mee. Bron: AD, 12 februari 2022. 
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De Franse politie heeft een stoet van zo'n 500 voertuigen tegengehouden die in een zogenoemd 
vrijheidskonvooi op weg was naar Parijs. De stoet was de Franse hoofdstad tot op minder 
dan 100 kilometer genaderd. De politie deelde 150 bekeuringen uit. 

 

@ Reuters 

 

@ AFP 

Parijs zet dit weekend zeker 7200 agenten met onder meer pantserwagens in om te 
voorkomen dat het protest het verkeer zal ontregelen. Er zijn strenge sancties aangekondigd 
zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange intrekking van het rijbewijs. 

De konvooien, die uit verschillende richtingen naar Parijs zouden trekken, zijn 
als truckersprotest van start gegaan. Het is nog onduidelijk of alle deelnemers zaterdag 
de regio Parijs inrijden, waar de konvooien elkaar dan willen treffen op de ringweg A86. 

De politie heeft in het centrum van Parijs traangas afgevuurd op demonstranten van 
het vrijheidskonvooi die protesteren tegen de coronamaatregelen. De stoet probeerde het 
verkeer rond de Arc de Triomphe en de Champs Elysées lam te leggen. De demonstranten 
zwaaiden met Franse vlaggen en toeterden. 
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De politie greep in toen de demonstranten niet reageerden op een bevel om door te rijden 
en sommige betogers op hun auto's klommen op de rotonde bij de Arc. De politie had al 
aangekondigd dat zij de konvooien die richting de Franse hoofdstad wilden trekken zou 
tegenhouden. 

Intussen roept de Belgische politie op om Brussel en omgeving maandag te mijden wegens het 
verwachte ‘vrijheidskonvooi’ uit protest tegen de coronamaatregelen. De konvooien, die vanaf 
zondagavond worden verwacht in en rond de Belgische hoofdstad, veroorzaken wellicht grote 
verkeershinder.’Bron: AD, 12 februari 2022. 

Chaos in Haagse binnenstad door coronademonstratie: politie deelt 
boetes uit, actievoerders gaan weg 

De actievoerders die vandaag deelnamen aan de truckersdemonstratie van Freedom Convoy 
Nederland in Den Haag geven gehoor aan de oproep van burgemeester Van Zanen en verlaten 
luid toeterend het centrum. Wel is het onrustig in de buurt van het Torentje waar de politie 
te paard een groepje uiteen heeft gedreven. 

Het centrum van Den Haag zat eerder vandaag dicht. Van de Koningskade tot aan het 
Buitenhof stonden personenauto’s, opleggers en tractoren stil vanwege een protest tegen de 
coronamaatregelen. De truckers geven aan richting het stadion van ADO Den Haag te rijden, 
net buiten de stad.  

De burgemeester heeft de onaangekondigde demonstratie eerder vanmiddag ontbonden. De 
politie vordert deelnemers nog steeds weg te gaan. Mensen die hieraan geen gehoor geven, 
riskeren aanhoudingen en boetes. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen - 
306 euro - in rekening worden gebracht. De politie laat weten diverse boetes te hebben 
uitgedeeld. 
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In de buurt van het Torentje in Den Haag, bij het kruispunt Lange Vijverberg/Tournooiveld 
en Korte Vijverberg, is het onrustig na het aflopen van de truckersdemonstratie van Freedom 
Convoy Nederland. De politie te paard joeg een groepje uiteen en deelde rake klappen uit aan 
mensen die zich daar ophielden. Of zij deel uitmaken van deze actie is niet duidelijk. Vlakbij 
de Koninklijke Schouwburg zouden zeker twee mensen zijn gearresteerd. 

Tussen het Binnenhof en de Koningskade langs het Malieveld werd de weg volledig 
geblokkeerd door onder meer trucks, tractoren en tientallen personenauto’s. Bij de ingang 
van het Binnenhof stonden meerdere opleggers, een vrachtwagen. Er tussenin een tractor.  

De eerste actievoerders vertrokken zaterdagochtend al om 03.00 uur. Op tijd, zodat ze hier 
konden staan, vertelt een 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Friesland. ‘Je moet op tijd 
aankomen als je wat wilt bereiken. Ik denk dat we dat redelijk hebben gedaan.’ 

Het protest is tegen de coronamaatregelen. En dan met name de qr-code of ook wel het 
coronapaspoort. ‘Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet tegen vaccinatie, maar het moet wel 
vrijwillig zijn.’ Hij vindt hoe het nu met de pandemie gaat onlogisch. ‘Als jij de qr-code hebt 
kan je de kroeg in. Hoef je je niet te laten testen, maar kan je wel mensen besmetten. En hier 
in Nederland is alles paniekerig. Dat merken wij als truckers ook in het buitenland.’ 

Van plan om weg te gaan is de veertiger niet. Hij staat met een biertje in zijn hand. En schudt 
met zijn hoofd. ‘Nee hoor. Ik heb voor twee weken kleren bij me.’ 

Er zijn opvallend veel demonstranten met Friese vlaggen. Ook hebben ze spandoeken met 
teksten als ‘Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Vrijheid, vrijheid’. 
Het gaat er vooralsnog vrij rustig aan toe. Langs het Binnenhof op de Vijverberg staan ook 
enkele tientallen trucks. 

 

 
Het verkeer rond het Binnenhof is gestremd. © Regio15 
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De protestanten bij de Hofvijver weigeren richting het Malieveld te vertrekken. © District8 

Het verkeer in de stad heeft last van de demonstratie onder de noemer Freedom Convoy 
Nederland. De politie roept weggebruikers op het centrum zo veel mogelijk te mijden. De 
gemeente Den Haag verzoekt de deelnemers nu ook weg te gaan. Zij hebben voldoende tijd 
gehad om hun boodschap te verkondigen. 

Dat de demonstranten hun actie niet hebben aangekondigd, is volgens een 
gemeentewoordvoerder geen reden om de demonstratie gelijk te beëindigen. Den Haag is 
immers de demonstratiestad van Nederland en de stad van vrede en recht. ‘Maar we hebben 
het liefst, vooral in een stad waar zoveel demonstraties zijn, dat het wel wordt aangekondigd 
zodat wij het kunnen faciliteren. We willen het nu ook wel faciliteren, maar dan wel op het 
Mailieveld, zodat de actievoerders hun boodschap kunnen uitdragen.’ 

De truckers doen mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar 
Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land zijn de betogers naar Den Haag 
gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een 
konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. 

Vervoersorganisatie HTM laat weten dat er in overleg met de politie is besloten enkele tram- 
en buslijnen om te laten rijden vanwege het protest. Het gaat om de trams 1, 15, 16 en 17 en 
de buslijnen 22, 24 en 28. Zij mijden allen het centrum. ‘Op dit moment rijdt alles, maar we 
kunnen niet garanderen dat dat de komende uren ook zo blijft. Als het drukker wordt of als 
er bijvoorbeeld straten worden afgesloten dan moeten wij daar ook weer aanpassingen voor 
doen’, aldus een woordvoerster. 

Een echtpaar uit Slagharen vertrok zaterdagochtend om 05.00 uur al met hun caravan naar 
Den Haag. Ze kwamen hier rond 09.00 uur ‘s ochtends aan. De reden om mee te doen: ze 
maken zich ernstige zorgen om de toekomst door het coronapaspoort. ‘Wij zijn niet van het 
demonstreren, maar van verbinden’, zegt de 56-jarige vrouw. ‘Voor vrijheid en democratie. En 
voor een vrije medische keuze.’ 

Haar man vult aan: ‘Je ziet nu een soort willekeur. Vinkje aan, vinkje uit. De geldigheid van 
het herstelbewijs dat wordt ingekort net als de geldigheid van vaccinatie. Het gaat puur hoe 
zij denken dat het moet. We merken dat alle regels los worden gelaten, maar een bepaalde 
groep wordt uitgesloten.’ 
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Het gaat ons echt aan het hart. We moesten gewoon iets doen. Thuis voel je je ook als een 
roepende in de woestijn, volgens een demonstrant, aanwezig in Den Haag. 

Ze zijn overigens helemaal niet tegen vaccinatie. ‘Iedereen moet weten wat die doet. Als de 
keuze maar vrij is. Wij testen ons bijvoorbeeld best vaak’, zegt hij. Zijn vrouw: ‘Het laatste wat 
we willen is dat iemand problemen krijgt.’ Ze staan hier vandaag met hun caravan dan ook 
niet voor hun lol. Die uren richting Den Haag waren geen pleziertje. ‘Het gaat ons echt aan 
het hart. We moesten gewoon iets doen. Thuis voel je je ook als een roepende in de woestijn.’ 

Ze doen het voor de toekomst van kinderen. Ze zijn bang voor ‘The Great Reset’. ‘Veel mensen 
denken dat dat een complottheorie is, maar als je maar even kijkt op de website van het 
Wereld Economisch Forum zie je dat onze leiders zijn betrokken. De grote poppen bepalen 
alles.’ 

 

@ ANP 

En dus blijven ze vandaag in Den Haag. Om hun stem te laten horen. ‘De toekomst, die is het 
belangrijkste.’ 

De politie grijpt vooralsnog niet in. Wel worden de betogers erop gewezen dat ze daar niet 
mogen demonstreren en dat dat alleen is toegestaan op het Malieveld. Volgens een 
politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven.  

Op Telegram roept Freedom Convoy Nederland de actievoerders op hun voertuig op slot te 
zetten en te komen naar de kruising van het Buitenhof met de Lange Vijverberg. Daar waren 
rond 12.30 uur naar schatting 300 mensen. De sfeer wordt omschreven als ‘gemoedelijk’. De 
demonstranten zijn echter niet van plan weg te gaan. ‘Wij blijven hier zo lang als het moet, al 
is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan’, zo roepen ze hun 
achterban op. Ook gaat deze oproep rond: ‘Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld.’ Bron: 
AD, 12 februari 2022.  

Convoy-demonstranten rijden weg bij Buitenhof 

De vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen die bij het kruispunt Buitenhof-Lange 
Vijverberg in Den Haag actie voerden namens Freedom Convoy Nederland, zijn daar luid 
toeterend vertrokken. Volgens een van de chauffeurs rijden ze in colonne naar het stadion 
van ADO Den Haag, net buiten de stad. 

De demonstranten hadden van burgemeester Jan Van Zanen tot 15.30 uur gekregen om weg 
te gaan. Ze blokkeerden sinds zaterdagochtend vroeg verschillende wegen en straten in het 



57 
 

centrum van Den Haag. Wie geen gehoor aan de oproep zou geven, riskeert aanhouding en 
een boete en zou ook kunnen opdraaien voor 306 euro wegsleepkosten die de gemeente in 
rekening kan brengen. 

Convoy zelf bevestigt op Telegram: 'De actie wordt op het Buitenhof rustig aan afgebroken. 
Heb je een vrachtwagen, camper of caravan blijf dan in de buurt. Voor vandaag zit het er 
voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag.' 

De Convoy-betogers zijn de blokkade begonnen omdat ze af willen van 'alle maatregelen die 
de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd', doelend op onder meer op mondkapjes, 
coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Bron: Het Parool, 12 februari 2022. 

 

Ⓒ ANP 

 

@ Regio15 
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Convoy-demonstratie vreedzaam verlopen, wat relletjes op het eind 

De truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland is zaterdag zonder gedoe verlopen. 
Tegen 16.00 uur vertrokken de vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen die 
verschillende wegen in het centrum van Den Haag blokkeerden, onder meer bij het Buitenhof. 
Ze bliezen de aftocht nadat burgemeester Jan van Zanen de onaangekondigde demonstratie 
had ontbonden. 

Daarna was het korte tijd onrustig in de buurt van het Torentje, bij het kruispunt Lange 
Vijverberg/Tournooiveld en Korte Vijverberg, waar de vrachtwagens al waren vertrokken maar 
nog wel een groep sympathisanten stond. De politie te paard joeg een groepje mensen van de 
actie uiteen en deelde klappen uit. Er zijn zeker twee mensen gearresteerd. 

 

Dit spandoek heeft geen verdere tekst en uitleg nodig. © Regio15 

Bij de ingang van het Binnenhof stonden zaterdag zo’n twintig vrachtwagens en enkele 
trekkers geparkeerd. Veel demonstranten hadden vlaggen bij zich, onder meer Nederlandse 
en Friese. Ook hadden ze spandoeken met teksten als ’Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, 
’Genoeg is genoeg’, ’Vrijheid, vrijheid’ en ze riepen ‘Rutte rot op.’ 

Hoe de actie van Freedom Convoy Nederland verder loopt, is niet duidelijk. Op Telegram 
zinspeelt de groep erop dat er zondag mogelijk opnieuw wordt gedemonstreerd, maar waar en 
hoe laat wordt niet vermeld. ‘Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe 
dag.’ Een deel van de truckers zou naar het ADO Stadion net buiten Den Haag zijn gereden. 

De Convoy-betogers hielden de blokkadeactie omdat ze naar eigen zeggen af willen van het 
‘afbraakbeleid van Rutte’ en van „alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd’, 
doelend op onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. „Dit 
nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.’ 

De truckers deden mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar 
Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land waren de betogers naar Den Haag 
gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een 
konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De truckers en andere 
sympathisanten protesteren tegen de coronamaatregelen zoals de coronatoegangspas. 
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Door de protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen ondervond het openbaar 
vervoer in het centrum veel hinder. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende 
bekeuringen uitgeschreven. 

Freedom Convoy Nederland nodigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen uit om met de 
betogers in gesprek te gaan. Maar een woordvoerder liet weten dat de burgemeester daar niet 
op ingaat: ‘Wij faciliteren slechts aangekondigde demonstraties, en in dit geval ook een 
onaangekondigde. We gaan niet in dialoog over de inhoud van hun boodschap. Tegelijk horen 
we echt wel wat er in de samenleving speelt.’ Bron: De Telegraaf, 12 februari 2022. 

 

De VS hebben de beslissing om ook kinderen onder de 5 jaar te gaan 
vaccineren voorlopig met twee maanden uitgesteld 

De Verenigde Staten hebben de beslissing om ook kinderen onder de 5 jaar te gaan 
vaccineren voorlopig met twee maanden uitgesteld. Volgens de Food and Drug Administration 
(FDA) is nog onvoldoende bekend over de werking van de lagere dosering en de mogelijke 
gevolgen voor de kinderen. 

De FDA zei zich te realiseren dat veel ouders zitten te wachten om hun kinderen te vaccineren. 
‘Maar we willen geen overhaaste beslissing nemen. Als de huidige verzamelde informatie nog 
niet aan onze standaard voldoet, kunnen we nog geen toestemming geven’, aldus directeur 
Peter Marks. 

Vroege proefresultaten met lagere doses van het vaccin voldeden nog niet aan de 
verwachtingen. Vervolgens werden testen gedaan met drie lage doseringen. De resultaten 
daarvan worden op zijn vroegst in april verwacht. Bron: AD, 12 februari 2022. 
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Het oostelijke deel van het dorp Heelsum in Gelderland is de wijk met de hoogste 
vaccinatiegraad van Nederland. © Koen Verheijden 
 
Deze wijk heeft hoogste vaccinatiegraad 
 
In het Gelderse dorpje Heelsum ligt de wijk met de hoogste vaccinatiegraad van heel 
Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. ‘Ik ken hier niemand die geen prik heeft 
gehaald.’ 
 
Wie de best gevaccineerde wijk van Nederland binnenrijdt, krijgt een beetje een dubbel gevoel. 
Want als het nu ergens in Nederland geen enkel probleem is om 1,5 meter afstand te houden 
en het virus te ontwijken, dan is het hier aan de buitenrand van het Gelderse dorp Heelsum 
wel. Een weelderige laan met vrijstaande huizen op grote percelen met eigen oprijlanen, links 
klinkt een specht,’aan het eind van de doodlopende weg staan paarden in de wei. De bewoners 
haalden, ondanks de ruimte, massaal een coronavaccin: meer dan 95 procent kreeg één prik, 
94 procent is twee keer gevaccineerd. Meer dan het dubbele van, bijvoorbeeld, de druk 
bevolkte stadswijk Transvaal in Den Haag (43 procent volledig geprikt). Bron: AD, 12 februari 
2022. 
 
China heeft farmaceut Pfizer voorwaardelijke toestemming gegeven 
de coronapil Paxlovid op de markt te brengen 

De medische toezichthouder in China heeft farmaceut Pfizer voorwaardelijke 
toestemming gegeven de coronapil Paxlovid op de markt te brengen. Daarmee kunnen 
volwassenen met Covid-19 behandeld worden die een hoog risico lopen ernstig ziek te worden, 
maar de pil moet wel in een vroeg stadium van de ziekte gegeven worden. 

De Chinese National Medical Products Administration liet wel weten meer onderzoek naar de 
pil te willen zien. In Europa is de pil niet formeel goedgekeurd, maar hebben lidstaten van de 
Europese Unie wel toestemming gekregen het middel in te zetten tijdens de Omikrongolf. 
Hetzelfde gebeurde in de VS. 

China heeft geen vaccins uit westerse landen goedgekeurd voor gebruik, maar heeft 
inmiddels meer dan drie miljard prikken met vaccins uit eigen land gezet. 



61 
 

Pfizer zegt in gesprek te zijn met honderd landen over de levering van Paxlovid. Het bedrijf 
kan dit jaar genoeg pillen leveren om 120 miljoen mensen te behandelen. Bron: AD, 12 
februari 2022. 

 
De Russische gezondheidsautoriteiten melden vandaag 203.766 nieuwe 
coronabesmetiingen 

De Russische gezondheidsautoriteiten melden vandaag 203.766 nieuwe coronabesmettingen. 
Gisteren kwam het aantal nieuw vastgestelde besmettingen met 203,949 voor het eerst boven 
de 200.000 uit. Er werden de afgelopen 24 uur 729 sterfgevallen aan Covid-19 toegeschreven. 
Bron: AD, 12 februari 2022. 

 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van ziekenhuizen is 
zaterdag met 13 gedaald tot 176 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van ziekenhuizen is zaterdag met 13 
gedaald tot 176. Dat is het laagste aantal sinds 22 oktober, zo valt op te maken uit de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

In totaal liggen er nu nog 1471 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 69 
minder dan vrijdag. Op de verpleegafdelingen daalde dit aantal met 56 tot 1295. 

Afgelopen 24 uur werden 195 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 13 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 11 minder 
dan vrijdag. 

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is 
in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld 
mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. 
Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn.  

Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét 
of dóór corona zijn opgenomen. Bron: AD, 12 februari 2022. 
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Met de huidige besmettingscijfers lijkt het erop dat iedereen er een keer aan moet geloven: corona. 
Monique Westenberg (44) was afgelopen week de sjaak. Op haar Instagram-pagina deelt ze hoe zij 
haar coronabesmetting heeft ervaren. 

Het is Monique in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten. 'De afgelopen week ben ik 
behoorlijk ziek geweest. Mona Corona!' schrijft ze. 

Ze kon er echter op wachten, want 'alles en iedereen' om haar heen had het al één of meerdere 
keren gekregen. 'En nu was ik aan de beurt.' 

Een aantal dagen heeft Monique 'er echt af gelegen', schrijft ze. 'Maar nu weer stapje voor stapje 
aan de betere hand.' 

De afgelopen maanden draait de geruchtenmolen volle toeren wat betreft Monique en haar ex: 
André Hazes. Zijn de twee weer samen, ja of nee? Rachel Hazes, die er in het verleden nooit een 
geheim van maakte geen fan te zijn van Monique, heeft er wel wat over te zeggen. Bron: RTL 
Boulevard, 12 februari 2022. 

Noorwegen heft nu ook bijna alle resterende beperkingen op 

Na begin februari het leeuwendeel van de coronamaatregelen al te hebben geschrapt, heft 
Noorwegen nu ook bijna alle resterende beperkingen op. Dit omdat het geen grote bedreiging 
meer ziet voor de gezondheid van zijn burgers, al verspreidt de Omikron-variant zich nog 
steeds in de Scandinavische natie. 

‘Dit is de dag waarop we hebben gewacht’, zei de Noorse premier Jonas Gahr Støre zaterdag 
tijdens een persconferentie in Oslo. ‘We schrappen bijna alle coronamaatregelen.’ 

Hij rechtvaardigde de stap door te zeggen dat de Noren goed beschermd zijn door de vaccins 
tegen COVID-19 en dat het percentage burgers dat in het’ziekenhuis belandt laag is gebleven 
ondanks de verspreiding van de Omikron-variant. 

Noren zijn met ingang van vandaag niet langer verplicht om maskers te dragen op drukke 
plaatsen en hoeven ook geen meter afstand meer te houden. Bovendien worden de vereisten 
voor zelfisolatie opgeheven en vervangen door een aanbeveling dat geïnfecteerde volwassenen 
vier dagen thuis blijven. 

In december ging Noorwegen gedeeltelijk in lockdown om de verspreiding van de Omikron-
variant te beperken. 

Sinds 1 februari is thuiswerken al niet langer verplicht en mogen restaurants 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 
Omikron-variant. 

Buurland Denemarken is sinds dinsdag helemaal verlost van coronamaatregelen. Net als in 
Kopenhagen wordt ook in Oslo de bescherming van vaccinatie geprezen. Bron: AD, 12 februari 
2022. 

 



63 
 

RIVM meldt tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 70.410 
nieuwe coronabesmettingen  

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 70.410 nieuwe coronagevallen geregistreerd 
bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er ruim 10.000 minder 
dan vrijdag (80.676). 

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, 
namelijk 2408 gevallen. Utrecht volgt op afstand met 1809, daarna Den Haag met 1790 
nieuwe gevallen. Rotterdam komt op plek vier met 1754 en Groningen maakt de top vijf 
compleet met 1116 nieuw ontdekte besmettingen. 

Het RIVM meldt zaterdag 12 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen 
daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden 
door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Vrijdag registreerde het instituut 19 mensen die 
overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 877.209 positieve testuitslagen. Dat komt 
neer op gemiddeld 125.316 nieuwe gevallen per dag. Afgelopen dinsdag werden meer dan 
300.000 achterstallige testuitslagen in één klap gemeld. Dat recordaantal had te maken met 
het wegwerken van de achterstand bij het registreren van nieuwe gevallen. Het RIVM gaf die 
dag al aan dat het aantal positieve testen begint af te vlakken. Bron: AD, 12 februari 2022. 

Duitse deelstaatminister wil corona-app voor strafrechtelijk onderzoek 
gebruiken 

De justitieminister van de Duitse deelstaat Brandenburg wil dat het Openbaar Ministerie 
contactgegevens uit de Luca-app mag gebruiken als bewijs bij de vervolging voor ernstige 
misdrijven. Luca is een corona-app die bedoeld is voor registratie op locaties. 

Openbare aanklagers en rechtbanken zouden per geval moeten beslissen of gegevens uit de 
Luca-app als bewijs in onderzoeken mogen worden gebruikt, aldus de Brandenburgse 
minister van Justitie Susanne Hoffmann. 

Dat zou alleen bij vervolging van ernstige misdrijven het geval mogen zijn, niet bij kleine 
vergrijpen. Ze noemde volgens de Duitse website Golem als voorbeeld een 'gewelddadige 
confrontatie die eindigt in een moord' of een 'verkrachting in een restaurant'. Ze deed haar 
uitspraken in een juridische commissie van de deelstaat en ook de procureur-generaal van de 
staat zou het er mee eens zijn. 

Ze zou bijval van een partij, maar weerstand van andere partijen in de commissie hebben 
gekregen. Zo noemde de fractievoorzitter van BVB/Freie Wähler het plan 'onaanvaardbaar in 
een liberale rechtsstaat', omdat de corona-app bedoeld is voor het traceren van contacten van 
besmettingsketens en de gegevens alleen voor dat doel gebruikt zouden moeten worden. 

Het is niet voor het eerst dat de Luca-app in Duitsland in opspraak komt wegens oneigenlijk 
gebruik. In januari werd bekend dat de politie van Mainz gegevens van de app illegaal had 
opgevraagd. Het verdere gebruik van Luca staat nu ter discussie. De deelstaat Rheinland-
Pfalz neemt volgens de Duitse krant Die Zeit al afscheid van de app. 

Update, 16.35: Luca is niet direct vergelijkbaar met CoronaCheck, zoals aanvankelijk in het 
artikel stond. Het gaat om een app van het bedrijf culture4life die in meerdere deelstaten 
gebruikt wordt voor het registreren van bezoekers op locaties. Het doel is om zo contacten te 
traceren bij coronagevallen en zo mogelijke besmettingsketens te kunnen opsporen. Vanwege 
de focus op locaties is de werking anders dan de Duitse Corona-Warn-app, die traceert op 
basis van contacten in de nabijheid, net als CoronaCheck. De Chaos Computer Club riep vorig 
jaar op per direct te stoppen met de 'miljoenen euro's kostende' app vanwege 'het dubieuze 
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bedrijfsmodel, de ondeugdelijke software en onregelmatigheden bij de gunning van 
opdrachten'. Met dank aan onder andere ropgoinggrijp. Bron: Tweakers, 11 februari 2022. 

Kuipers kocht software bij bedrijf eigen medewerkers 

Ernst Kuipers heeft, toen hij nog voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) was, 
een falend softwaresysteem aangekocht, ondanks twijfel over de werkzaamheid en de schijn 
van belangenverstrengeling. 

In november 2020 gaf Kuipers toestemming voor de aankoop van een systeem dat bijna 
realtime de beddencapaciteit inzichtelijk moet maken. Ruim een jaar na aanschaf geeft het 
systeem, waar in totaal al 1,2 miljoen euro aan is uitgegeven, voor een meerderheid van 
ziekenhuizen nog steeds geen bruikbare data door. Dit blijkt uit een onderzoek van de 
Volkskrant. 

In de beginperiode van de coronapandemie zocht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS), waarvan Kuipers ook voorzitter was, naar manieren om Covidpatiënten zo 
goed mogelijk te spreiden. Daarvoor was inzicht in de beddencapaciteit van de ziekenhuizen 
cruciaal. Het LCPS wenste een beter en geautomatiseerd systeem. Daarop werd het bedrijf 
2TWNTY4 - later omgedoopt tot LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) - ingeschakeld. 
Opmerkelijk daarbij was dat twee mede-oprichters van het bedrijf, Marcel de Jong en Ton van 
Werkhoven, als adviseur verbonden waren aan Kuipers' LCPS. De Jong deed afstand van zijn 
belangen, Van Werkhoven niet. Bron: De Telegraaf, 12 februari 2022. 

Clubs gaan open tijdens De Nacht Staat Op: Poppodium 013 in Tilburg 
ontvangt boete, Utrechtse nachtclubs openen na twee jaar de deuren 

De eerste clubs hebben in het kader van de actie De Nacht Staat Op zaterdagavond de deuren 
geopend, tegen de coronamaatregelen in. De eerste boete is ook al uitgedeeld; 10.000 euro 
voor poppodium 013 in Tilburg. Het feest ging wel gewoon door. Bij Patronaat in Haarlem liep 
het storm, maar handhavers hebben inmiddels een einde gemaakt aan het feest. 
 
In Utrecht trapte club Ekko af om 21.00 uur. Langzaamaan druppelen jongeren binnen. Ook 
proberen mensen aan de deur vergeefs nog aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, 
aldus de beveiligers. Als iedereen komt, is Ekko straks voor een derde gevuld. ‘Ik heb er zin 
in’, roept een vrouw blij. ‘Het is veel te lang geleden. Ik was vanavond zelfs een beetje nerveus.’ 
En een andere bezoeker: ‘Ik kan het niet geloven dat we zo gaan dansen. Het lijkt wel 800 jaar 
geleden. Ook al is het maar een uurtje, dan hebben we dat maar vast meegepakt.’ 
 
Aan de deur moeten de bezoekers hun coronatoegangsbewijs tonen. De stappers zijn in 
opperbeste stemming. ‘Het is voor het eerst in twee jaar dat wij weer kunnen stappen in een 
club. Ik hoop dat we het zo laat mogelijk kunnen maken’, zegt Kelly Tijhuis. Zij heeft het 
uitgaan enorm gemist. ‘Dit is zo goed voor onze mentale gezondheid’, aldus Tijhuis die als 
fractiemedewerker bij de lokale partij Student & Starter werkt.  
 
Net als bij Ekko zijn in Utrecht ook De Helling, dB’s, Café der Kunsten en club Basis van plan 
om vannacht ‘zo lang mogelijk’ mee te doen aan de landelijk protestactie De Nacht Staat Op. 
En overal zal het vannacht afwachten zijn hoe lang de deuren open mogen blijven. 
 
Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 euro gekregen omdat de 
club in strijd met de coronaregels na 22.00 uur open was. Boa’s die kwamen controleren, 
legden de boete op, zegt een woordvoerder van 013.  
 
Het feest gaat wel door. Er zijn nu 1000 mensen binnen. 013 verkocht 1400 kaartjes voor de 
avond die werd georganiseerd als protest tegen de coronamaatregelen. Bij de kassa staan veel 
mensen die nog een kaartje willen kopen, maar de avond is uitverkocht. 
 



65 
 

De woordvoerder verwacht niet dat handhavers nog terug zullen komen om een einde te 
maken aan het feest. Dat zou volgens hem tot problemen kunnen leiden omdat honderden 
mensen dan in een keer op straat komen te staan. 
 

 

Een lange rij bij Disco Dolly in Amsterdam. © ANP 
 

 
Uitgaanspubliek in de rij bij Chicago Social Club. © ANP 

Patronaat in Haarlem was het erg druk. Ondertussen hebben handhavers daar de 
feestelijkheden beëindigd. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te stoppen met de 
optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. ‘We hebben gevraagd of we nog even door konden 
gaan, maar dat was geen optie.’ 
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Daarop ging ze het podium op en vroeg het publiek om de club te verlaten. Volgens Beyer 
verloopt dat rustig. Boa’s bleven wel in de buurt om te kijken of iedereen ook echt de club 
verliet. 

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou 
geven aan het bevel te stoppen met het feest. Beyer zegt blij te zijn dat het Patronaat ruim 
anderhalf uur open is geweest. ‘Daar ben ik de burgemeester een beetje dankbaar voor.’ 

In Maastricht waren zaterdagavond enkele duizenden jongeren op de been voor een illegale 
raveparty. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op 
straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Op het illegale feest op de Griend, een groenstrook 
aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken 
en muziek geluisterd. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en 
waren veel jongeren alweer vertrokken. 

Op het Leidseplein in Amsterdam staan er voor onder andere de Chicago Social Club en Jimmy 
Woo lange rijen mensen om naar binnen te komen. ‘Het wordt een gekkenhuis’, aldus een 
medewerkster bij een van de deuren. Geïnteresseerden die op de bonnefooi proberen binnen 
te komen worden teleurgesteld, alle clubs in de hoofdstad die meedoen aan de actie zijn 
uitverkocht.  

Pieter De Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en een van de initiatiefnemers van De 
Nacht Staat Op noemt de actie ‘nu al succesvol’. 

In Rotterdam zijn bezoekers al binnen bij poppodium Rotown. Er zijn geen tickets meer 
beschikbaar, alles is uitverkocht, vertelt een medewerker. Ook cafés in de omgeving van de 
club hebben de deuren nog niet gesloten in de Maasstad, hoewel ze dat volgens de 
coronaregels vanaf 22.00 uur hadden moeten doen. 

Ook bij club Annabel en cultuurpodium Perron staan geval al rijen. De politie houdt een oogje 
in het zeil. Eerder deze week waarschuwde de gemeente Rotterdam clubs die in de nacht van 
zaterdag op zondag mee willen doen aan de protestactie. ‘Een echt protest na tien uur mag, 
maar gewoon open zijn en een biertje tappen en dansen mag niet. Dat is echt in strijd met de 
coronaregels.’ 

Nachthoreca in onder meer Groningen en Zwolle hebben eerder vandaag laten weten dat ze 
niet de deuren zullen openen omdat ze zich de te betalen dwangsommen niet kunnen 
veroorloven. Bron: AD, 13 februari 2022. 

 

De eerste Utrechtse stappers verzamelden zich rond 21.00 uur rond Ekko. © AD 
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Utrechtse clubs openen vannacht ‘gewoon’ de deuren. Ze lopen met de protestactie risico op 
een boete, maar de ondernemers zijn het zat constant het kind van de coronarekening te zijn. 
Poppodium Ekko opende het bal vanavond: ‘Geen ME voor de deur? Laten we dansen!’ 

Het loopt tegen 21.00 uur als de eerste partygangers zich verzamelen voor de deur van Ekko. 
Mobieltje bij de hand, QR-code in de aanslag. De sfeer is ontspannen. Naar dit moment 
hebben zowel de portiers aan de deur als het uitgaanspubliek uitgezien. Bron: AD, 12 februari 
2022. 

In Maastricht waren zaterdagavond enkele duizenden jongeren op de been voor een illegale 
raveparty. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op 
straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Op het illegale feest op de Griend, een groenstrook 
aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken 
en muziek geluisterd. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en 
waren veel jongeren alweer vertrokken, Bron: AD, 13 februari 2022. 

 

 

 

 

Marijn Iwema bij haar buurtkastje met boodschappen in haar voortuin. © Jan Kok 
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Gratis boodschappen in tuin van Marijn worden soms 's nachts opgehaald: 
‘Ik zie heel veel schaamte’ 
 
In de voortuin van Marijn Iwema staat een voorraadkastje met gratis boodschappen. Het idee 
was voedselverspilling tegengaan, maar de bewaarplaats blijkt vooral een uitkomst voor 
mensen die in stille armoede leven. ‘Soms worden levensmiddelen midden in de nacht 
opgehaald. Mijn hart breekt van zoveel schaamte.’ 
 
Een paar uien, een blik bruine bonen en een pakje tomatensaus. Van het aanbod in het 
Buurtkastje van Marijn Iwema kan vandaag een eenvoudige maaltijd worden bereid. Maar in 
het waterdichte opbergmeubel aan de IJsselmondselaan zitten ook koekjes, een pak 
wasmiddel en een aantal zelftests voor corona. ‘Producten die wat duurder zijn, doen het heel 
goed’, vertelt de bewoonster uit de Rotterdamse wijk Kralingseveer. Bron: AD, 12 februari 
2022. 
 
Het aantal arrestaties na de acties van de zogenoemde 
vrijheidskonvooien in Frankrijk is opgelopen naar 97 

Het aantal arrestaties na de acties van de zogenoemde vrijheidskonvooien in Frankrijk is 
opgelopen naar 97. Ook kregen 513 demonstranten een bekeuring, meldt de Franse politie. 
Zondag zitten nog 81 mensen vast. De politie staat nog altijd met ruim 7000 agenten paraat 
voor eventuele nieuwe acties op zondag. 

De deelnemers protesteerden zaterdag tegen de coronamaatregelen in Frankrijk. De 
konvooien, die zijn geïnspireerd op het truckersprotest in Canada, waren vanuit het hele land 
richting de hoofdstad getrokken. Er reden vrachtauto's, campers, motoren en personenauto's 
in mee. 

Ondanks een verbod slaagden deelnemers aan zogeheten vrijheidskonvooien er zaterdag 
in het verkeer in de Franse hoofdstad Parijs te ontregelen. Op de Champs Elysées en bij de 
Arc de Triomphe vuurde de politie traangas af om demonstranten te verdrijven. In totaal 
werden zaterdag in de wijde omgeving van Parijs zo'n duizend voertuigen tegengehouden. 
Bron: AD, 13 februari 2022. 
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© Clement Lanot via Reuters — De Parijse politie greep hard in tegen het vrijheidskonvooi dat 
vanuit heel Frankrijk naar de hoofdstad was getrokken om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen. 

Demonstranten in de Canadese grensplaats Windsor blokkeren nog altijd 
de Ambassador Bridge 

Demonstranten in de Canadese grensplaats Windsor blokkeren nog altijd de Ambassador 
Bridge. Vrijdag oordeelde de rechter dat de blokkade opgeheven moest worden, maar kort na 
de deadline stroomden juist meer demonstranten toe. 

De politie begon zaterdag met het ontruimen van de brug en heeft inmiddels de meeste auto's 
en vrachtwagens verwijderd. Maar honderden mensen weigeren aan de eisen van de politie te 
voldoen. 

De Canadese premier Justin Trudeau benadrukte zaterdag (lokale tijd) tijdens een 
bijeenkomst met zijn topadviseurs dat grensovergangen ‘niet gesloten kunnen en zullen 
blijven’ en dat ‘alle opties op tafel blijven liggen’, staat in een vrijgegeven verklaring. 

Vrijdag zei de premier dat een eventuele inzet van militairen een ‘laatste redmiddel’ is dat 
‘koste wat kost vermeden moet worden’. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Rondom de truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland in Den 
Haag zijn zaterdag vier mensen aangehouden 

Rondom de truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland in Den Haag zijn zaterdag 
vier mensen aangehouden. Twee mensen werden opgepakt wegens belediging, twee anderen 
voor openlijke geweldpleging. Zondagochtend zat nog een van de vier vast, meldt een 
woordvoerder van de politie. 

Vanwege de actie zaterdag lag het verkeer in een deel van het centrum plat. De Convoy-
betogers hielden het protest omdat ze naar eigen zeggen af willen van het 'afbraakbeleid van 
Rutte' en van 'alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd', zoals de 
mondkapjesplicht. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Een grote groep truckers is zondagochtend op het parkeerterrein van het 
ADO Den Haag-stadion vastgezet door de politie 

Een grote groep truckers is zondagochtend op het parkeerterrein van het ADO Den Haag-
stadion vastgezet door de politie. Omstreeks 09.30 is het terrein weer vrijgegeven, meldt een 
woordvoerder van de politie.  

Wel heeft de gemeente een noodbevel afgekondigd voor deze groep voertuigen: zij mogen tot 
16.00 niet naar de binnenstad van Den Haag. Daar vindt vanaf 13.00 een demonstratie tegen 
het coronabeleid plaats. 

Betogers zullen een protestmars lopen door het centrum van de Hofstad. De politie meldt dat 
de bestuurders hun truck ook kunnen laten staan om met het openbaar vervoer naar de 
demonstratie in Den Haag te gaan. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Tijdens de protestactie De Nacht Staat Op krijgen 25 Amsterdamse 
nachtclubs een boete 

Tijdens de protestactie De Nacht Staat Op is bij 25 Amsterdamse nachtclubs geconstateerd 
dat ze illegaal open waren. Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen zeker 24 clubs 
een boete van 4500 euro verwachten. 

Van 24 van de 25 gecontroleerde clubs was vooraf bekend dat ze meededen aan de actie tegen 
de coronamaatregelen, waardoor het nachtleven al lange tijd stilligt. Burgemeester Femke 
Halsema had deze eigenaren op voorhand gewaarschuwd dat als ze open zouden gaan, ze een 
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dwangsom riskeerden. Bij herhaling volgt sluiting. Het is nog niet duidelijk of de club waarvan 
deelname aan het protest niet bekend was, ook een boete krijgt. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Alle acht nachtclubs die in Rotterdam meededen met de protestactie De 
Nacht Staat Op zijn gewaarschuwd 

Alle acht nachtclubs die in Rotterdam meededen met de protestactie De Nacht Staat Op zijn 
gewaarschuwd en kregen het verzoek de deuren te sluiten. Volgens een woordvoerster van 
burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben zich daarbij geen excessen voorgedaan. 

Wel wordt tegen vier zaken een zogenoemde bestuurlijke rapportage opgesteld, op basis 
waarvan de gemeente bijvoorbeeld een boete of dwangsom kan opleggen. De woordvoerster 
kon nog niet zeggen wat de reden hiervan is. Ook is volgens haar aan het begin van de 
zaterdagavond in het centrum een illegaal buitenevenement beëindigd. Bron: AD, 13 februari 
2022. 

De nacht staat niet op in de binnenstad van Den Haag: Clubs blijven dicht 
na tien uur 

Waar is dat feestje? Niet in het centrum van Den Haag. Wie al een dansoutfit uit de kast had 
getrokken voor een nachtje doorhalen kwam zaterdagavond bedrogen uit. Kroegen, clubs en 
bars in de binnenstad deden voor 22.00 uur gewoon hun laatste ronde. In tegenstelling tot 
clubs in andere steden die wel openbleven voor de protestactie ‘De Nacht Staat Op’.’ 

Het is even voor tienen als twee vrienden betalen bij een bar in de Herenstraat in Den Haag. 
Ze kunnen niet wachten om weer ouderwets uit te gaan. Ze hoorden van wat zaken die open 
zouden gaan. Nu is het moment daar om te kijken of dat echt zo is. ‘Hopen doen we niet, maar 
gezellig zal het wel zijn’, zegt een van het tweetal. Bron: AD, 13 februari 2022. 

In Amsterdam is de protestactie De Nacht Staat Op in volle gang 

In Amsterdam is de protestactie De Nacht Staat Op in volle gang. Onder meer bij de nachtclub 
AIR in de Amstelstraat staan even voor middernacht nog honderden mensen in de rij om naar 
binnen te kunnen. Volgens een handhaver ter plaatse is het drukker dan verwacht in de 
omgeving van het Rembrandtplein. 

De sfeer in de stad is ‘uitgelaten en euforisch’, zegt de Amsterdamse nachtburgemeester 
Ramon de Lima. ‘Je merkt echt de drang om weer verbinding te maken.’ Volgens De Lima 
staan overal in Amsterdam lange rijen. Bron: AD, 13 februari 2022.  

In Maastricht waren zaterdagavond enkele duizenden jongeren op de 
been voor een illegale raveparty 

In Maastricht waren zaterdagavond enkele duizenden jongeren op de been voor een illegale 
raveparty. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op 
straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Op het illegale feest op de Griend, een groenstrook 
aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken 
en muziek geluisterd. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en 
waren veel jongeren alweer vertrokken. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 
euro gekregen 

Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 euro gekregen omdat de 
club in strijd met de coronaregels na 22.00 uur open was. Boa's die kwamen controleren, 
legden de boete op, zegt een woordvoerder van 013. 
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Het feest gaat wel door. Er zijn nu 1000 mensen binnen. 013 verkocht 1400 kaartjes voor de 
avond die werd georganiseerd als protest tegen de coronamaatregelen. Bij de kassa staan veel 
mensen die nog een kaartje willen kopen, maar de avond is uitverkocht. 

De woordvoerder verwacht niet dat handhavers nog terug zullen komen om een einde te 
maken aan het feest. Dat zou volgens hem tot problemen kunnen leiden omdat honderden 
mensen dan in een keer op straat komen te staan. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Nachthoreca opent tijdens De Nacht Staat Op, naast boetes en sluitingen 
actie rustig verlopen 

De protestactie De Nacht Staat Op is overwegend rustig verlopen. In meerdere steden openden 
nachthoreca zaterdagavond in strijd met de coronamaatregelen hun deuren. Bij verschillende 
nachtclubs en discotheken in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht was het erg druk. 
Veel clubs die open waren, krijgen wel een boete. 

In Amsterdam kunnen zeker 24 clubs een boete van 4500 euro verwachten omdat ze illegaal 
open waren, volgens een woordvoerder van de gemeente. Burgemeester Femke Halsema had 
de eigenaren op voorhand gewaarschuwd dat ze bij opening een dwangsom riskeerden.  

 
Een feest bij poppodium Patronaat in Haarlem werd door handhavers beëindigd tijdens de 
actie De Nacht Staat Op. © ANP  

Acht clubs in Rotterdam moesten de deuren sluiten. Tegen vier zaken wordt een zogenoemde 
bestuurlijke rapportage opgesteld, op basis waarvan de gemeente bijvoorbeeld een boete of 
dwangsom kan opleggen. In Utrecht hebben handhavers tien keer mondeling gewaarschuwd 
en daarna nog zes schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Vervolgens zijn alle 
horecagelegenheden die nog open waren, dichtgegaan. De uitstroom verliep rustig, aldus een 
woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. 

Ook volgens de boa's is de protestactie van de nachtclubs prima verlopen. Boa’s die de 
nachtclubs moeten controleren, maakten zich vooraf zorgen omdat er geen agenten achter de 
hand waren om hen bij te staan. De politie staakte om cao-eisen kracht bij te zetten. Maar in 
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veel steden was zaterdagavond toch politie aanwezig, zegt voorzitter Richard Gerrits 
van vakbond BOA ACP. ‘Dat heeft misschien ook geholpen. Clubs die werden gewaarschuwd, 
hebben netjes hun deuren gesloten. Dat is vervolgens allemaal netjes gegaan.’ 

Feestgangers vonden de actie een verademing. Utrechtse stapvriendinnen Shirley en Aisha, 
beide 19, waren erbij: ‘We zijn jong en hebben nog amper kunnen stappen in ons leven. Weer 
een uurtje opmaken, een nieuwe outfit shoppen, het was héérlijk om te doen.’ Ook voor de 
Rotterdamse Mark van Essen (23) kon deze actie niet vroeg genoeg komen: ‘Ik heb dit zo 
gemist. Ik was 21 toen die ellende begon en ik ben nu bijna 24. De beste tijd van mijn leven 
is mij afgenomen.’ 

Op het Leidseplein in Amsterdam stonden er voor onder andere de Chicago Social Club en 
Jimmy Woo lange rijen mensen om naar binnen te komen. ‘Het wordt een gekkenhuis’, aldus 
een medewerkster bij een van de deuren. Geïnteresseerden die op de bonnefooi proberen 
binnen te komen werden teleurgesteld, alle clubs in de hoofdstad die meededen aan de actie 
waren al uitverkocht. In totaal openden in de hoofdstad 25 nachtclubs de deuren tijdens de 
protestacties, en het was vrijwel overal druk. 

In Utrecht trapte club Ekko af om 21.00 uur. Mensen probeerden aan de deur vergeefs nog 
aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, aldus de beveiligers. Aan de deur moesten de 
bezoekers hun coronatoegangsbewijs tonen. De stappers waren in opperbeste stemming. ‘Het 
is voor het eerst in twee jaar dat wij weer kunnen stappen in een club. Ik hoop dat we het zo 
laat mogelijk kunnen maken’, zegt Kelly Tijhuis. Zij heeft het uitgaan enorm gemist. ‘Dit is zo 
goed voor onze mentale gezondheid’, aldus Tijhuis die als fractiemedewerker bij de lokale partij 
Student & Starter werkt.  

Alle Utrechtse clubs die meedoen met dit landelijke De Nacht Staat Op-protest onderhouden 
een hotline met elkaar zodat ze weten wat hen te wachten staat. Uiteindelijk kregen tien 
locaties een mondelinge waarschuwing. Het is 1.25 uur als de eerste handhavers opduiken 
bij de clubs. Om 2.30 moeten ze sluiten, en voor zover bekend wordt daar ook zonder 
tegenwerking gehoor aan gegeven.  

Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 euro gekregen op gronde 
dat de club in strijd met de coronaregels na 22.00 uur nog open was. Boa’s die kwamen 
controleren legden de boete op, zegt een woordvoerder van 013. 

 
Uitgaanspubliek in de rij bij Escape tijdens de protestactie De Nacht Staat Op. In Amsterdam 
deden diverse clubs mee met de actie, waarmee ze aandacht wilden vragen voor de langdurige 
sluiting waar het nachtleven vanwege de coronamaatregelen mee te maken heeft. © ANP 



73 
 

Het feest, waarvoor 013 zo'n 1400 kaartjes had verkocht, ging uiteindelijk wel door. Ook hier 
probeerden onverwachte feestgangers nog een plekje te scoren, maar alles was al uitverkocht. 
Voor zover bekend zijn de handhavers niet meer teruggekomen om het feest te beëindigen. 
Volgens een woordvoerder van 013 zouden er dan te veel mensen tegelijkertijd de straat op 
gaan. 

In Het Patronaat in Haarlem was het erg druk, waardoor handhavers daar uiteindelijk hebben 
besloten de feestelijkheden te beëindigen. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te 
stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. ‘We hebben gevraagd of we nog even 
door konden gaan, maar dat was geen optie.’ Daarop ging ze het podium op en vroeg het 
publiek om de club te verlaten, wat volgens haar rustig verliep. Boa’s bleven wel in de buurt 
om te kijken of iedereen ook echt de club verliet. 

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou 
geven aan het bevel te stoppen met het feest. Beyer zegt blij te zijn dat het Patronaat ruim 
anderhalf uur open is geweest. ‘Daar ben ik de burgemeester een beetje dankbaar voor.’ 

In Maastricht waren de clubs weliswaar dicht, maar er waren zaterdagavond wel enkele 
duizenden jongeren op de been voor een illegale rave. Ze protesteerden tegen het feit dat de 
nachthoreca niet open mag in de stad op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Op het 
illegale feest op de Griend, een groenstrook aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en 
der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken en muziek geluisterd. Kort voor middernacht leek 
het feestje tegen het einde aan te lopen en waren veel jongeren alweer vertrokken. 

Ook in Groningen besloot de nachthoreca niet te openen voor de protestactie. Gelijk aan 
Maastricht vond ook daar een groot, illegaal feest plaats. Ook in het noorden waren de 
feestelijkheden voor middernacht grotendeels klaar, en is het verder rustig verlopen. 

In Nijmegen heeft de politie ook moeten ingrijpen bij een groot, illegaal feest op het 
Honigterrein, een voormalige fabriekshal die nu door meerdere horecagelegenheden in gebruik 
is genomen. Veel feestgangers besloten daar te feesten uit protest aangezien de clubs in de 
Gelderse stad zelf hadden besloten niet open te gaan. Op beelden is te zien hoe de politie 
probeert het feest op te breken. 
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Poppodium 013 in Tilburg kreeg van de gemeenten een boete van 10.000 euro voor deelname 
aan het protest. © Persburo BMS / Jack Brekelmans 

 
In Maastricht vond er een illegale rave plaats bij stadspark de Griend. © ANP 

 
Ook in Rotterdam was het druk in de nachthoreca tijdens de actie De Nacht Staat Op. © Frank 
De Roo 
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Tijdens De Nacht Staat Op geen feestgangers in Arnhem, maar wel feestmuziek vanuit de 
kroegen op de Korenmarkt. © Rolf Hensel 

In Rotterdam was het onder andere druk bij de clubs Rotown, Annabel, en technoclub Perron. 
Er stonden grote rijen mensen te hopen een plekje te bemachtigen, maar een groot deel 
daarvan mocht uiteindelijk niet meer naar binnen. Voor toegangskaartjes voor de uitverkochte 
feestjes had men veel geld over: feestgangers zonder kaarten bieden 70 euro, 140 euro, 300 
euro, soms zelfs 500 euro. Ook cafés in de omgeving van de clubs sloten de deuren niet na 
22.00 uur in de Maasstad, hoewel dat wel had gemoeten. 

Eigenaar van clubs Perron en Annabel, Aziz Yagoub, had geen tijd voor dansen. Hij is urenlang 
in de weer met zijn telefoon en handhavers van de gemeente en de politie. Na meerdere 
waarschuwingen besluit hij rond 2 uur de clubs dicht te gooien. ‘Als we doorgaan vannacht 
moeten we vier weken dicht’, vertelt hij door een microfoon in Perron. Dat riskeert de 
ondernemer niet. 

Alle acht nachtclubs die in Rotterdam meededen met de protestactie Dzijn gewaarschuwd en 
kregen het verzoek de deuren te sluiten. Volgens een woordvoerster van burgemeester Ahmed 
Aboutaleb hebben zich daarbij geen excessen voorgedaan. Wel wordt tegen vier zaken een 
zogenoemde bestuurlijke rapportage opgesteld, op basis waarvan de gemeente bijvoorbeeld 
een boete of dwangsom kan opleggen. De woordvoerster kon nog niet zeggen wat de reden 
hiervan is. Ook is volgens haar aan het begin van de zaterdagavond in het centrum een illegaal 
buitenevenement beëindigd. 

Eerder deze week waarschuwde de gemeente Rotterdam clubs die in de nacht van zaterdag 
op zondag mee willen doen aan de protestactie. ‘Een echt protest na tien uur mag, maar 
gewoon open zijn en een biertje tappen en dansen mag niet. Dat is echt in strijd met de 
coronaregels.’ Over boetes had de gemeente niets gezegd. 

In Arnhem besloten de kroegen aan de Korenmarkt na overleg met de gemeente niet open te 
gaan. Toch wilden ze wel gehoor geven aan het protest dat door hun Amsterdamse collega's 
was opgezet. Vlak voor middernacht klinken op de lege, stille Korenmarkt ineens harde 
stemmen die van 10 naar 0 aftellen. Een kakafonie van feestmuziek klinkt op het verder lege 
plein. Bedrijfsleider Sylvian van Zomeren van café Shooters vertelt omringd door dansende 
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collega’s. ‘Dit is ons geluid. Een statement. We laten, na goed overleg met de gemeente, 
niemand binnen. Het blijft bij dit protestgeluid.’ 

Ook Eindhoven sloeg de armen ineen met hun Amsterdamse collega's om te protesteren voor 
de nachthoreca. Samen met Club Haven en Subbar sloot de Effenaar zich aan bij De Nacht 
Staat Op in de Brabantse stad. Het leidt daar tot weinig confrontaties met de handhaving. 
Van links en rechts zou gezegd zijn dat de gemeente de actie gedoogd tot middernacht, waarna 
de clubs ook netjes hun deuren sluiten.  

 
Bij de Helmondse club N8club gaat het feest tot 4 uur door. © Rene Manders/DCI Media 

In Helmond is het een heel ander verhaal. Daar begint om middernacht de avond pas net; 
twee clubs gaan tot 4 uur in de ochtend door. Ook op straat is het er nog lang onrustig nadat 
de cafés hun muziek uitdraaien na 22.00 uur. Grote groepen jongeren blijven op straat 
rondhangen en er is veel politie op de been. De politie heeft uiteindelijk besloten niet te 
handhaven bij de clubs. Wel kan er nog een boete volgen. Bron: AD, 13 februari 2022. 

Aantal coronapatiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen is 
weer iets toegenomen 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares en op de verpleegafdelingen van de 
Nederlandse ziekenhuizen is weer iets toegenomen. Op de ic's liggen zondag 179 
coronapatiënten, drie meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1303 coronapatiënten, acht meer dan een dag eerder. Op 
de intensive cares werden elf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de 
verpleegafdelingen 152. Zaterdag waren dat er nog respectievelijk dertien en 195. 

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is 
in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen 
zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het 
doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid 
in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. 
Bron: AD, 13 februari 2022. 
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Enkele duizenden mensen zijn zondagmiddag naar Den Haag gekomen 
om te protesteren tegen de coronamaatregelen 

Enkele duizenden mensen zijn zondagmiddag naar Den Haag gekomen om te protesteren 
tegen de coronamaatregelen. Het aantal demonstranten ligt beduidend lager dan de 25.000 
deelnemers die organisator Nederland in Verzet zei te verwachten. 

De aanwezigen zwaaien onder meer met Canadese vlaggen, uit solidariteit met het 
truckersprotest in Canada. Ook zijn er mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Boven 
het podium vanwaar optredens en sprekers van zich laten horen, hangt een bord met in 
hoofdletters de tekst 'Nooit meer kabinet Rutte!' Ook is op protestborden onder meer te lezen 
'Rutte rot op', en staat op een groot spandoek 'Minder repressie, meer zorg'. Bron: AD, 13 
februari 2022. 

De protestactie van demonstranten in Den Haag tegen de 
coronamaatregelen is voorbij 

De protestactie van demonstranten in Den Haag tegen de coronamaatregelen is voorbij. De 
meeste deelnemers, die onder meer een protestmars liepen, zijn inmiddels weer vertrokken 
vanaf het Malieveld. 

Van tevoren gaf organisator Nederland in Verzet aan 25.000 deelnemers te verwachten. 
Uiteindelijk kwamen er enkele duizenden mensen op de protestactie af. Voorman Michel 
Reijinga van de organisatie schat het aantal deelnemers op twee- tot drieduizend. ‘Dat is voor 
ons doen niet veel.’ Toch is hij tevreden over de opkomst. Bron: AD, 13 februari 2022. 

 

© AS Media — Zondagmiddag omstreeks 12.30 uur is een demonstratie gestart aan het 
Malieveld in Den Haag. 
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© ANP — Demonstranten vandaag op het Malieveld tijdens een actie van Nederland in Verzet. 

Protest tegen coronamaatregelen in Citadelpark Gent 

In het Citadelpark in Gent vond zaterdag een samenkomst van ‘Hart voor onze Kinderen’ 
plaats, om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. ‘Het is een politiek 
onafhankelijk platform’, zeggen de initiatiefnemers. De politie bevestigt dat er een honderdtal 
demonstranten aanwezig was. 

Donderdag greep Gents burgemeester Mathias De Clercq in en besliste hij om het protest van 
het ‘Vrijheidskonvooi’ te verbieden op Gents grondgebied. Daarmee volgde hij het voorbeeld 
van de stad Brussel die de truckerskonvooien ook verbiedt. Op sociale media was er een 
oproep om zaterdag gegroepeerd van Oostakker naar het Citadelpark te trekken. De politie 
was aanwezig in Oostakker, maar moest niet ingrijpen omdat de voertuigen zich niet 
gegroepeerd verplaatsten. 

Zaterdagnamiddag organiseerde ‘Hart voor onze Kinderen’ een samenkomst in het Citadelpark 
om tegen de coronamaatregelen te protesteren. Verschillende sprekers pleitten tegen zowel de 
algemene coronamaatregelen als de maatregelen voor kinderen. De politie was aanwezig en 
bevestigde dat er ongeveer honderd mensen aanwezig waren. Het was een diverse groep 
mensen met zowel volwassenen als kinderen. Deze betoging was niet verboden. Bron: De krant 
van West-Vlaanderen, 13 februari 2022. 

We willen op pad, en dus is het druk bij Testen voor Toegang 

Meer mensen willen zich dit weekeinde laten testen op een coronabesmetting zodat ze ergens 
naar binnen kunnen. Voor vrijdag, zaterdag en zondag staan momenteel 49.000 afspraken 
voor toegangstesten gepland. Een week geleden stonden er rond dezelfde tijd zo'n 28.000 
toegangstesten gepland voor het weekend. 

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, verwacht dat het aantal 
testafspraken nog oploopt. De meeste mensen boeken kort van tevoren een afspraak. Bron: 
RTL Nieuws, 12 februari 2022. 
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@ RTL 

Besmettingen al 500 dagen boven 'kritieke grens', maar zonder gevolgen 

Nederland komt vandaag voor de 500e keer boven die kritieke grens van het aantal 
besmettingen uit, op dag 717 van de coronacrisis. De zogenoemde 'signaalwaarde' werd in 
juni 2020 vastgesteld, tussen de eerste en de tweede golf. 

De grens zou worden overschreden als er op elke 100.000 inwoners 7 besmettingen zouden 
worden vastgesteld. Dat komt neer op ongeveer 1222 positieve tests per dag. Boven die waarde 
zou corona zorgen voor problemen in de zorg. 

Gevolgen heeft de signaalwaarde tegenwoordig niet meer. Bovenaan de hoogste golf ooit 
bereidt het kabinet versoepelingen voor. Dat is onder meer mogelijk doordat mensen minder 
ziek lijken te worden van de Omikron-variant die nu dominant is. Ziekenhuizen hebben het 
druk, maar raken niet overbelast zoals bij de veel kleinere golven. Bron: RTL Nieuws, 12 
februari 2022. 

Ouders blij met versoepelingen, maar voor sommigen is het nog niet 
genoeg 

Zo'n 85 procent van de ouders is blij met de versoepelde maatregelen. De helft vindt de huidige 
regels op scholen voldoende. Maar ruim een derde (36 procent) zou graag nog verdere 
versoepelingen willen zien, meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs na onderzoek. 

Kinderen hoeven alleen nog in quarantaine als ze zelf positief getest zijn op corona. Ook als 
gezinsleden corona hebben, mogen ze toch naar school. Ruim twee derde van de ouders staat 
achter deze aanpassing van de quarantaineregels. 

‘Ouders maken zich ook een stuk minder zorgen over een coronabesmetting op school. Waar 
vorig jaar zo’n 60 procent zich daarover zorgen maakte, is dat nu afgenomen naar 49 procent’, 
aldus de organisatie voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Bron: RTL Nieuws, 
12 februari 2022. 

Meldpunt onderwijsmedewerkers met Long Covid 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek hebben een 
meldpunt geopend voor medewerkers in het onderwijs met Long Covid die erdoor financiële 
schade oplopen. 
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De bedoeling is 'om de omvang van het probleem van langdurige Covid in het onderwijs in 
kaart te brengen', zeggen de organisaties. 

De vakbonden vinden dat de overheid een fonds voor langdurige Covid moet instellen, zodat 
mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds klachten ondervinden een 
financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Klachten die horen bij de aandoening zijn 
bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, kortademigheid, hartkloppingen en langdurig 
verlies van reukvermogen. 

Volgens de bonden heeft langdurige Covid financiële gevolgen voor de getroffenen. In het eerste 
ziektejaar ontvangen medewerkers nog het volledige salaris, maar in het tweede jaar zakt dat 
terug naar zeventig procent daarvan. Wie er niet in slaagt te re-integreren, wacht het 'tweede 
spoor', ofwel een baan elders of arbeidsongeschiktheid, aldus de bonden. Bron: RTL Nieuws, 
12 februari 2022. 

EMA onderzoekt potentiële link tussen coronavaccinatie en 
menstruatieproblemen 

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA heeft een grondige analyse bevolen om te 
onderzoeken of er mogelijk een causaal verband te leggen is tussen een vaccinatie met het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna en menstruatieproblemen. 

Het gaat meer concreet om meldingen van hevige bloedingen of het uitblijven van menstruatie. 
Het EMA onderzocht die eerder al tijdens een routineveiligheidsonderzoek en concludeerde 
dan dat er geen causaal verband kon worden gelegd. Aangezien er echter nog steeds nieuwe 
gevallen worden gemeld, wil het EMA een grondigere analyse uitvoeren. 

Het Geneesmiddelenbureau onderstreept wel dat er tot nog toe geen enkel causaal verband 
werd gevonden. Bovendien komen menstruatieproblemen frequent voor en kunnen ze in 
verband gebracht worden met allerlei medische oorzaken. Ook periodes van stress of 
vermoeidheid kunnen dergelijke problemen veroorzaken. Daarnaast kan ook een 
coronabesmetting problemen met de menstruatiecyclus uitlokken. Bron: De krant van West-
Vlaanderen, 13 februari 2022. 

 

 

Varend protest door Haarlem. @ NH Nieuws 
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Nachthoreca Haarlem protesteert met boottocht 

Vooruitlopend op de protestactie van vanavond, heeft de nachthoreca in Haarlem vanmiddag 
een boottocht gehouden. Vanaf twee sloepen klonk harde housemuziek. Op de bruggen over 
het Spaarne en op een aantal plezierbootjes stonden enkele tientallen mensen te dansen. 

‘Een feestelijke en gezellige optocht, maar natuurlijk met een serieuze boodschap’, aldus een 
van de initiatiefnemers, Pelle Loopik van poppodium Patronaat bij NJ Nieuws. Met de 
botenoptocht willen de Haarlemse nachtclubs laten zien en horen dat ze zo snel mogelijk weer 
helemaal open willen. ‘Er wordt nu gesproken over opening tot 01.00 uur 's nachts, maar dat 
is voor de meeste nachthoreca niet toereikend. We willen gewoon een duidelijk perspectief, 
bijvoorbeeld een concrete datum wanneer alles weer open mag’, aldus Loopik. 

Op initiatief van een aantal Amsterdamse nachtclubs, gaat in tal van steden de nachthoreca 
vanavond om 22.00 uur open. Of dat in Haarlem ook gebeurt, is de vraag. Burgemeester Jos 
Wienen zei eerder streng op te treden als regels worden geschonden en sluit boetes tot 50.000 
euro voor clubeigenaren niet uit. Toen dat bekend werd, besloot Patronaat samen met 
nachtclub June om de boottocht vanmiddag te organiseren. Bron: NOS, 12 februari 2022. 

Resterende Lowlands-kaarten binnen half uur allemaal weg 

Lowlands, een van de grootste muziekfestivals in Nederland, is volledig uitverkocht. De laatste 
kaarten gingen vandaag vanaf 11.00 uur in de verkoop en waren binnen een half uur allemaal 
weg. 

De edities van 2020 en 2021 konden vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Mensen die 
een ticket hadden gekocht voor de Lowlands-edities van die jaren konden vorige week al 
kaartjes aanschaffen voor de editie van aanstaande zomer. 

Directeur van Lowlands Eric Van Eerdenburg is niet verrast dat zijn festival zo snel 
uitverkocht: ‘Ik had het eerlijk gezegd verwacht want iedereen staat weer te popelen om wat 
te doen.’ Hij wil niet zeggen hoeveel kaarten er nog over waren nadat de oude kaarthouders 
voorrang kregen. ‘Het overgrote deel was al verkocht in de pre-sale, maar het was echt niet zo 
dat je vandaag helemaal kansloos was als je kaarten wilde kopen.’ 

Van Eerdenburg gaat er vooralsnog van uit dat het festival ‘net zo georganiseerd kan worden 
zoals het voor covid was. Maar over nieuwe coronavarianten kan ik natuurlijk nu nog geen 
zinnig woord zeggen. Vooralsnog gaan we er gewoon van uit dat het doorgaat. Niks op halve 
kracht, gewoon vol erin, vol voorwaarts.’ 

Over eventuele beperkingen zoals minder publiek vanwege een nieuwe uitbraak wil de 
directeur nog niet denken. ‘Al die tussenscenario's, dat verzinnen we dan wel.’ 

Tot nu toe zijn 68 acts bevestigd voor Lowlands 2022, onder wie Arctic Monkeys, The 
Opposites en Stromae. Van Eerdenburg: ‘We maken in etappes andere namen bekend.’ Bron: 
NOS, 12 februari 2022. 



82 
 

 

 



83 
 

 

 

Duitse brouwerijen luiden de noodklok over tapbier 

Duitse bierbrouwerijen hebben gewaarschuwd dat het coronabeleid in hun land hun bestaan 
bedreigt. Zij roepen de regering op om zo snel mogelijk een einde te maken aan de maatregelen. 

De bierindustrie staat momenteel ‘met de rug tegen de muur’, zegt de algemeen directeur van 
de Duitse Brouwersvereniging, Holger Eichele tegen Bild. Hij vertegenwoordigt zo'n 1500 
brouwerijen. Volgens Eichele wordt de meeste winst gemaakt bij tapbier. Door de sluiting van 
de horeca werd dit bier ‘van de ene op de andere dag bijna onverkoopbaar’ en bleven 
brouwerijen achter met duizenden vaten of moesten ze grote hoeveelheden bier weggooien. 

Volgens hem hebben sommige brouwers er al de brui aan gegeven omdat ze financieel niet 
meer rond konden komen. Bron: NOS, 12 februari 2022. 

Noorwegen maakt einde aan mondkapjesplicht 

Noorwegen schaft de mondkapjesplicht af en ook aan de meeste andere coronaregels in het 
land wordt een einde gemaakt. Het land volgt hiermee Denemarken en Zweden, die al eerder 
de meeste maatregelen ophieven. 

De Noorse regering was al langer bezig de maatregelen af te schalen. ‘De afstand tussen ons 
is niet langer nodig’, zei premier Støre vandaag in Oslo. Als symbool van het opheffen van de 
mondkapjesplicht stopte hij zijn mondkapje in de binnenzak van zijn jas. 

Volgens de premier vormt de pandemie niet langer een grote bedreiging voor de gezondheid 
voor de meeste mensen. De Omikron-variant van het coronavirus zorgt voor een milder 
ziekteverloop en de vaccinaties boden een goede bescherming. 

Twee aanbevelingen blijven nog wel van kracht in het land: volwassenen met symptomen 
moeten worden getest en volwassenen die positief testen, moeten vier dagen in thuisisolatie. 
Bron: NOS, 12 februari 2022. 
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Aantal besmettingen op Spelen is laag 

Het aantal coronagevallen op de Olympische Winterspelen in Peking is grotendeels stabiel 
gebleven en is relatief laag, maakten de organisatoren zaterdag bekend. Tijdens de dagelijkse 
tests van alle deelnemers aan de Spelen werden vrijdag acht nieuwe infecties ontdekt. 

De dag ervoor ging het nog om elf gevallen. Op vrijdag alleen al werden er 71.000 tests 
uitgevoerd bij sporters, begeleiders en journalisten. Vier van de nieuw geconstateerde 
besmettingen waren atleten of teamleden. 

In totaal zijn er 426 besmettingen geconstateerd sinds de start van de Winterspelen op 23 
januari. In totaal zijn er sindsdien meer dan 1,2 miljoen PCR-tests uitgevoerd. Voor de 
Winterspelen gelden zeer strenge voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Alle 
deelnemers, van atleten tot coaches tot journalisten zijn vrijwel volledig afgesloten van de rest 
van het land en de gewone Chinezen. 

Mensen die positief testen, moeten in een speciaal isolatiehotel. Pas na twee negatieve PCR-
testen met een tussenpoos van ten minste 24 uur mogen besmette mensen het hotel binnen 
tien dagen weer verlaten. Daarna is slecht één negatieve test vereist. Bron: NOS, 12 februari 
2022. 

Macarena ingezet tegen betogers Nieuw-Zeeland 

 

De betoging bij het parlement’@ AFP 

Omdat het niet lukte betogers weg te jagen bij het parlement van Nieuw-Zeeland door ze nat 
te sproeien, wordt nu muziek ingezet. Over luidsprekers is constant easylisteningmuziek van 
Barry Manilow (Mandy, Copacabana) te horen of wordt keer op keer de Macarena gedraaid. 

Geïnspireerd door de protesten in Canada kamperen sinds dinsdag enkele honderden mensen 
op het gras voor het gebouw. Omdat arrestaties op grote schaal een grimmige sfeer 
veroorzaakte, probeerden de autoriteiten de menigte te verdrijven door de sprinklers aan te 
zetten. ‘Als we ze het ongemakkelijk maken, gaan ze misschien naar huis’, was de redenering 
van de parlementsvoorzitter. 

De betogers groeven echter greppels om het water weg te voeren. Ook op de muziek hadden 
ze een antwoord: het nummer We're not gonna take it van Twisted Sister wordt afgespeeld 
richting het parlement. 
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Nieuw-Zeeland heeft door een streng inreisbeleid op 5 miljoen inwoners slechts 53 
coronadoden. Driekwart van de bevolking is gevaccineerd. Het protest richtte zich in Nieuw-
Zeeland vooral tegen mondkapjes en verplichte vaccinaties voor sommige beroepen als leraren 
en artsen. Bron: NOS, 12 februari 2022. 

 

@ AFP 

 
De politie arresteert coronademonstranten bij het parlement in Wellington, Nieuw-Zeeland. © 
AP 

Nieuw-Zeeland zet muziek Barry Manilow en Macarena in tegen 
vrijheidskonvooi 

Autoriteiten in Nieuw-Zeeland hebben onder meer de grootste hits van Barry Manilow ingezet 
in een poging om honderden coronademonstranten voor de deur van het parlementsgebouw 
in Wellington weg te krijgen. 
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Ook stond de Macarena op repeat, werden via een luidspreker mededelingen gedaan over 
coronavaccinaties en werden sproeiers aangezet, schrijft The Guardian Ook is in videobeelden 
te horen dat You're Beautiful van James Blunt door de speakers galmt. Parlementsvoorzitter 
Trevor Mallard liet weten toestemming voor de aanpak te hebben gegeven en een 
geluidsinstallatie beschikbaar te hebben gesteld. 

‘Niemand die hier is, is hier legaal’, reageerde Mallard over de aanpak tegen de demonstranten 
van het zogenoemde ‘Vrijheidskonvooi’. ‘En als ze zowel van onder als van boven nat worden, 
zullen ze zich waarschijnlijk een beetje minder op hun gemak voelen en eerder naar huis 
gaan.’ 

Of demonstranten zijn weggegaan door de muziek en sproeiers is niet duidelijk. Wel ging een 
aantal van hen tegen de aanpak in door met hun eigen stereo’s onder meer het nummer We’re 
Not Gonna Take It van de Twisted Singers te spelen.  

Bij het parlementsgebouw in Nieuw-Zeeland zijn al meerdere vreedzame protesten gehouden, 
maar een hoge opkomst als deze komt niet vaak voor. De demonstranten protesteerden onder 
meer tegen de Nieuw-Zeelandse vaccinatieplicht voor specifieke beroepen. Het gaat hierbij 
onder andere om leraren, zorgpersoneel en militairen. Bron: AD, 13 februari 2022. 

 

Morgen grote verkeersproblemen richting Brussel  

Ondanks een verbod in Brussel te demonstreren, willen zogenoemde vrijheidskonvooien toch 
oprukken richting de Belgische en Europese hoofdstad. Volgens Vlaamse media verzamelen 
zich al groepen betogers met hun voertuigen op parkeerplaatsen in Frankrijk en Luxemburg. 
Bij het Noord-Franse Lille kwamen inmiddels honderden deelnemers bijeen. Ook vanuit 
Nederland zouden activisten tegen onder meer de coronamaatregelen zich klaarmaken. 

De demonstranten willen de grote snelwegen naar Brussel vermijden om te voorkomen dat ze 
aan de grens of in België worden tegengehouden. Ze zouden de voorkeur geven aan kleinere 
wegen en ook niet in te grote groepen de grens willen oversteken. 

Ondertussen waarschuwen de autoriteiten dat het morgen tot grote verkeersproblemen 
richting Brussel kan komen, en ook in de Europese wijk van Brussel met de Europese 
instellingen. Bron: AD, 13 februari 2022. 
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Onderwijssector in België enthousiast over schrappen mondmaskerplicht 
voor 12-jarigen 

 

Bron: VRT Nieuws, 11 februari 2022. 

Ondernemers Doetinchem boos over podium The Passion 

Veertig ondernemers in het centrum van Doetinchem zijn niet blij met de locatie voor het 
hoofdpodium van The Passion op 14 april. De ondernemers zeggen afgelopen week te zijn 
overvallen met het nieuws over de voorgenomen plek. 

 ‘Wij zijn het niet eens met de voorgenomen locatie, omdat door deze locatie onevenredig veel 
ondernemers worden gedupeerd’, schrijven de ondernemers in een brief aan het 
gemeentebestuur. Door de plaatsing van het hoofdpodium worden de Heezenstraat en 
Catharinastraat vanuit het Simonsplein volledig afgesloten. ‘Dit kunnen wij na twee jaar 
coronaperikelen en de laatste dramatische lockdown zonder enige compensaties er niet meer 
bij hebben’, aldus de ondernemers. 

De KRO-NCRV, de organisatie van The Passion, liet in november al weten geen publiek toe te 
staan tijdens het evenement vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken komen er 
duizenden bezoekers af op het muzikale paasevenement. 

Volgens de ondernemers zijn er betere locaties beschikbaar in Doetinchem, waardoor het niet 
nodig zou zijn om complete winkelstraten af te sluiten. ‘Gezien de belangen die op het spel 
staan moet de beslissing nog eens goed worden overwogen’, aldus de ondernemers. En er moet 
zeker overleg met gedupeerden aan vooraf gaan, stellen zij. 
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Mocht de gemeente bij de huidige podia locaties blijven, dan willen de ondernemers verdere 
juridische stappen ondernemen. Bron: Omroep Gelderland, 11 februari 2022. 

Ondernemers in Doetinchem zijn boos over de locatie waar The Passion dit jaar wordt 
gehouden. Omdat door het hoofdpodium twee winkelstraten worden afgesloten vanaf een 
centraal plein, vrezen ze voor hun omzet. ‘Dit kunnen wij na twee jaar coronaperikelen en de 
laatste dramatische lockdown zonder enige compensaties er niet meer bij hebben’, schrijven 
de veertig gedupeerden volgens Omroep Gelderland. 

Normaal gesproken komen er op Witte Donderdag duizenden mensen af op het evenement 
over het lijdensverhaal van Jezus. Vanwege de coronabeperkingen is dat dit keer net als vorig 
jaar verboden. 

De ondernemers zeggen dat er betere locaties mogelijk zijn in hun stad en vragen KRO-NCRV 
hun opzet te heroverwegen. Gebeurt dat niet, dan volgens juridische stappen. Bron: NOS, 12 
februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 11 februari 2022. 

Het aantal nieuw ontdekte coronabesmettingen is met iets meer dan 
60.000 opnieuw gedaald 

Het aantal nieuw ontdekte coronabesmettingen is met iets meer dan 60.000 opnieuw 
gedaald. Tussen zaterdag- en zondagochtend noteerde het RIVM 60.227 nieuwe 
besmettingen. Een dag eerder kwamen na correctie 70.348 nieuwe besmettingen aan het licht. 

In totaal werden in een week tijd 857.372 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat komt neer op 
122.482 gemiddeld per dag. In het weekeinde ligt het aantal altijd wat lager. Dinsdag meldde 
het RIVM meer dan 300.000 achterstallige testuitslagen in één keer. Het instituut gaf die dag 
ook al aan dat het aantal positieve testen af begint te vlakken. 

De afgelopen 24 uur werden zeven nieuwe sterfgevallen gelinkt aan corona. Dat hoeft 
overigens niet te betekenen dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn 
overleden. Bron: AD, 13 februari 2022. 
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Coronacijfers Oost-Nederland stukken lager dan gisteren, Brummen telt 
minste besmettingen 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is fors gedaald ten opzichte van 24 
uur geleden. Gisteren waren de besmettingscijfers torenhoog door een correctie van het RIVM, 
vandaag komen de cijfers weer overeen met het beeld van voor de correctie. 

In het afgelopen etmaal zijn in de provincie Flevoland 1796 coronagevallen vastgesteld. Dit is 
met 419,4 positieve tests per 100.000 inwoners relatief het kleinste aandeel in de dagcijfers. 
Gisteren was het aantal coronabesmettingen in Flevoland bijna het tienvoudige. De oorzaak 
hiervan was de correctie van het RIVM waarmee honderdduizenden achterstallige positieve 
coronatests werden toegevoegd aan het dagtotaal. 

Door deze correctie valt ook het aantal nieuwe besmettingen in de veiligheidsregio’s IJsselland 
en Noord- en Oost-Gelderland een stuk lager uit dan gisteren. In IJsselland werden in de 
afgelopen 24 uur 3293 mensen positief getest, een vierde van wat gisteren werd gemeld. 
IJsselland is met 615,7 positieve tests per 100.000 inwoners de veiligheidsregio waar de 
meeste nieuwe besmettingen vandaan komen. In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
werden 4567 mensen positief getest. 

De coronacijfers werden vandaag pas aan het begin van de avond door het RIVM 
bekendgemaakt. Aan het eind van de middag publiceerde het instituut ook een dagtotaal, 
maar dit werd niet veel later teruggetrokken in verband met een rekenfout. 

Vooral in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland valt een aantal gemeentes in positieve 
zin op. In de gemeente Brummen zijn sinds gisteren relatief de minste nieuwe besmettingen 
vastgesteld met 411,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In totaal 86 nieuwe besmettingen. 
Ook aangrenzende gemeentes Lochem, Zutphen, Bronckhorst en Voorst bleven onder de 500 
positieve tests per 100.000 inwoners. 

Daarnaast blijven Putten, Nijkerk, Olst-Wijhe, Urk en Lelystad onder de 500 positieve tests 
per 100.000 inwoners. In absolute aantallen komt na Brummen de gemeente Olst-Wijhe er 
het beste vanaf met 88 nieuwe coronabesmettingen. 

In negatieve zin springt vooral de gemeente Heerde eruit. Daar zijn sinds gisteren 772,3 
positieve tests per 100.000 inwoners vastgesteld. Dit gaat in absolute zin om 145 
besmettingen. In nog drie andere gemeentes in de regio zijn meer dan 700 positieve tests per 
100.000 inwoners geconstateerd. Dit zijn de gemeente Epe (741), Hardenberg (722) en 
Zeewolde (703,7). 

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 86.604 mensen positief getest op het 
coronavirus. Gisteren waren dit er 394.674, dit uitzonderlijk hoge aantal hing samen met de 
eerder genoemde correctie van het RIVM. Het aantal nieuwe coronagevallen ligt onder het 
weekgemiddelde van 120.681 besmettingen per dag, ook dit aantal is vertekend door de 
correctie. 

Terwijl de besmettingscijfers nog steeds erg hoog liggen, neemt het aantal ziekenhuisopnames 
af. Op dit moment liggen er 1531 mensen in de ziekenhuizen. Hiervan liggen er 206 op de 
intensive care en 1325 in de reguliere ziekenhuisbedden. Gisteren lagen op beide afdelingen 
20 coronapatiënten meer dan vandaag. 

In het afgelopen etmaal zijn in Nederland 7 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren 
werden 8 sterfgevallen gemeld. Bron: De Stentor, 9 februari 2022. 

Corona in Zeeland: verdere daling zet door, aantal besmettingen onder 
de duizend 

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur een daling van ruim driehonderd nieuwe 
besmettingen in Zeeland. De afgelopen dagen daalde de besmettingen met ongeveer honderd 
per dag. Nu ligt het aantal besmettingen op 920. Het is sinds 19 januari geleden dat het aantal 
besmettingen onder de duizend lag. 
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In Goes is het hoogste aantal besmettingen vastgesteld: dat zijn er 130. Daarna volgt 
Middelburg, die de laatste dagen steeds de lijst aanvoerde, met 125, gevolgd door Vlissingen 
met 102 nieuwe gevallen. 

De afgelopen dag zijn in de gemeente Reimerswaal twee inwoners vanwege een 
coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn geen overlijdens gemeld vanwege 
corona door het RIVM. 

De daling van de afgelopen dagen van ongeveer honderd besmettingen per dag zet vandaag 
door en groeit uit tot een afname van ruim driehonderd nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit 
de registratie van het RIVM. 

Om te voorkomen dat je te veel naar dagelijkse fluctuaties kijkt, berekent Omroep Zeeland 
iedere dag het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen, de zogeheten 
zevendagenlijn, voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat alle vier de regio's een licht 
dalende lijn laten zien. Bron: Omroep Zeeland, 13 februari 2022. 

 

Apenheul werkt met bouw van nieuw verblijf richting opening toe, maar 
kent ook nog (corona)twijfels 

Met de bouw van een nieuw verblijf voor de Javaanse langoeren werkt dierenpark Apenheul 
in Apeldoorn toe naar de opening op 1 april, een moment dat nog wel omgeven is door 
onzekerheden over de gevaren van corona voor verschillende soorten apen. 

De Javaanse langoeren in dierenpark Apenheul krijgen nog voor de seizoensopening van het 
park een volledig nieuw verblijf, ondanks dat een doneeractie niet het gehoopte resultaat heeft 
opgeleverd.  

Het totale kostenplaatje van het nieuwe verblijf kwam eerder uit op 375.000 euro. Met een 
online doneeractie hoopte het park 25.000 euro aan giften op te halen. Deze week stond de 
teller echter op iets meer dan 13.000 euro. ‘Het één van eerste keren dat we zo’n actie hebben 
opgezet. Het bedrag is lager dan gehoopt, maar het is wel goedgemaakt door andere manieren 
van steun die we hebben ontvangen’, zegt woordvoerder Miriam Heinsbroek. 

De verwachting is dat het verblijf binnen twee weken wordt opgeleverd. Daarmee gaat de wens 
van Apenheul in vervulling om verblijven te verduurzamen en het dierenwelzijn verder te 
vergroten. Heinsbroek: ‘Qua bouw lijkt het op het onderkomen van de dwergapen, daar 
borduren we op voort. We werken met bijvoorbeeld vloerverwarming en dynamische uv-
verlichting, zodat we dag en nacht goed kunnen nabootsen. Het gehele verblijf wordt gasvrij, 
duurzaam en onderhoudsarm. Duurzaamheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt in de 
ontwikkeling van ons park.’ 
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‘De Javaanse langoeren zullen zich hier zeker thuis voelen. Bij de bouw van het verblijf zijn 
de dieren natuurlijk altijd het uitgangspunt in de keuzes. Zo houden deze dieren van klimmen 
en daarom wordt het nieuwe gebouw vier meter hoog.’ 

Bezoekers van Apenheul krijgen vanaf 1 april naast het nieuwe verblijf van de Javaanse 
langoeren meer vernieuwing voorgeschoteld. Zo gaat het Apenboompad dit jaar weer open, 
een route tussen de boomtoppen en ook tussen de apen. De bezoeker bevindt zich op 
aaphoogte en kan de apen in hun natuurlijke omgeving van dichtbij bekijken. ‘Vorig jaar 
hebben we het apenboompad niet open kunnen stellen, maar dat renoveren we nu’, zegt 
Heinsbroek. 

 

Leider van de gorilla’s Bao Bao met zijn zoon vorig jaar. In andere dierentuinen is gebleken 
dat corona bij gorilla's niet meer dan een verkoudheid of milde griep blijkt, maar van enkele 
andere soorten zijn de gevaren nog niet duidelijk. © Kevin Hagens 

Binnen Apenheul heerst een zekere opwinding op weg naar 1 april, maar het park heeft ook 
zorgen. Nu het ‘oude normaal’ lijkt terug te keren, zal de bezoekersstroom dit voorjaar direct 
op gang komen. En dat terwijl er nog onzekerheden zijn rond de gevaren van corona voor 
apen. ‘We hebben gezien dat corona voor gorilla’s een verkoudheid of milde griep blijkt, maar 
dat weten we niet van elke soort. De verschijnselen kunnen net als bij mensen verschillen per 
soort en individu. We zijn dus nog heel voorzichtig in de omgang met de dieren.’ 

Het park heeft wel de intentie uitgesproken volledig te willen openen, waarbij contact tussen 
mens en aap dus niet is uitgesloten. ‘Dit seizoen willen we alle losloopgebieden weer 
openstellen. We kijken wel hoe we de afstand kunnen bewaren, zoals verzorgers dat nu ook 
doen. Als blijkt dat er wel gevaar is, nemen we geen risico’s. Dierenwelzijn staat voorop.’ Bron: 
De Stentor, 13 februari 2022.  

‘Coronakonijn’ wordt op de gekste plekken gedumpt, bij de supermarkt 
of in het bos 

Zeven cavia's in het bos in Ossendrecht, vier konijnen in Putte. Stichting Dierenambulance 
West-Brabant heeft het maar druk met het redden van ‘coronaknaagdieren’. ‘Er komen steeds 
meer konijnen die zogenaamd in het bos gevonden zijn.’  

Het leek zo leuk. Een klein, pluizig huisdier om je gezelschap te houden in coronatijd. Maar 
een deel van de konijnen die we massaal aanschaften, wordt nu gedumpt of naar de opvang 
gebracht. De konijnenopvangcentra van de Dierenbescherming dreigen het aanbod niet meer 
aan te kunnen, meldt de organisatie. Bron: AD, 13 februari 2022. 
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Dat konijn dat we in coronatijd kochten, is toch niet zo leuk als gedacht. De stichting 
Dierenambulance West-Brabant heeft het maar druk met het ophalen van de gedumpte 
coronakonijnen. Romy Valentijn (links) en Anne Sophie Karremans (rechts) van Dierenopvang 
Arduin. © Pix4Profs/Peter Braakmann 

Dokter met corona aan je bed? Utrechtse ziekenhuizen overwegen 
besmet personeel in te zetten 
 
De ziekenhuizen in de Utrechtse regio overwegen positief geteste zorgmedewerkers en 
specialisten toch te laten werken, ook als ze milde klachten hebben. Gesproken wordt over 
een noodscenario vanwege capaciteitsproblemen ‘dat hopelijk zo ver niet zal komen’. 
 
Het ligt voor de hand dat verplegend personeel in dat geval als eerste wordt ingezet op een 
Covid-afdeling, vanuit de gedachte dat ze ‘toch al zijn besmet’. Zij kunnen dan collega’s 
vervangen die weer elders in het ziekenhuis worden ingezet waar de nood hoog is. In acute 
situaties valt zelfs niet uit te sluiten dat er geopereerd wordt door een OK-team waarin iemand 
positief is getest op Covid. Bron: AD, 13 februari 2022. 
 
Talloze haatberichten en doodsbedreigingen na het wegslepen van 
vrachtwagens bij de coronademonstratie in Den Haag 
 
Eigenaar takelbedrijf laconiek over bedreigingen na inzet bij coronademonstratie: ‘Lig er niet 
wakker van.’ 
 
Takel- en bergingsbedrijf A. Barendregt uit Rhoon kreeg talloze haatberichten en 
doodsbedreigingen nadat zij paraat stond om vrachtwagens weg te slepen bij de 
coronademonstratie in Den Haag. Eigenaar Ary Barendregt blijft er nuchter onder. ‘Het is pure 
onwetendheid. Wij doen gewoon ons werk.’ 
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De truckers demonstreren tegen het coronabeleid. © ANP 
 
Volgens Barendregt was de klus gewoon onderdeel van het contract met de gemeente Den 
Haag. Wanneer er voertuigen hinderlijk geparkeerd staan, komt het bedrijf in actie. Tijdens 
de demonstratie blokkeerden meerdere vrachtwagens het malieveld. ‘Wij werden gevraagd om 
te komen’, zegt Barendregt. ‘Natuurlijk doen we dat. Dit is gewoon onderdeel van de 
wegsleepregeling. Bovendien is er ook sprake van een gevaarlijke situatie als vrachtwagens de 
boel blokkeren en ambulances geen toegang hebben.’ De slepers reden in een colonne langs 
de demonstratie. Uiteindelijk besloten de truckers om zelf te vertrekken en hoefde geen enkele 
vrachtwagen weggesleept te worden.’ 
 
Het bedrijf kreeg vervolgens meerdere dreigberichten. Zo werden de medewerkers vergeleken 
met NSB’ers. Barendregt haalt hier zijn schouders over op. ‘Ik lig hier niet wakker van hoor. 
Wij hebben allemaal bij defensie gewerkt en zijn wel wat gewend.’ Bron: AD, 13 februari 2022. 
 
Corona brak uit en in één keer was alles anders in verpleeghuis Pieter 
Pauw: ‘Ik heb me zó eenzaam gevoeld’ 
 
‘Ik heb in het eerste jaar dat corona er was meer gehuild dan in de twintig jaar ervoor’, zegt 
verpleegkundige Sandra van Brakel van Pieter Pauw. De pandemie heeft in het verpleeghuis 
van Vilente in Wageningen diepe sporen nagelaten. 
 
Haar ogen worden opnieuw vochtig bij de gedachte aan bewoners die aan corona zijn 
overleden. Vaak benauwd, soms moederziel alleen en soms met familie aan het bed, maar 
helemaal ingepakt vanwege besmettingsgevaar. ‘Ze konden alleen een gehandschoende hand 
op de hand van vader of moeder leggen.’ 
 
Het is de keiharde werkelijkheid waarmee medewerkers en bewoners van Pieter Pauw de 
afgelopen twee jaar geconfronteerd zijn. Bewoner Annie van Harn (79) verloor allebei haar 
buren zonder dat ze afscheid van ze heeft kunnen nemen. Zelf kreeg ze in januari 2021 ook 
corona. De tijd die ze in haar kamer in quarantaine doorbracht, heeft ze als ‘een 
verschrikkelijke periode’ ervaren. 
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‘Ik heb me zó eenzaam gevoeld, dat ik dacht: van mij hoeft het niet meer’, moet haar van het 
hart. ‘Je ligt maar te liggen. Je eten en je koffie worden gebracht door een maanmannetje. En 
toch keek ik ernaar uit, het was de enige keer dat je iemand zag.’ 
 

 
Sandra van Brakel (r) maakt een praatje met Annie van Harn in haar kamer in Pieter Pauw, 
Sandra van der Strate (l) kijkt toe. © Herman Stöver 

Van Harn prijst zich gelukkig dat ze een mobieltje heeft en weet hoe ze hiermee om moet gaan. 
Het was haar levenslijn, het enige contact met de kinderen en kleinkinderen. Ze is al 26 jaar 
weduwe en leeft van bezoek naar bezoek, vertelt ze. ‘Gelukkig kan dat nu weer.’ 

Nadat begin 2020 corona uitbrak was ‘alles in één keer anders’, zeggen Van Brakel en haar 
collega Sandra van der Strate, die verzorgende is. De vrijwilligers mochten niet meer naar 
binnen en ook familie stond ineens voor een dichte deur. 

‘Ik herinner me een bewoner die werd opgenomen en de dag erna begon de lockdown’, vertelt 
Van der Strate. De familie kon vader niet meer bezoeken. ‘Hartverscheurend’, vond ze dat. ‘Als 
zorgprofessional kun je nog zo lief zijn, maar een zoon of dochter kun je niet vervangen.’ 

Het leven kwam niet alleen buiten de verpleeghuismuren, maar ook erbinnen tot stilstand. 
Het café in de binnenstraat bleef dicht, net als de kapsalon. Zelfs naar de kerkdienst op zondag 
was er niet meer bij. 

Beide Sandra’s vonden het heel lastig om te zien dat bewoners steeds verdrietiger werden. 
Hoewel dit niet voor alle bewoners gold. Zo heeft Marinus Scheffer (66) het weliswaar als een 
nare tijd ervaren: ‘Maar het is nu eenmaal wat het is. Je maakt er maar het beste van: zo zit 
ik in elkaar. Ik kijk graag tv.’ 

Natuurlijk miste hij de bezoekjes van zijn vrouw, helemaal toen hij zelf corona kreeg. Maar 
daar weet hij weinig meer van, vertelt hij: ‘Ik ben er goed ziek van geweest.’ 

Pieter Pauw kwam de eerste lockdown nog zonder besmettingen door, maar tijdens de tweede 
sloeg het virus in alle hevigheid toe. Dit vroeg veel van het personeel. 

‘Al was er onderling een enorme saamhorigheid’, hebben beide Sandra’s gemerkt. Van Brakel: 
‘De fysiotherapeut hielp bij het wassen en de ergotherapeut stond ook ontbijtjes te smeren.’ 

Dat gevoel is er nog. Als een team door ziekte het rooster niet rond krijgt, springen ze voor 
elkaar in. Ook al hebben de meesten in coronatijd veel te veel uren gedraaid. 

Ook positief waren de blijken van medeleven van buitenaf: de raambezoeken, spandoeken, 
kindertekeningen, bloemen van de brandweer, hoogwerker voor de familie die zo een jarige 
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bewoner tóch kon feliciteren, het samen zingen op Koningsdag en de taarten en gebak van de 
nabijgelegen Vakschool. 

Voor de bewoners waren die heel belangrijk. Van Harn: ‘Je voelde je soms een vergeten 
iemand. Dan wist je weer even dat er aan je gedacht werd.’ 

Hoe gaat het nu met de zorgcentra? 

In maart 2020 gingen de deuren van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland op slot. 
Dat moest van de overheid, in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoe is het 
nu - twee jaar later - binnen de muren van de zorgcentra in onze regio?, vroeg de redactie zich 
af. Personeel en bewoners van zorgcentrum Pieter Pauw in Wageningen vertellen hoe zij deze 
coronajaren hebben ervaren en kijken ook een beetje vooruit. Bron: DG, 13 februari 2022. 

 

 
 
Wybren Zijlstra uit Urk is opgenomen in de Asklepios St. Georg Kliniek in Hamburg. © 
Asklepios Sankt-Georg 
 
Na emotionele oproep mag ongevaccineerd Urker gezin toch naar 
doodzieke vader in Duits ziekenhuis 
 
Na een emotionele oproep op sociale media kan het gezin Zijlstra uit Urk morgen toch vader 
Wybren bezoeken die vrijdag met een hersenbloeding werd opgenomen in een ziekenhuis in 
Hamburg. Omdat ze niet zijn gevaccineerd zouden zij aanvankelijk niet naar binnen mogen.  
 
‘Wij mogen onze vader die daar doodziek alleen in comateuze toestand ligt in het ziekenhuis 
in Duitsland niet bezoeken’, vertelt Jantine Zijlstra in een video op Instagram en YouTube, 
‘omdat wij niet gevaccineerd zijn.’ Ook een negatieve test zou niet voldoende zijn, was hen 
gezegd. Bron: AD, 13 februari 2022. 
 
Hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie: ’Paar maanden dicht 
vanwege corona dus cijfers kloppen niet’ 
 
De Oase Hospice en Zorg Thuis in Oss voert de strijd tegen de lagere subsidie die de 
organisatie dit jaar ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 
Osse organisatie, die mensen in hun laatste levensfase begeleidt, noemt de korting volkomen 
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onterecht omdat het ministerie zich baseert op cijfers uit 2020, toen de Oase enkele maanden 
dicht was vanwege corona. 
 
De Oase ontvangt jaarlijks een flink subsidiebedrag van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Dat bedrag kwam de afgelopen jaren uit op rond de 200.000 euro. 
Voor de komende jaren maakt het ministerie van VWS de Osse organisatie ruim 30.000 euro 
minder over. Het ministerie baseert zich, aldus Plante, bij de subsidietoekenning op 
bezoekerscijfers van 2020.  
 
Het is niet zo dat we direct in de problemen komen, maar we kunnen zo geen geld sparen of 
reserveren, aldus Esther Plante, directeur/bestuurder De Oase. 
 
Toen was het hospice enkele maanden gesloten als direct gevolg van de corona-uitbraak. Het 
gemiddeld aantal’bewoners daalde als gevolg daarvan naar achttien, terwijl er gedurende de 
afgelopen jaren gemiddeld zo’n vijftig tot zestig bewoners hun laatste levensfase doormaakten 
in het Osse hospice. Plante: ‘Zo worden we als direct gevolg van corona volkomen onterecht 
gekort. Terwijl we juist in 2021 prima draaiden. Dat is uiterst zuur.’ 
 
Volgens directeur Plante, sinds een jaar actief bij De Oase, zit de vrijwilligersorganisatie stevig 
met de korting in de maag. ‘Het is niet zo dat we direct in de problemen komen, maar we 
kunnen zo geen geld sparen of reserveren. Bijvoorbeeld geen geld apart zetten voor een nieuwe 
keuken of andere nuttige zaken. Dat lagere subsidiebedrag is voor ons echt serieus geld. Het 
is een heuse aderlating.’  
 
Naast de subsidie van VWS krijgt De Oase ook geld van de gemeenten Oss (33.000 euro) en 
Bernheze (1.000 euro). Daarnaast rekent en hoopt de organisatie op jaarlijkse sponsorgelden 
en giften. En bovendien betalen de bewoners een eigen bijdrage van 50 euro per dag. Het 
ministerie van VWS stelt, via een woordvoerder, op de hoogte te zijn van de problemen van 
diverse hospices. ‘Het totale subsidiebedrag blijft gelijk, maar er is wel gekeken naar het 
gemiddeld aantal cliënten. En dan kan het bedrag inderdaad lager uitkomen. Maar het mag 
niet zo zijn dat hospices daardoor in problemen komen.’  
 

 
De Oase Hospice en Zorg Thuis is gevestigd aan de Aldendriel in Oss. De organisatie wordt 
geconfronteerd met een lagere subsidie van de Rijksoverheid. © BD 

De directie en ook de Raad van Toezicht van De Oase - met het hospice gevestigd aan 
Aldendriel in Oss - stelt zich strijdbaar op tegen het ministerie. ‘De overheid heeft weliswaar 
allerlei regelingen, maar wij vissen achter het net. Heel zuur omdat we net lekker op weg 
waren.’  
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Samen met andere hospices in de wijde omgeving heeft Oase officieel bezwaar gemaakt tegen 
de lagere subsidie. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van VWS 
een hoorzitting gehouden over de kwestie die landelijk speelt, maar die heeft nog 
beleidswijziging opgeleverd. Volgens de woordvoerder van het ministerie van VWS volgt daar 
over binnen twee, drie weken meer duidelijkheid. 

Ook tracht het via de branchevereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en het 
Osse CDA-Kamerlid René Peters het ministerie te overtuigen om naar de individuele cijfers 
van diverse organisaties te kijken. Plante: ‘Want er zijn ook hospices die met professionele 
inzet van artsen en verplegend personeel juist meer mensen konden begeleiden. Maar voor 
ons ligt dat anders. Wij werken met vrijwilligers en die kun je - terecht - niet verplichten tot 
begeleiding.’  

De ruim tachtig vrijwilligers die in het hospice en bij de mensen thuis zorgen voor begeleiding 
in de laatste levensfase besloten in 2020 hun vrijwilligerswerk tijdelijk te staken. Plante: 
‘Volkomen terecht wilden zij het risico op een besmetting met corona niet nemen. En daarom 
is het zo enorm spijtig dat het ministerie deze situatie niet in ogenschouw neemt.’ Bron: BD, 
13 februari 2022. 

Meer reanimaties in coronajaren: ‘Corona niet oorzaak hart- en 
vaatziekten, maar de versneller ervan’ 

Het aantal meldingen van reanimaties buiten het ziekenhuis is in de coronaperiode opgelopen. 
Dat blijkt uit cijfers van HartslagNu, die door De Gelderlander zijn opgevraagd. 

In 2021 zijn bijna 10 procent meer reanimaties gemeld: zo’n 36 per dag tegen nog geen 33 in 
2020. Terwijl er in 2020 ook al meer onwelmeldingen waren dan het jaar vóór corona. Na 
maart 2020, toen het coronavirus voor het eerst rondging, liep het aantal reanimaties meteen 
al op van gemiddeld 27 naar 30 per dag. Bron: BD, 13 februari 2022. 

Corona-update: Einde coronamaatregelen kan niet uitblijven (Nog 176 
Covid-patiënten op IC) 

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 1.471, dat zijn er 69 
minder dan gisteren. Daarvan liggen er 176 op de IC (-13) en 1.295 in de kliniek (-56). 

Vandaag zijn er 208 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 11 
minder dan gisteren. Van de nieuwe Covid-patiënten zijn er 13 opgenomen op de IC (+4) en 
195 in de kliniek (-15). 

Veel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste 
plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Denk aan een gebroken been, knieletsel of 
een hernia. Bron: Emmer Courant, 12 februari 2022. 

Corona in Overijssel: 5632 nieuwe besmettingen 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 5632 nieuwe besmettingen met corona in 
Overijssel. 

Dat zijn er 640 minder dan een dag eerder en 3587 minder dan het gemiddelde over de 
voorgaande 7 dagen. 

Landelijk kwamen er 60.151 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 10.192 minder dan een dag 
eerder en 65.106 minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. 

De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel 

Gemeente Besmettingen Sterfgevallen 
onbekend 14 0 

Almelo 301 0 
Borne 120 0 
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Dalfsen 140 0 
Deventer 496 0 

Dinkelland 111 0 
Enschede 751 0 

Haaksbergen 131 0 
Hardenberg 315 0 
Hellendoorn 210 0 

Hengelo 330 0 
Hof van Twente 213 0 

Kampen 242 0 
Losser 102 0 

Oldenzaal 159 0 
Olst-Wijhe 74 0 

Ommen 78 0 
Raalte 201 0 

Rijssen-Holten 272 0 
Staphorst 92 0 

Steenwijkerland 246 0 
Tubbergen 87 0 
Twenterand 159 0 

Wierden 97 0 
Zwartewaterland 138 0 

Zwolle 553 0 
Totaal 5632 0 

 
Ziekenhuisopnames 
De dagelijkse update van het RIVM bevat niet langer de ziekenhuisopnames van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het RIVM publiceert nog wel 
ziekenhuiscijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Bron: Steenwijker 
Courant, 13 februari 2022. 

Corona als ondernemersrisico 

Corona wordt onderdeel van het gewone ondernemersrisico schrijft minister Kuipers in een 
brief aan de Eerste en Tweede Kamer waarin hij de korte termijnaanpak van de 
coronapandemie aangeeft en een doorkijk voor de lange termijn. 

Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit 
een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant als op de 
zorg. In het licht dat we op de langere termijn met corona zullen moeten leven, constateert 
het kabinet dat de huidige generieke steun voor deze langere termijn niet houdbaar is. Deze 
wetenschap vraagt om een terugkeer naar reguliere economische dynamiek waarbij corona 
goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico. In maart komt het kabinet met 
een brief met de lange termijnaanpak van corona. Bron: Taxence, 9 februari 2022. 

Nu corona luwt wordt het eigenlijke doel van extreemrechts duidelijker 
zichtbaar 

Nog even en dan zitten we op de piek van deze Omikrongolf en daarna gaat het snel 
richting normaal. Nou ja, bijna normaal. Want de boel helemaal de boel laten, is niet slim met 
nog ik weet niet hoeveel varianten van het virus, die ons het leven nog lastig kunnen maken. 
Dus houdt het kabinet nog een paar maatregelen in stand. 

Blijft de prangende vraag hoe lui die vet verdienden aan hun verzet tegen de maatregelen, de 
haters van politici, medici, wetenschappers, journalisten en de meerderheid die zich wel liet 
vaccineren, nu verdergaan. 

Wat moeten Baudet en zijn kompanen verzinnen om voldoende publiek te verzamelen voor 
hun podia op pleinen waar ze hun gestoorde en fascistische complottheorieën in de microfoon 
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brullen? Hoe krijg je nog genoeg kiezers zo gek dat ze in het stemhokje FvD invullen? Wie 
moeten nu in de bus worden gezet voor het vervoer naar de tribunalen? Bron: DG, 12 februari 
2022. 

Nederland niet voorbereid op nieuwe pandemie: ‘De volgende kan 
evengoed vandaag uitbreken’ 

Nederland is niet voorbereid op de uitbraak van een nieuwe pandemie. Zo is er een acuut 
tekort aan infectieartsen. Ook schiet de signalering van nieuwe ziektes tekort. 

Er zijn ‘grote uitdagingen voor de infectieziektebestrijding’, blijkt uit een onlangs gepubliceerd 
rapport van het Capaciteitsorgaan, dat de overheid en zorgsector adviseert over het aantal 
zorgprofessionals dat nodig is. De coronapandemie heeft ‘knelpunten, die al veel langer spelen 
bij de infectieziektebestrijding, uitvergroot’, klinkt het. ‘Het tekort aan artsen wordt nu als nog 
acuter ervaren’. Daarom moeten zo snel mogelijk tientallen extra infectieartsen worden 
opgeleid, waarschuwt de adviesraad. Volgens de GGD’s is het tekort zo nijpend dat het huidige 
aantal infectieartsen minimaal moet worden verdubbeld. Ook zijn snel meer dataspecialisten 
nodig. 

Het ontbreekt de GGD’s aan geld om personeel bij te scholen. Dat is volgens GGD GHOR-
voorzitter André Rouvoet nodig zodat bij een volgende uitbraak iedereen – inclusief de 
kinderartsen en jeugdverpleegkundigen bij de consultatiebureaus – snel kan helpen met 
testen en vaccineren. 

Deskundigen waarschuwen dat er nog steeds geen goed signaleringssysteem is voor nieuwe 
ziekteverwekkers. ‘Nu zijn mensen zelf nog alert op klachten, er wordt veel getest. Maar de 
vraag is wat daar over een jaar of twee nog van overblijft’, stelt viroloog Marion Koopmans, die 
een Europees project leidt dat onderzoekt hoe uitbraken beter voorspeld en opgespoord 
kunnen worden. ‘We moeten slim, risicogericht gaan controleren.’ 

In Nederland wordt de verspreiding van luchtweginfecties van oudsher gemonitord door 
veertig huisartsenpraktijken, die steekproeven nemen bij hun patiënten. Onlangs is 
afgesproken om het aantal peilstations uit te breiden naar 120. Maar dat is nog altijd te 
weinig, stelt Henk Bekedam, voorzitter van een commissie die in opdracht van het kabinet de 
risico’s van infecties die van dier op mens overspringen in kaart bracht. 

‘Het duurde meer dan zes weken voordat de peilstations erachter kwamen dat Covid in het 
land was. Je wil toe naar een fijnmazig surveillancesysteem waarin informatie uit de 
verschillende systemen van huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen bij elkaar komt.’ 

Het is niet de vraag óf er een volgende pandemie komt, maar wanneer die komt. ‘Er zijn allerlei 
brandjes. Daarvan kan er eentje uitgroeien tot uitslaande brand.’ Deze lessen moeten we 
volgens belangrijke experts in elk geval trekken. Bron: DG, 14 februari 2022. 

Diederik Gommers is ‘IC-baas af’, zijn momenten uit twee jaar corona 

Diederik Gommers werd vanmorgen wakker in de wetenschap dat hij geen ic-baas van 
Nederland meer is. Hij maakte twee bewogen corona-jaren mee en werd een van de bekende 
Nederlandse gezichten van de pandemie. Een overzicht vanaf het moment dat Gommers in 
beeld kwam. 

Diederik Gommers (57) droeg als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
(NVIC) gisteren zijn stokje over. De nieuwe ic-baas is Iwan van der Horst. Gommers gaat zich 
als hoofd weer volledig inzetten op ‘zijn’ ic van het Erasmus MC in Rotterdam („innovatieve 
oplossingen zoeken die het werk op de ic makkelijker en vooral leuker moeten maken’). Wel 
blijft hij nog aan in het’Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de 
coronamaatregelen. 

Memorabele momenten Diederik Gommers 
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Diederik Gommers schoof op tv vaak aan in talkshows en werd daardoor een bekend ‘corona-
gezicht’. Gisteravond bijvoorbeeld voor de dertigste (!) keer in Op1. Wanneer kwam Gommers 
in beeld? En waarmee viel hij allemaal op? Een overzicht van twee coronajaren Diederik 
Gommers. Een man die populair werd door zijn rustige manier van uitleggen. De populariteit 
nam door zijn veelvuldige media-optredens wel af, maar verdween niet. 

17 maart 2020: De naam Diederik Gommers valt voor het eerst in een bericht van 
persbureau ANP. Het gaat dan over het bijpraten van fracties in de Tweede Kamer over de 
laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Aangekondigd wordt dat Jaap Van Dissel van 
het RIVM en Gommers als voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care de laatste 
stand van zaken vertellen en vragen komen beantwoorden. 

30 maart 2020: Diederik Gommers trekt aan de bel. Binnen een week moeten er in Nederland 
2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Volgens Gommers ‘is iedereen daar 
keihard mee bezig’. Op dat moment is er op de ic’s in het land plek voor ongeveer 1100 
coronapatiënten en circa 500 mensen met andere aandoeningen. 

Diederik Gommers heeft heel wat tranen gelaten 

6 april 2020: Gommers laat in het televisieprogramma Op1 weten dat hij de afgelopen 
coronaperiode moeilijke momenten heeft gekend. Vooral over het mogelijke scenario waarin 
ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten wel of niet worden behandeld, valt hem zwaar. 
‘We willen daar absoluut uit blijven. Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen week toen 
ik alleen in de auto zat. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.’ 

10 juni 2020: Voor het eerst in 35 jaar wordt het eerste vaatje nieuwe haring niet geveild. Het 
wordt aangeboden aan het zorgpersoneel in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers 
(dan nog voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers nemen het in 
ontvangst. 

Rutte wil in gesprek met de hoogste ic-baas over uitspraken 

13 juli 2020: Premier Mark Rutte wil Diederik Gommers spreken over diens verklaring dat hij 
zich door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet heeft gevoeld. ‘Daar moeten 
we over doorpraten’, zei Rutte in talkshow Op1. Een ambtenaar dwong Gommers eind maart 
de belofte af dat er nog diezelfde week 1600 bedden op de intensive care zouden klaarstaan 
om de stroom coronapatiënten op te vangen. De ic-arts zei dat in een interview met 
de Volkskrant. 

22 september 2020: Vlogger en zangeres Famke Louise zit in Jinek om te praten over haar 
oproep #Ikdoenietmeermee. Ze komt op z’n zachtst gezegd niet goed uit de verf. Aan tafel die 
avond ook Diederik Gommers, de bewonderd wordt dat hij Famke Louise de mond niet snoert. 
In plaats daarvan nodigt hij haar in zijn ziekenhuis uit om over de kwestie in gesprek te gaan. 

1 oktober 2020: Famke Louise en Diederik Gommers pakken door. Zij zetten samen een 
campagne op waarin experts, specialisten, influencers en jonge mensen het gesprek met 
elkaar aangaan over het coronavirus. Daarnaast brengt het nieuwe ‘corona-duo’ mondkapjes 
op de markt, waarvan de opbrengst naar mensen gaat die zijn getroffen door het virus. De 
zangeres besluit ook om naar middelbare scholen te gaan om daar vragen over de coronacrisis 
te beantwoorden. Heel veel meer hebben we uiteindelijk over de campagne en Famkes tocht 
langs scholen niet gehoord. 

Diederik Gommers Instagram-hit 

3 oktober 2020: Gommers heeft nog maar pas een Instagram-account, maar blijkt een enorme 
hit. De ic-arts heeft binnen no-time 100.000 volgers behaald. Hij schrijft: ‘Overweldigd door 
alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt. Op mijn zoon na, krijg ik van 
veel mensen positieve en warme reacties.’ Gommers wil het account gebruiken om een jonger 
publiek te bereiken. Op dit moment heeft hij 475.000 volgers. 
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26 november 2020: Diederik Gommers brengt als boodschap aan Nederland om kerst maar 
een jaartje over te slaan. Het is volgens hem nog te vroeg om de coronamaatregelen rond de 
kerstdagen te versoepelen. Hij zegt dat in gesprek met Sven Kockelmann in het 
radioprogramma 1 op 1. Gommers tekent daar wel bij aan dat mensen goed op elkaar moeten 
letten tijdens de kerst. ‘De kerstdagen worden vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te 
gaan. Het zijn de meest donkere dagen. We mogen ook geen oud en nieuw vieren en vuurwerk 
afsteken. We moeten zorgen dat we op elkaar letten.’ 

IC-baas begint over code zwart en nachtmerriescenario 

30 december 2020: Ziekenhuizen dreigen eind januari in het ergste nachtmerriescenario te 
belanden, waarschuwt de inmiddels beroemde ic-baas. ‘Dan komen ze mogelijk in ‘code zwart’, 
waarbij ze moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden 
geweigerd en daardoor zouden kunnen sterven.’ Diederik Gommers zegt ook: ‘We zeggen nu 
al tegen elkaar dat we keuzes moeten maken en operaties moeten uitstellen, en mensen wel 
of niet moeten opnemen op de intensive care. Dat is nog niet over leven en dood, dat is zeker 
nog niet code zwart. Maar als het zo doorgaat, verwachten we dat eind januari.’ 

6 januari 2021: Gommers heeft zelf het eerste coronavaccin toegediend in het Erasmus MC 
in Rotterdam. Hij dient het middel toe aan een verpleegkundige. Daarna worden de rollen 
omgedraaid. Eenmaal gevaccineerd, zegt hij: ‘Mooi van de wetenschap en de farmaceutische 
industrie. Heel gaaf, echt heel gaaf. We hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Ik zie dit als een 
nieuwe fase. We moeten ervoor zorgen dat we de komende maanden zo veel mogelijk mensen 
gevaccineerd krijgen.’ 

Geen avondklok, wel avondklok 

20 januari 2021: Diederik Gommers komt terug op zijn vraagtekens bij het nut van een 
avondklok. Hij zegt als gevolg van nieuwe berekeningen van het RIVM tóch voor extra 
maatregelen te zijn, ‘waaronder een avondklok’. Iets eerder zei de geboren Gorkummer de 
noodzaak van de avondklok niet te zien. 

29 maart 2021: De Machiavelliprijs gaat naar virologe Marion Koopmans en Diederik 
Gommers. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een 
opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. 
Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege ‘hun niet aflatende inzet om de wetenschap 
over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en 
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onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een 
begrijpelijke taal’, aldus het juryrapport. 

3 juni 2021: Nog een prijs. Gommers wint samen met onder meer D66’er Rob Jetten en de tv-
makers Linda Hakeboom en Tim Hofman een Best Social Award. 

Niet meer in talkshows, toch wel 

13 juni 2021: Het is eruit: Diederik Gommers wil niet meer in talkshows. Nu het – op dat 
moment, red. – een stuk beter gaat met de coronacijfers betekent het dat de tv-kijker 
vertrouwde gezichten uit crisistijd minder gaat zien. Als het aan Gommers ligt, ziet de kijker 
hem zelfs helemaal niet meer in talkshows. Ik heb mijn vrouw gevraagd: ‘Zorg ervoor dat ik 
niet toch ergens weer ja op zeg’, vertelt hij in de podcast Vraag het Gommers van BNR 
Nieuwsradio. De zomer is nog maar net voorbij als we het inmiddels toch wel vertrouwde 
gezicht weer zien aanschuiven. 

18 november 2021: Gommers maakt bekend dat hij in februari stopt als voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en daarmee ook als lid van het Outbreak 
Management Team (OMT). Zijn laatste termijn als voorzitter van de NVIC, een vast 
uitgenodigde expert van het OMT, zit er dan na zes jaar op. 

29 december 2021: Onze ic-baas stelt dat hij heeft getwijfeld of hij wel een boosterprik zou 
nemen. Dat vertelt hij in antwoorden op vragen van lezers via reactieplatform NUjij van 
nieuwssite NU.nl. ‘Ik dacht: ik ben gezond, heb me al twee keer laten vaccineren en ik hou me 
aan de regels. Waarom dan toch weer een vaccin? Waar houdt het op?’ Uit een antistoffentest 
bleek echter dat hij niet genoeg antistoffen had. ‘Daar schrok ik wel even van. Ik dacht: wat 
als ik op de ic zou komen te liggen? Daarnaast: hoe vervelend is die prik nou echt?’ 

Diederik Gommers toch weer wel in het OMT 

8 februari 2022: Diederik Gommers blijft toch weer wel lid van het Outbreak Management 
Team (OMT). In november zei hij dat hij deze maand zou stoppen als adviseur van het kabinet. 
Gommers zegt nu aan te blijven omdat de coronacrisis op een kantelpunt is aanbeland. 
Daarbij is de rol die het OMT krijgt in de volgende fase van de coronacrisis volgens hem nog 
onduidelijk. ‘Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang ik aanblijf. Dat hangt sterkt af van 
het verloop van covid.’ Bron: Metro Nieuws, 11 februari 2022.  

Na twee jaar corona wil het kabinet nu uit de crisisstand 

Het kabinet wil dat lockdowns voorgoed tot het verleden gaan behoren. Vermoedelijk wachten 
volgende week nieuwe versoepelingen. 

Het kabinet wil de samenleving en zichzelf verlossen uit de permanente crisissituatie die het 
coronavirus al bijna twee jaar is. ‘Het uitgangspunt wordt het openhouden van de 
samenleving’, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het kabinet aankomende dinsdag opnieuw een stap 
zet om de maatschappij verder te heropenen. ‘De cijfers gaan niet verkeerd’, zei premier Mark 
Rutte dinsdag. De situatie in de ziekenhuizen is redelijk stabiel. Het grootste probleem daar 
is op dit moment uitval van personeel, dat zelf corona heeft of in quarantaine moet. 

Het kabinet wil de komende dagen beslissen wat er aan versoepelingen mogelijk 
is. Nieuwsuur meldt dat er wordt gedacht aan het toelaten van meer mensen in de horeca, 
voetbalstadions en theaters. Ook overweegt de regering de heropening van het nachtleven, 
mogelijk met een 1G-beleid, waarbij alle bezoekers vooraf een test moeten doen. Dat betekent 
dat ook de sluitingstijden van de overige horeca verruimd worden. 

Afgelopen week ontstond er breed verzet tegen 3G (waarbij alleen gevaccineerden, van corona 
herstelde en recent geteste personen cafés of culturele instellingen inkomen), aangevoerd door 
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oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Ondanks het protest wil het kabinet dit toegangsbewijs 
voorlopig in stand houden, met nog een aantal andere basismaatregelen. In de brief van 
Kuipers staat dat hij de ‘proportionaliteit’ van 3G steeds kritisch tegen het licht wil blijven 
houden. 

Nadat er lang kritiek klonk dat het kabinet bij het maken van het coronabeleid te eenzijdig 
kijkt naar de belastbaarheid van de zorg, voegt het kabinet voortaan twee doelen toe. De 
samenleving en economie moeten zoveel mogelijk blijven doordraaien, zodat er zo min mogelijk 
sociale of maatschappelijke schade ontstaat. Het voor lange tijd sluiten van sectoren zonder 
uitzicht op heropening moet daarom tot het verleden gaan behoren. Kuipers wil de plannen 
die de verschillende sectoren de afgelopen tijd zelf maakten om open te blijven, betrekken bij 
zijn strategie. 

Daarnaast moet de zorg toegankelijk blijven voor iedereen. Dat betekent dat alle 
behandelingen moeten kunnen doorgaan, ook inhaaloperaties. Tot nu toe had het kabinet, 
naast het kunnen verzorgen van coronapatiënten in de ziekenhuizen, als doel om zicht te 
houden op het virus en om kwetsbaren te beschermen. 

Onderdeel van het streven naar ‘transparantie, voorspelbaarheid en rust in de besluitvorming’ 
is dat premier Mark Rutte een stapje opzij zet in het coronadossier. Volgende week is de eerste 
persconferentie sinds het uitbreken van de crisis, waar de premier niet bij is. Alleen minister 
Kuipers zal dan de pers toespreken. Rutte heeft op het tijdstip van de persconferentie een 
debat in de Eerste Kamer, maar zijn afwezigheid past ook goed in de nieuwe coronavisie, 
waarin allereerst het ministerie van volksgezondheid over corona gaat. ‘Ik vind eigenlijk al 
langer dat elke twee weken zo’n persconferentie met zijn tweeën wat zwaar aangezet is’, zegt 
Rutte. 

De komende tijd werkt Kuipers zijn plannen voor de lange termijn verder uit. De volledige 
strategie wil hij in maart presenteren. Dan gaat het om het hervormen van de zorg, zodat die 
minder snel overbelast raakt. Het vorige kabinet kwam al eerder met ideeën waarop Kuipers 
wil voortborduren. Daarin gaat het bijvoorbeeld over het samenbrengen van coronazorg in 
enkele ziekenhuizen, zodat andere instellingen andere behandelingen kunnen doen. Ook moet 
het mogelijk worden om de intensive cares op te schalen, die dreigden de afgelopen twee jaar 
vaak overbelast te raken door de vele coronapatiënten. Bron: Trouw, 8 februari 2022.  

 

‘One’ de musical pakt de draad weer op na Corona 

Wat voelde het weer fijn om in het theater te zijn! Vanmiddag mocht Musicalsites de show van 
de musical ‘One’ bijwonen. Nadat het theater in Aalsmeer een tijdlang donker was door de 
lockdown, staat de cast van One wederom nu vol energie op het podium. Heerlijk om weer 
verwend te worden met de Arabische klanken, de stunts en het enthousiasme van deze fijne 
groep mensen. 

De creatives van ‘One de musical’ hebben tijdens de lock-down duidelijk niet stil gezeten. Het 
team heeft de show aangepast door de focus van het spel meer op het hoofdtoneel te laten 
plaatsvinden en niet in de hele zaal. Al wordt de zaal wel gebruikt om op te komen en af te 
gaan aangezien dit toneel geen coulissen heeft. Hierdoor is het voor de bezoeker prettiger om 
naar te kijken en kan je meer in het verhaal komen. Ook zijn er een aantal nummers 
aangepast, is de show sneller geworden en is begrijpelijker geworden op welke wijze Mira en 
Amon elkaar hebben leren kennen. Kortom, er is wat gedaan met de kritieken en dat is 
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duidelijk te zien. De dynamiek van de free runners, de mooie vocals en strakke choreografieën 
zijn gebleven en dat maken dit stuk eigentijds en flitsend. 

Vandaag was het tevens de première van Robert Besselaar’in de rol van Cheops. Hij overtuigde 
met zijn zang en spel en gaf aan zijn rol een gedreven en gepassioneerde invulling. 

De voltallige cast heeft er weer zin in om het publiek te mogen vermaken. Het voelt heerlijk 
om weer op het podium te staan, vertelt Nienke Latten (Mira) die samen speelt met o.a. Soy 
Kroon die de rol vervuld van haar geliefde, Amon. De energie van de cast was duidelijk 
voelbaar. Bron: Musical sites, 13 februari 2022. 

 

@ Musical sites 

Gemeente Hattem trekt weer de portemonnee tegen corona 

In Hattem is ruim 286.000 euro beschikbaar voor nieuwe coronasteun. De gemeenteraad 
heeft, meldt RTV Hattem, ingestemd met het zesde (!) pakket steunmaatregelen. Verreweg het 
grootste deel komt van de rijksoverheid, de gemeente Hattem stelt ruim 42.000 euro 
beschikbaar aan onder andere het onderwijs, jeugdwerk, de mantelzorg en de musea. 

‘We hadden allemaal gehoopt dat we niet opnieuw in een lockdown terecht zouden komen. 
Maar dat is helaas toch gebeurd. Met opnieuw financiële gevolgen voor onder andere 
ondernemers, het onderwijs, de culturele sector en het welzijnswerk in onze gemeente’, zegt 
burgemeester Marleen Sanderse. ‘Daarom hebben we besloten opnieuw geld beschikbaar te 
stellen voor steunmaatregelen. Zo proberen we de impact die corona heeft op de Hattemse 
samenleving te verzachten.’ 

Volgens de burgemeester hebben inwoners, ondernemers, verenigingen en andere 
organisaties de coronamaatregelen goed nageleefd en zijn veel Hattemers tegen het 
coronavirus gevaccineerd.  

Gegevens van het RIVM bevestigen dat. Van de volwassenen was 90 procent op 6 februari 
volledig gevaccineerd, van de jongeren van 12 tot en met 17 80 procent. Sinds het begin van 
de pandemie zijn 7 Hattemers aan corona overleden. 
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Het stadhuis te Hattem’@ RTV Hattem 

Sanderse: ‘We hebben goed ons best gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, maar werden helaas ook geconfronteerd met een hoge besmettelijkheid van de 
omikron-variant. Daar word je gelukkig gemiddeld minder ziek van dan de Deltavariant. 
Omikron heeft echter wel gezorgd voor nieuwe lockdownmaatregelen en een explosieve stijging 
van het aantal quarantaines. Meerdere ontwikkelingen geven dus aanleiding om dit zesde 
pakket aan steunmaatregelen te presenteren.’ Bron: Omroep Gelderland, 11 februari 2022. 

FNV verontwaardigd over bemoeienis ministerie met OMT-advies  

Het is een ‘kwalijke zaak’ dat het ministerie van Volksgezondheid zich mocht bemoeien met 
het OMT-advies, vindt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. Ze zegt met ‘afgrijzen’ te hebben 
gekeken naar het nieuws over het ministerie dat invloed had bij het ontraden van mondkapjes 
door personeel in de ouderenzorg.  

‘Aan het begin van de coronacrisis hebben we het ministerie gevraagd om mondkapjes voor 
het zorgpersoneel’, vertelt Jong. ‘Al die tijd kreeg het personeel deze mondkapjes niet, en zei 
het ministerie zich te baseren op het advies. Maar nu zien we dat het ministerie hier zelf 
onderdeel van was.’ Een ambtenaar van het ministerie stelde dat het afraden van mondkapjes 
in de ouderenzorg ‘nog wel een tandje scherper’ kon, meldt Nieuwsuur vrijdag.’ 

Volgens Jong denkt zeventig procent van de met corona besmette zorgmedewerkers dat zij de 
besmetting op het werk hebben opgelopen. ‘Aan het begin van de coronacrisis hebben zij 
wanhopig geprobeerd om beschermingsmiddelen te krijgen. Met mondkapjes was de kans 
kleiner geweest dat ze corona hadden opgelopen’, zegt Jong. 

Dat het ministerie de tekst aanscherpte, maakt het ‘medeverantwoordelijk’ dat mensen 
besmet zijn op het werk, vindt Jong. Volgens het RIVM werden er altijd alleen ‘tekstuele 
verduidelijkingen’ doorgegeven, geen ‘inhoudelijke koerswijzigingen’. Bron: De Telegraaf, 11 
februari 2022. 

Ondernemers kunnen weer NOW-steun aanvragen 

Ondernemers die door de coronamaatregelen in hun inkomen worden geraakt kunnen vanaf 
maandag weer NOW-loonsteun aanvragen. Het gaat dan om de periode januari tot en met 
maart. Het is de achtste periode waarvoor loonsteun kan worden aangevraagd bij het UWV. 
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Ook in deze periode komen werkgevers met minimaal twintig procent omzetverlies in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het vergoedingspercentage blijft 
vijfentachtig procent. De inschrijving voor de loonsteun blijft open tot en met 13 april. 

Werkgevers zullen vooral in januari minder omzet hebben gedraaid, omdat in een groot deel 
van die maand nog strenge beperkingen golden. Hoewel de regels versoepeld zijn, hebben veel 
ondernemers nog niet volop kunnen draaien. Met de loonsubsidie hoopt het kabinet dat 
bedrijven hun werknemers kunnen blijven doorbetalen. Bron: Het Parool, 13 februari 2022. 

Steeds meer bedrijven worstelen met personeelstekort 

Steeds meer bedrijven in Nederland kampen met een tekort aan personeel. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had meer dan een kwart van de bedrijven hier begin 
dit jaar last van. Ook zei bij de meting in januari bijna een op de zeven ondernemers zich 
belemmerd te voelen door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. 

Het statistiekbureau kijkt samen met ondernemersorganisaties, de Kamer van Koophandel 
(KVK) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) elk kwartaal hoe het sentiment is bij 
bedrijven. Voor de studie zijn duizenden ondernemers ondervraagd. 

De laatste kwartalen komen er telkens meer bedrijven bij die moeilijkheden hebben om 
voldoende geschikte nieuwe arbeidskrachten te vinden. Door het aantrekken van de economie 
zijn er namelijk steeds meer vacatures om te vullen. 

De groep bedrijven die last heeft van problemen in de leveringsketen wordt ook steeds groter. 
Zo hebben autofabrikanten bijvoorbeeld veel last van het wereldwijde chiptekort. Daardoor 
loopt de levering van nieuwe auto's soms problemen op. Ook in de industrie, de groothandel 
en de bouw worden mondiale verstoringen gevoeld. Die zijn bijvoorbeeld ontstaan als gevolg 
van het strenge coronabeleid in China. Dat schopt allerlei transportstromen in de war. 

Onder druk van de laatste lockdown in Nederland lag het vertrouwen van ondernemers begin 
dit jaar over de gehele linie lager dan een kwartaal eerder, nadat de indicator voor de stemming 
een kwartaal eerder juist nog erg hoog stond. Volgens de onderzoekers laat de graadmeter 
sinds het begin van de pandemie vaker grote schommelingen zien. Die hangen telkens samen 
met de dan geldende coronamaatregelen. 

Zo was het sentiment in de horeca bij de laatste meting erg pessimistisch. Dat heeft er 
waarschijnlijk mee te maken dat de onderzoeksgegevens zijn verzameld voor 25 januari, toen 
de coronamaatregelen weer zijn versoepeld. Bron: Het Parool, 13 februari 2022. 

LNAZ: geen belangenverstrengeling bij aanschaf softwaresysteem 

De aanschaf van een softwaresysteem in 2020 door het Landelijk Netwerk Acute Zorg is 
een beslissing geweest van de algemene ledenvergadering van het LNAZ, niet van een individu. 
Dat stelt een woordvoerster van het LNAZ na berichtgeving van de Volkskrant. 

De krant meldde op basis van onderzoek dat Ernst Kuipers, toen hij nog voorzitter van het 
LNAZ was, een falend softwaresysteem had aangekocht, ondanks twijfel over de 
werkzaamheid en de schijn van belangenverstrengeling. 

Kuipers, die inmiddels minister is, gaf in november 2020 toestemming voor de aankoop van 
een systeem dat bijna realtime de beddencapaciteit inzichtelijk moet maken. Volgens 
onderzoek van de krant geeft het systeem ruim een jaar na aanschaf voor een meerderheid 
van ziekenhuizen nog steeds geen bruikbare data door. In totaal is er al 1,2 miljoen euro in 
het systeem gestoken. 

In de beginperiode van de coronapandemie zocht het LCPS een beter geautomatiseerd 
systeem. Het bedrijf 2TWNTY4 werd toen ingeschakeld. Dit bedrijf werd later omgedoopt tot 
LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie). 
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Opvallend was dat twee mede-oprichters van het bedrijf als adviseur verbonden waren aan 
het LCPS van Kuipers. ‘De persoonlijke belangen van deze medewerkers zijn vanaf de 
start transparant geweest voor alle betrokkenen. We hebben erop toegezien dat de 
persoonlijke belangen niet van invloed waren op onze besluitvorming,’ stelt het LNAZ nu. 
Bron: Het Parool, 12 februari 2022. 

Farmaceuten faalden om wereldwijde gezondheidscrisis te bestrijden 
ondanks herhaalde en dringende oproepen om de coronavaccins eerlijk 
te verdelen  

Volgens Amnesty International hebben farmaceutische bedrijven 'tragisch gefaald' in hun 
bijdrage aan de bestrijding van de door corona veroorzaakte wereldwijde gezondheidscrisis. In 
een maandag gepubliceerde verklaring stelt de mensenrechtenorganisatie dat dit falen 
plaatsvond ondanks herhaalde en dringende oproepen om de coronavaccins eerlijk te 
verdelen in de wereld. Het beleid van de farmaceuten heeft volgens de organisatie bijgedragen 
aan 'een mensenrechtencatastrofe' in 2021. 

Volgens Amnesty hebben de bedrijven die de coronavaccins produceren de verkoop ervan in 
2021 gemonopoliseerd, gelobbyd tegen het delen van intellectueel eigendom, te hoge prijzen 
voor hun vaccins gevraagd en leveringen aan rijke landen voorrang gegeven. 

De tien miljard vaccindoses die zij in 2021 produceerden, hadden meer dan genoeg kunnen 
zijn om een wereldwijde vaccinatiegraad van veertig procent te bereiken. Dat was de 
doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In plaats daarvan was aan het einde 
van dat jaar slechts vier procent van de mensen in arme landen volledig gevaccineerd. 

Amnesty International roept op tot een koersverandering in 2022, om rond juli dit jaar wel de 
nieuwe WHO-doelstelling te kunnen halen: een wereldwijde vaccinatiegraad van zeventig 
procent. Eerder deze maand liet de WHO al weten dat er nog eens ongeveer veertien miljard 
euro nodig zal zijn om ook armere landen te helpen de pandemie onder controle te krijgen. 
Bron: AD, 14 februari 2022. 

Zweden gaat een tweede boosterprik beschikbaar stellen  

Zweden gaat een tweede boosterprik beschikbaar stellen aan mensen boven de 
80 en bewoners van verpleegtehuizen. Een tweede boosterprik versterkt de bescherming tegen 
het coronavirus, zo laat Anders Tegnell, een van Zwedens belangrijkste epidemiologen, weten. 

Zweden staat bekend om een relatief los coronabeleid. Het Scandinavische land is anders dan 
de meeste Europese landen nooit in lockdown gegaan. 

Israël besloot eerder dit jaar al om een tweede boosterprik aan te bieden aan alle volwassenen. 
Bron: AD, 14 februari 2022. 

Afgelopen week zijn zo'n 328.000 afspraken voor toegangstesten 
ingepland 

Afgelopen week zijn zo'n 328.000 afspraken voor toegangstesten ingepland. Deze mensen 
wilden zich bij een commerciële aanbieder laten testen, zodat ze bij een negatieve uitslag naar 
bijvoorbeeld de horeca of voetbalstadion konden gaan. In werkelijkheid kunnen er iets minder 
tests uitgevoerd zijn. 

Ongeveer negen op de tien mensen is op komen dagen, meldt de Stichting Open 
Nederland. Het aantal van 328.000 afspraken ligt iets lager dan in de voorgaande weken. 
Begin februari stonden in zeven dagen tijd 332.000 afspraken voor toegangstesten ingepland 
en eind januari 334.000. 
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Afgelopen zaterdag was het wel relatief druk. Toen stonden ongeveer 83.000 testafspraken in 
de systemen. Voor een zaterdag is dat het hoogste aantal dit jaar. Stichting Open Nederland 
heeft hier geen verklaring voor. In meerdere steden waren nachtclubs zaterdag uit protest 
open. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Het thuiswerkadvies in Nederland wordt naar verwachting dinsdag 
geschrapt  

Het thuiswerkadvies in Nederland wordt naar verwachting dinsdag geschrapt bij 
aankondiging van de nieuwe versoepelingen. Maar uit een peiling van 
managementadviesbureau Advanced Workplace Associates blijkt dat slechts 3 procent van 
het kantoorpersoneel over de gehele wereld weer vijf dagen naar kantoor wil. 

Zesentachtig’procent van de werknemers wil zeker twee dagen per week vanuit huis blijven 
werken, blijkt uit een enquête onder bijna 10.000 mensen wereldwijd. Alle leeftijdsgroepen uit 
diverse sectoren hadden dezelfde mening. Werknemers hebben de voorkeur om op dinsdag, 
woensdag en donderdag naar kantoor te gaan. 

Maandag en vrijdag staan zo veel kantoren leeg. ‘Werkgevers moeten beseffen dat de geest uit 
de fles is’, zegt Andrew Mawson, algemeen directeur van AWA. ‘Werknemers hebben gezien 
dat flexibiliteit kan werken en werkgevers die niet gevoelig zijn voor de behoeften van hun 
personeel zullen daar de gevolgen van ondervinden.’ 

Veel grote banken zoals Citigroup, HSBC en NatWest Group geven aan dat het personeel ook 
in de toekomst voor een groot deel thuis kan blijven werken na twee jaar van lockdowns. 
Sommige fintechbedrijven als Revolut en Eigen Technologies laten hun personeel zelfs volledig 
op afstand werken. Bron: AD, 14 februari 2022. 

De Belgische politie probeert met blokkades te voorkomen dat het 
’vrijheidskonvooi' Brussel bereikt 

De Belgische politie probeert met blokkades te voorkomen dat voertuigen die deelnemen aan 
een 'vrijheidskonvooi' tegen coronamaatregelen het centrum van Brussel bereiken. Het is 
daardoor erg druk op de toegangswegen naar de hoofdstad, meldt het verkeerscentrum. 

Incidenten zijn vooralsnog uitgebleven. De politie vraagt nadrukkelijk niet met de auto naar 
Brussel te komen. Deelnemers aan het konvooi worden omgeleid naar een parkeerplaats aan 
de rand van Brussel. 

Het gaat om enkele tientallen voertuigen, die ondanks een verbod toch naar de stad zijn 
gekomen vanuit Frankrijk en Luxemburg. Bij Lille in Noord-Frankrijk hadden zich 
zondagavond zo'n 1300 voertuigen verzameld. Anderen hebben ervoor gekozen naar 
Straatsburg te rijden, waar het Europees Parlement deze week vergadert. Bron: AD, 14 
februari 2022. 

Duitsland wil de strengste coronamaatregelen voor 20 maart hebben 
beëindigd 

Duitsland wil de strengste coronamaatregelen in het land voor 20 maart hebben 
beëindigd. Bondskanselier Olaf Scholz en de regeringsleiders van de deelstaten overleggen 
woensdag over mogelijke versoepelingen. Duitse media hebben een concept voor het beraad 
in handen, de basis voor de besprekingen. 

In de plannen is het vervallen van de noodzaak om bij niet-essentiële 
winkels een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag te tonen opgenomen. Ook gaat 
waarschijnlijk het maximale aantal personen dat bij privébijeenkomsten aanwezig mag zijn 
naar twintig. Op voorwaarde dat iedereen gevaccineerd is. 
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In een tweede fase van de versoepelingen zouden nachtclubs hun deuren weer mogen 
openen en kunnen ongevaccineerde Duitsers vanaf 4 maart weer naar restaurants. De 
verplichting om op openbare binnenlocaties en in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen, 
blijft vooralsnog overeind. 

In afwachting van de Duitse overheidsplannen om de coronateugels te laten vieren, neemt het 
aan nieuwe dagelijkse besmettingen licht af. Onze oosterburen melden vandaag 76.465 
infecties met het virus. Dat is 20 procent lager dan vorige week maandag. Het 7-daags 
gemiddelde zakte van 1467 per 100.000 inwoners naar 1460. 

Het aantal besmettingen in Duitsland bereikte de afgelopen weken recordniveaus door de 
Omikron-variant. De huidige golf kan volgens experts de komende weken afvlakken, maar zij 
hebben ook gewaarschuwd voor te snelle versoepelingen. Bijna 75 procent van de Duitsers is 
volledig ingeënt. Velen hebben een booster gehad. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Rusland heeft in de afgelopen 24 uur 180.456 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

De Russische gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur 180.456 nieuwe 
coronagevallen vastgesteld. Gisteren ging het om 197.949 infecties. Er werden het voorgaande 
etmaal 683 sterfgevallen aan Covid-19 toegeschreven. Gisteren 706. Bron: AD, 14 februari 
2022. 

Hongkong probeert uit alle macht een uitbraak van het coronavirus in de 
stad onder controle te krijgen 

Hongkong probeert uit alle macht een uitbraak van het coronavirus in de stad onder 
controle te krijgen, maar slaagt daar vooralsnog niet in. De metropool meldt vandaag het 
hoogste aantal infecties sinds het begin van de pandemie: 2072 nieuwe besmettingen. Bron: 
AD, 14 februari 2022.  

Omikron doet gezondheidssysteem Hongkong kraken: besmette 
inwoners kunnen niet meer allemaal geïsoleerd worden 

Het gezondheidssysteem in Hongkong heeft een harde klap gekregen door de snelle toename 
van het aantal besmettingen met de Omikron-variant. ‘De nieuwe golf gaat de 
beheerscapaciteit van de stad te boven’, aldus regeringsleider Carrie Lam.  

De coronaregels in Hongkong bepalen dat alle besmette personen - ook de mensen zonder 
symptomen - opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of in afzondering geplaatst worden 
in een quarantainecentrum. Maar dat heeft geleid tot overbevolking en lange wachttijden. De 
ziekenhuizen moeten nu aan patiënten met weinig of geen symptomen vragen om thuis te 
blijven tot er weer plaatsen zijn vrijgekomen. 

‘Door de aanzienlijke stijging van het aantal bevestigde gevallen duurt het langer eer positief 
geteste personen in isolatiecentra opgenomen kunnen worden’, zegt Lam in een mededeling. 
‘Maar de regering zal alles in het werk stellen om de huidige 'zero covid'-strategie uit te blijven 
voeren.’ 

Sinds het begin van de pandemie volgt Hongkong het 'zero covid'-beleid dat ook op het Chinese 
vasteland gehanteerd wordt. Het is de bedoeling om alle uitbraken snel de kop in te drukken, 
vooral door massaal te testen en in te zetten op quarantaines. Maar de intrede van de 
Omikron-variant in Hongkong eind december heeft dat model zwaar onder druk gezet.  

Op enkele weken tijd werden in Hong Kong 8.300 nieuwe besmettingen geteld. Ter 
vergelijking: voor de komst van Omikron ging het om ongeveer 12.000 gevallen in iets minder 
dan twee jaar.  Bron: HLN, 14 februari 2022. 
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© Reuters — Hongkongers staan aan te schuiven voor een coronatest. 

Corona meegekregen uit Nederland en uitgenodigd voor een bruiloft van 
gasten: Jeroen en Annemijn hebben een pension in Oostenrijk 

De afgelopen maanden waren sowieso de meest intense en pittige maanden die we tot nu toe 
ervaren hebben! We kwamen uit Nederland thuis en bleken corona mee gekregen te hebben, 
in de week voor de kerstvakantie wijzigde de regels zo ongeveer elke twee dagen en hebben we 
meerdere keren gedacht: dit is het, de kerstvakantie kunnen we afschrijven. 

En de onzekerheid blijft groot! Maar als alles goed mag gaan en we alle gasten mogen en 
kunnen verwelkomen die er voor deze winter in de agenda staan, dan zijn we toch best 
tevreden. 

Na nog een paar heerlijke dagen in Nederland, kwamen we na een hele voorspoedige reis weer 
thuis in het mooie Uttendorf. Maar we stapten de drempel nog niet over of we kregen een 
appje: hou jezelf in de gaten, onze jongste heeft een positieve zelftest. 

Je boeltje pakken om in het buitenland opnieuw te beginnen. Er zijn zoveel mensen die – al 
dan niet geïnspireerd door ‘Ik vertrek’ – praten over dat soort dingen. Maar het ook 
daadwerkelijk doen? Annemijn ter Wee en Jeroen Zwetsloot uit Woerden doen het echt, zij 
zijn een Bed and Breakfast gestart in Oostenrijk! En houden jou op de hoogte van hun 
avontuur.  

Dat zat er een keer aan te komen natuurlijk. Jeroen begon al wat klachten te krijgen en ja 
hoor, de volgende dag was hij eraan, positieve zelftest, koorts, griep, alles erop en eraan. En 
vijf dagen laten was ook ik aan de beurt. 

We zijn allebei twee dagen even flink naar geweest, maar daarna krabbelden we weer op. We 
zaten nog wel in quarantaine, maar konden gelukkig weer wat doen en dus hebben we een 
mooi keukenmeubel in elkaar getimmerd, het heeft zijn dienst deze winter al goed bewezen. 
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Dit was natuurlijk niet hoe we ons deze drie weken voor kerst hadden voorgesteld, we wilden 
eindelijk tot rust gaan komen, lekker genieten en wellicht nog een paar nachtjes ergens heen 
om even samen vakantie te vieren, dus dat hielden we tegoed! Want eenmaal uit quarantaine 
moesten we grote inkopen doen, gerechten voorbereiden, producten verwerken, kamers in 
orde maken, de kerstversiering ophangen en ga zo maar door. 

In de week voor kerst kregen we ook nog familiebezoek. Jolanda, Brecht en de jongens waren 
aanbeland aan het staartje van hun Oost-Europa-Reis en kwamen op de terugweg ons 
bezoeken. We hebben het erg gezellig met elkaar gehad én ze hebben al onze pieken en dalen 
meegemaakt die week. Want elke twee dagen kwam de Oostenrijkse regering met nieuwe 
aanscherpingen en nieuwe maatregelen, het werd hoe dichter bij kerst hoe gekker! 

We hebben een paar keer het idee gehad bij nieuwe aanscherpingen: dit is toch onmogelijk, 
hoe moeten onze gasten nou überhaupt nog aanreizen? Dit was het, de kerstvakantie zijn we 
leeg. Maar we hadden een heel bijzonder en bijzonder fijn contact met de aanstaande gasten, 
die we allemaal nog niet eerder ontmoet hadden, en elke keer weer kregen we als reactie: gaan 
we regelen, want we komen hoor! En dus zaten we met de kerstweek gewoon vol. 

Want alle gasten zijn zelfs een of twee nachten eerder aangereisd om toch heerlijk vakantie te 
kunnen komen vieren in ons pension, super bijzonder! En dus hebben we nog een hele mooie 
en gezellige kerstvakantie gehad met allemaal leuke gasten. En met sommige gasten heb je 
dan nog net even een bijzonderder contact dan met andere, hoe speciaal is het dan dat je 
wordt uitgenodigd voor een bruiloft, van gasten die je pas een week hebt meegemaakt, maar 
waar het contact vooraf al heel leuk verliep en waarmee we tijdens het verblijf ook heel wat 
gezellige uurtjes hebben doorgebracht. 

 

Als je neefje van net vijf zelf aangeeft dat hij wil skien, dan ga je daarvoor! Dus skietjes onder, 
en de oefenpiste op, te leuk 😀 

Na de kerstvakantie vielen we hier allemaal in het zogenoemde ‘Januari-gat’, een gat dat de 
laatste jaren voor corona best leuk gevuld werd door nachtjes omtrent evenementen, maar dit 
jaar echt kansloos was, nauwelijks toeristen, nauwelijks buitenlandse kentekens. 

We hebben daarom de gekkige keuze gemaakt om drie weken dicht te gaan. Om even op adem 
te komen van de kerstvakantie, éindelijk even samen een paar nachtjes weg te kunnen én zelf 
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even op de latten te staan. Andere omgeving, andere gesprekken, andere indrukken en 
hernieuwde energie! En die hebben we nodig, want deze winter blijft énorm onzeker. 

We hopen dat alle boekingen door kunnen gaan, maar het kan goed zijn dat er mensen af 
moeten haken omdat ze kort voor vertrek toch nog zelf positief testen. En ook wij testen 
regelmatig, of omdat we alweer lopen te snotteren óf omdat gasten na thuiskomst laten weten: 
we zijn positief getest. We rollen er nog steeds tussendoor, maar wat kijken we uit naar een 
meer ontspannen situatie. Je bent van harte welkom! Bron: In de Buurt, 14 februari 2022. 

Het protest van de nachtclubs tegen de coronamaatregelen is in de 
meeste gemeenten redelijk goed gegaan 

Het protest van de nachtclubs tegen de coronamaatregelen is in de meeste gemeenten 'redelijk 
goed gegaan', aldus minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Ze zal maandagavond 
tijdens het Veiligheidsberaad met de burgemeesters terugkijken op de actie. 

In een aantal steden was een deel van de nachthoreca van zaterdag op zondag open. Een 
aantal gelegenheden kreeg een boete of kan er een verwachten. De clubs en discotheken 
protesteerden omdat ze het gevoel hebben dat ze door de regering worden vergeten. 

Yesilgöz zei de frustratie van de deelnemers te begrijpen, maar wijst er ook op dat binnenkort 
steeds meer mag. Waarschijnlijk kan de horeca vanaf vrijdag tot 01.00 uur open. 
De versoepelingen worden dinsdag bekendgemaakt. Het kabinet overweegt de sluitingstijd en 
1,5 meterregel vanaf 25 februari los te laten. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Het aantal reizigers op Schiphol was in januari ongeveer de helft van het 
aantal voor de coronacrisis 

Het aantal reizigers op Schiphol was in januari ongeveer de helft van het aantal voor de 
coronacrisis. De luchthaven werd wel door flink meer passagiers gebruikt dan in de eerste 
maand van 2021. In totaal waren het er vorige maand 2,5 miljoen. Ongeveer de helft daarvan 
waren mensen die een overstap hadden op het vliegveld. 

Voor corona verwerkte Schiphol in januari zo'n 5 miljoen reizigers. Vorig 
jaar zakte dat tot ongeveer 900.000 

Het aantal vluchten ging in januari met haast 80 procent omhoog ten opzichte van een jaar 
eerder naar 26.233. Dat is nog altijd zo'n derde minder dan in januari 2020. Het aantal 
vrachtvluchten daalde juist met ongeveer een vijfde naar 1830. De hoeveelheid vervoerde 
vracht ging met 8 procent omlaag omdat een deel van het vrachtvervoer weer mee ging in het 
ruim van passagiersvliegtuigen. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Steeds minder mensen gaan naar een locatie van de GGD om zich te laten 
testen  

Steeds minder mensen gaan naar een locatie van de GGD om zich te laten testen op corona. 
De teststraten hebben vorige week 840.835 testen uitgevoerd, meldt de overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand 
tijd. Begin februari waren er bijna 984.000 testen in zeven dagen tijd. 

In de laatste week van januari voerden de GGD's iets meer dan een miljoen testen uit. ’GGD 
GHOR Nederland heeft geen verklaring voor de daling. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu meldde vorige week dat de stijging van het aantal vastgestelde 
besmettingen begint af te vlakken. Bron: AD, 14 februari 2022. 
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Camilla Parker Bowles, de vrouw van prins Charles is positief getest op 
het coronavirus 

Prins Charles' vrouw Camilla is positief getest op het coronavirus, laat het Britse koningshuis 
weten. ‘Hare Koninklijke Hoogheid, de hertogin van Cornwall, heeft een positieve 
testuitslag voor Covid-19 ontvangen en zal zich isoleren’, luidt het in een verklaring. ‘Wij 
volgen de overheidsrichtlijnen.’ De kroonprins zelf testte afgelopen week voor de tweede keer 
positief. Zowel hij als zijn eega zijn volledig ingeënt. Bron: AD, 14 februari 2022. 

 

© Reuters — De hertogin heeft ook corona, net als haar man. 

Opnieuw is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse 
ziekenhuizen toegenomen 

Opnieuw is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. 
Maandag liggen in totaal 1554 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 
een stijging van 72 patiënten ten opzichte van zondag. 

Op de verpleegafdelingen neemt het aantal patiënten met corona de laatste weken duidelijk 
toe, zo valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Precies een maand geleden lagen nog 954 patiënten met corona op de 
verpleegafdelingen. 

Ook op de ic's nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe, maar vergeleken met een 
maand geleden is juist sprake van een daling. Momenteel liggen er 181 patiënten met een 
besmetting in een ic-bed, twee meer dan zondag. Op 14 januari waren het er nog 334. 

Het LCPS maakt bij de melding van de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die worden 
opgenomen omdat ze ziek zijn geworden van Covid-19 en mensen die voor een andere 
aandoening naar het ziekenhuis komen en toevallig ook corona blijken te hebben. 

Het LCPS benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt hoeveel 
patiënten zijn opgenomen vanwege een coronabesmetting en hoeveel patiënten besmet zijn, 
maar voor iets anders verpleegd worden. In beide gevallen moet de patiënten in isolatie worden 
behandeld, wat veel extra tijd kost. Bron: AD, 14 februari 2022.  
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Verdronken dorp opnieuw boven water 

Een dorp op de bodem van een Spaans stuwmeer ligt vanwege de droogte weer boven water. 
Het is niet de eerste keer dat je met droge voeten door het ‘Spaanse Atlantis’ kan wandelen. 
Bijzonder, maar ook tragisch. 

Regen in de winter: een groot deel van Spanje is ervan afhankelijk om de lange hete en droge 
zomers tegemoet te gaan. In deze periode zouden de vele Spaanse (stuw)meren gevuld moeten 
worden. Maar door een groot gebrek aan regen liggen die stuwmeren er treurig bij. Zo treurig 
zelfs, dat de bodem in zicht komt. En die bodem vertelt soms nog een extra treurig verhaal. 

Het bekendste verhaal is dat van het dorpje Aceredo. Het ligt in het noordwesten van Spanje, 
tegen de noordelijke grens van Portugal aan. Ooit woonden hier ongeveer 200 mensen - totdat 
de Portugezen in 1992 een stuwdam bouwden, net over de grens. De bewoners van Aceredo 
en omliggende plaatsjes moesten vertrekken, en het complete dorp kwam onder water te 
staan. Sindsdien ligt het op de bodem van het Lindoso-stuwmeer. 

Althans: dat is meestal het geval. Deze week kwamen de overblijfselen van het dorpje namelijk 
weer boven het water uit. De waterstand in het stuwmeer is zo laag, dat het complete 
verdronken dorp uit het water herrees. Huizen, boerderijen, verlaten voertuigen, een nog 
werkende fontein verschenen weer boven de waterlijn. Er stonden hier en daar zelfs nog 
flessen op tafel die daar dertig jaar geleden werden achtergelaten. Mensen wandelen nu weer 
even door de straatjes van het dorp. Natuurlijk: de meeste daken hadden het begeven, overal 
is modder en roest te zien, maar het dorp is nog verrassend goed intact gebleven in die 30 
jaar. 

 

@ Almudena Gonzalez, vakantiefoto via Instagram.  

Het is niet de eerste keer dat Aceredo het hoofd weer boven het water uitsteekt: in 2012 
gebeurde het ook al een keer. Slechts 20 jaar na uit het dorp te zijn verdreven, konden de 
voormalige bewoners hun dorp weer bezoeken. Voor velen was het heel moeilijk om zelf te 
kunnen zien hoe het huis waar ze ooit woonden, of hun kindertijd doorbrachten, nu letterlijk 
ten onder aan het gaan was. De laatste jaren kwam het al vaker voor dat de restanten van het 
dorp gedeeltelijk boven het water uitstaken. Nu is bijna het complete dorp weer op het droge 
terechtgekomen. Het 'spookdorp' is nu het terrein van toeristen en zogenaamde 'influencers'. 

Op veel meer plekken in Spanje is het voorgekomen dat hele dorpen moesten wijken voor 
stuwmeren, meestal voorafgegaan door veel protest van de bewoners. Vaak werd een compleet 
dorp dan een paar kilometer verderop herbouwd. Dat is met Aceredo ook gebeurd: zo is 
bijvoorbeeld ook de achttiende eeuwse barokke dorpskerk ‘meegenomen’ en even verderop 
weer neergezet. Maar nu hun voormalige woonplaats weer zo zichtbaar en tastbaar wordt, 
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komt voor oorspronkelijke bewoners niet alleen weemoed, maar soms ook een traumatische 
ervaring weer hard boven. Tegen je wil je huis moeten opgeven is één ding, maar in sommige 
gevallen werden ze niet eens op de hoogte gesteld wanneer het water zou komen, en moesten 
ze zwemmend hun huis en haard verlaten. 

 

@ Fernando Oliveira. Het dorp Aceredo ligt dertig jaar onder water. 

Ondanks lange procedures en vaak veel persoonlijk leed, leggen overheden graag stuwmeren 
aan voor het opwekken van elektriciteit. Ook worden ze gebruikt voor opslag van water, die in 
een drogere periode uitkomst kan bieden voor natuur en landbouw. Maar dit jaar wil het dus 
maar slecht lukken. Vele stuwmeren, ook elders in Spanje, staan hoogstens halfvol. Half leeg, 
eigenlijk. 

Veroorzaker van de droogte is het hogedrukgebied dat deze winter al zo lang in de buurt van 
West-Europa ligt. Het zorgt ervoor dat lagedrukgebieden van de Oceaan ver naar het noorden 
worden afgebogen en niet of nauwelijks in het zuidwesten van Europa terecht kunnen komen. 
Hebben noordelijke winden tegen het Cantabrisch gebergte in het uiterste noorden van Spanje 
nog wel voor de nodige (stijgings)regens gezorgd, iets verder naar het zuiden drong de neerslag 
niet door. In het zuiden en oosten van Spanje heeft het sinds 1 oktober nog nauwelijks 
geregend. 

Het is nu hopen dat de gebruikelijke voorjaarsregens nog komen. Ook in droge jaren is het 
voorjaar in Spanje regelmatig erg nat. De maand april is er berucht om (‘de duizend regens 
van april’), maar in de afgelopen jaren heeft ook de meimaand nog weleens veel goedgemaakt 
van wat in de winter maar niet wilde komen. Dan zal het water van het Lindoso-meer weer 
stijgen, en verdwijnt Aceredo als het goed weer onder de waterlijn. Dat zal een iets minder 
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pijnlijke aanblik zijn; zowel qua droogte, als voor de verdreven bewoners. Bron: Weer.nl, 9 
februari 2022. 

Restanten verdronken dorp voor even te zien na droogleggen Italiaans 
meer 

De restanten van een dorp dat al decennialang onder water ligt, zijn weer voor even te zien. 
Het Lago di Resia in het noorden van Italië wordt tijdelijk leeggepompt, omdat er 
werkzaamheden worden verricht aan een reservoir. 

 

Lago di Resia met de ionische klokkentoren. Het meer ontstond in de jaren veertig. 

Op de plek waar de restanten van het dorp liggen, ligt nu dus een stuwmeer. Het Lago di Resia 
ligt in Zuid-Tirol, is in het Duits ook wel bekend als Reschenmeer en staat vooral bekend om 
de klokkentoren die opdoemt uit het water. 

Eind jaren veertig bouwde een Italiaans elektriciteitsbedrijf een stuwdam om twee meren in 
Zuid-Tirol samen te voegen, het Reschenmeer en de Mittersee. 

In het gebied lag destijds het dorpje Graun en een deel van de nu nog bestaande plaats 
Reschen, maar die werden opzettelijk onder water gezet tijdens het bouwen van de dam. 

De enige zichtbare herinnering is de veertiende-eeuwse klokkentoren die boven het water 
uitsteekt. De spits is een toeristische trekpleister. Zo populair zelfs dat de klok als inspiratie 
heeft gediend voor een boek en een Netflix serie. 

Nu zijn restanten van de oude dorpen voor even weer zichtbaar. Wanneer het meer weer onder 
water wordt gezet, is nog niet bekend. Bron: RTL Nieuws, 18 mei 2021. 

Het Openbaar Ministerie stopt met het civiele onderzoek naar 
Viruswaarheid 

Het Openbaar Ministerie stopt met het civiele onderzoek naar Viruswaarheid. Uit onderzoek 
van het OM is gebleken dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat ingezameld geld op de 
juiste manier wordt gebruikt. Een onrechtmatigheid is inmiddels hersteld, waardoor verdere 
stappen tegen de stichting of de bestuurders daarvan volgens het OM niet nodig zijn. 
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Het Functioneel Parket van het OM, belast met onder meer het onderzoek naar complexe 
fraude en economische criminaliteit, begon vorig jaar een onderzoek naar de stichting naar 
aanleiding van een geschil tussen Viruswaarheid en diens voorman Willem Engel enerzijds en 
ING anderzijds. De bank bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privérekening van 
Engel, nadat de voorman 50.000 euro van de stichting had geleend voor een privébetaling van 
een stuk grond in Spanje. 

Deze lening is inmiddels volledig terugbetaald aan de stichting, aldus het OM. 'Er zijn 
verder geen onregelmatigheden geconstateerd en het bestuur van de stichting is versterkt 
door het benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. Het OM concludeert dat 
op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en/of bestuurder(s) 
noodzakelijk zijn', staat in een toelichting. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Twijfels om donaties Viruswaarheid, OM onderzoekt gedrag Willem Engel 

Het Openbaar Ministerie is in september een onderzoek gestart naar Stichting Viruswaarheid 
van coronascepticus Willem Engel. Het gaat om een civiele zaak, bevestigt een woordvoerder. 
‘Er is dus geen sprake van strafrechtelijke vervolging.’ 

Het OM plaatst onder andere vraagtekens bij het gedrag van het zittende bestuur van de 
actiegroep en de lening van 50.000 euro, afkomstig uit donaties, die Engel vorig jaar aan 
zichzelf verstrekte voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza, bevestigt een woordvoerder 
tegen deze site, na berichtgeving van De Telegraaf. 

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar 
Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel 
Parket.  

‘Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar 
mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen 
we bijvoorbeeld de administratie op’, reageert de officier na vragen van de krant. 

ING bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privérekening van Engel, nadat de voorman 
50.000 euro van de stichting had geleend voor een privébetaling van een stuk grond in Spanje. 
Volgens de bank is dat niet volgens de regels gegaan. Om die reden en omdat ING het 
vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid zou zijn verloren, wilde de bank de klantrelatie 
opzeggen. Engel betaalde de lening terug, maar ING bleef bij het standpunt. 

Hoewel kritisch op het handelen van Engel, vond de rechter de sancties van ING te ver gaan. 
ING moest de rekeningen deblokkeren. 

Viruswaarheid stelt in een reactie aan NU.nl dat demissionair minister Ferd Grapperhaus 
(Justitie en Veiligheid) het onderzoek aangevraagd. ‘Er zijn weinig stichtingen in Nederland 
waar het zo netjes geregeld is als bij de onze’, aldus Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols.  

De lening aan Engel is volgens hem een gevolg van het intrekken van zijn 
kredietmogelijkheden door ING. ‘Het ging bovendien om geld dat we op dat moment niet nodig 
hadden.’ Bron: AD, 26 oktober 2021. 

OM start onderzoek naar Viruswaarheid om aan voorman Engel 
verstrekte lening 

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is een onderzoek gestart naar Stichting 
Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel. Dat bevestigt het OM dinsdag aan NU.nl 
na berichtgeving van De Telegraaf. 

Het OM plaatst onder andere vraagtekens bij het gedrag van het zittende bestuur van de 
actiegroep en de lening van 50.000 euro, afkomstig uit donaties, die Engel vorig jaar aan 
zichzelf verstrekte voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza. 
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Volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM trok Viruswaarheid de 
aandacht met een kort geding van de groep tegen ING in juni. De bank had de rekening van 
de protestgroep geblokkeerd, maar moest dat van de rechter terugdraaien. 

Tijdens die procedure kwam de privélening die Engel vorig jaar aan zichzelf verstrekte aan het 
licht. Ook het gebruik van de bankrekening van zijn dansschool om donaties voor 
Viruswaarheid te ontvangen wordt onderzocht. 

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar 
Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel 
Parket. ‘Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar 
mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen 
we bijvoorbeeld de administratie op’, aldus Van der Bijl. 

‘Het verstrekken van een lening aan een bestuurder is volgens het Openbaar Ministerie in 
strijd met de statuten. Daarnaast zien we dat de oorspronkelijke stichting Viruswaarheid vorig 
jaar september via een zogeheten turboliquidatie is ontbonden. Ook daarbij hebben we 
ernstige twijfels over de gang van zaken.’ 

Viruswaarheid stelt in een reactie dat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) het onderzoek heeft aangevraagd. De groep wil daarom de minister zelf en de 
betrokken officier van justitie oproepen als getuigen. 

‘Er zijn weinig stichtingen in Nederland waar het zo netjes geregeld is als bij de onze’, aldus 
jurist Jeroen Pols. De lening aan Engel is volgens hem een gevolg van het intrekken van zijn 
kredietmogelijkheden door ING. ‘Het ging bovendien om geld dat we op dat moment niet nodig 
hadden.’ Bron: Nu.nl, 26 oktober 2021. 

Langdurige Covid moet meer aandacht krijgen 

Langdurige Covid moet meer aandacht krijgen. Volgens de Gezondheidsraad kan dat ervoor 
zorgen dat patiënten met langdurige klachten na een coronabesmetting beter geholpen en 
voorgelicht worden. De raad weet nog niet in hoeverre vaccinaties tegen corona en de mildere 
Omikron-variant van invloed zijn op de ontwikkeling van het syndroom. 

Er moet volgens de raad dan ook aanvullend wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar 
de ziekte, om oorzaken en risicofactoren van langdurige Covid te achterhalen. Monitoring van 
de zorg van langdurige Covid-patiënten is van belang, stelt de Gezondheidsraad in een advies 
aan de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. 

Mensen met langdurige Covid hebben vaak last van vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, 
vergeetachtigheid, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angstklachten. De klachten 
kunnen soms maandenlang aanhouden, al is het mogelijk dat deze na een tijd minder worden. 
Om van langdurige Covid te spreken moeten de klachten minimaal drie maanden aanhouden. 
Bron: AD, 14 februari 2022. 

Gezondheidsraad: meer aandacht nodig voor long covid en mentale 
klachten door pandemie 

De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de toename van mentale klachten door de 
coronapandemie. Ook is meer onderzoek nodig naar de zorg voor longcovidpatiënten, zo stelt 
de raad vandaag in adviezen aan het kabinet. 

Vooral jongvolwassenen en ouderen hebben vaker last van mentale klachten. Jongeren 
kampen met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bij ouderen signaleert de 
Gezondheidsraad een toename van emotionele eenzaamheid: zij missen een nauwe band met 
een ander. Mensen in beroepen die door de coronapandemie onder grotere druk zijn komen 
te staan, zoals zorgpersoneel, hebben meer last gekregen van burn-outklachten en stress.’ 
Daarnaast hebben meer mensen te maken gekregen met omstandigheden die de kans op 
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mentale klachten vergroten, zoals financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en 
leerachterstanden. 

‘Het beeld dat uit ons onderzoek naar voren komt, geeft reden tot zorg’, stelt vicevoorzitter van 
de Gezondheidsraad, Marianne Geleijnse. ‘Bij een deel van deze mensen kunnen de klachten 
lang aanhouden. Dat moet goed gemonitord worden.’ Het kabinet dient volgens de raad te 
zorgen voor effectieve, laagdrempelige hulp voor deze mensen.  

De Gezondheidsraad erkent ook het bestaan van het post-covid-syndroom en stelt dat er meer 
aandacht voor moet komen. ‘Naast aanvullend wetenschappelijk onderzoek zijn ook 
bredere bekendheid van het post-covid-syndroom en monitoring van de huidige zorg 
voor patiënten van belang’, schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag 
is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

Hoeveel coronapatiënten langdurig klachten houden, is nog niet bekend. Ook 
de Gezondheidsraad, die de wetenschappelijke literatuur hierover in kaart heeft gebracht, kan 
daar nog geen nauwkeurige inschatting van geven. ‘Dit is een tussenstand. De beschikbare 
studies zijn onderling niet goed te vergelijken’, verklaart Geleijnse. ‘Zo is een probleem dat 
long covid niet overal hetzelfde wordt gedefinieerd. Van mensen die recenter geïnfecteerd zijn, 
zijn de langetermijngevolgen logischerwijs nog niet bekend.’ 

Bekend is dat een deel van de coronapatiënten maanden later nog last heeft van uiteenlopende 
klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid en moeite met 
concentreren, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angst- en stemmingsklachten. 
Duidelijk is inmiddels dat ook kinderen na een Covid-infectie langdurig klachten kunnen 
ervaren. ‘Zij kampen met specifieke klachten zoals hoofdpijn, reukverlies, cognitieve 
problemen en ook diarree’, aldus Geleijnse.  

Voor de uiteenlopende langdurige klachten die gerelateerd zijn aan Covid-19 moet meer 
aandacht komen, adviseert de raad, ook in de zorg.  

Veel longcovidpatiënten voelen zich, bijna twee jaar na het uitbreken van de pandemie, nog 
altijd niet serieus genomen. Onlangs publiceerde deze site dagboekfragmenten van de 
Utrechtse Jette Rozemond (34), die al sinds maart 2020 thuis zit met zware lichamelijke en 
cognitieve klachten na een coronabesmetting. Haar verhaal leidde tot vele honderden reacties. 
Veel lotgenoten herkenden zich erin en beklaagden zich over het gebrek aan erkenning van 
hun ziekte.’ 

Artsen sloegen een jaar geleden al alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door 
corona. Uit gegevens van onder meer fysiotherapeuten blijkt dat tienduizenden Nederlanders 
maanden na hun besmetting nog met zware klachten kampen. Het treft ook voorheen perfect 
gezonde mensen die de ziekte thuis doormaakten. 

Beide adviezen van de Gezondheidsraad hebben betrekking op het eerste jaar van de 
pandemie. ‘Dat is het punt met wetenschap, die loopt altijd achter’, verklaart Geleijnse. ‘Wij 
raden het kabinet aan om beide zaken goed te monitoren: welke groepen worden erdoor 
getroffen, welke behandelingen zijn effectief?’ 

Het helder advies om long covid te voorkomen, heeft de Gezondheidsraad wel: krijg geen 
corona. ‘Vaccinatie tegen Covid-19 en naleving van de specifieke gedragsadviezen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan zijn de belangrijkste interventies ter voorkoming van 
een infectie en daarmee het post-covid-syndroom.’ Bron: AD, 14 februari 2022. 

Jettie (34) moet leren leven met long covid: ‘Ik lijk soms wel dement’ 

Jettie Rozemond (34) heeft long covid. Sinds maart 2020 zit ze thuis. Op verzoek van deze site 
hield ze twee weken lang een dagboek bij, waarin ze haar leven beschrijft. ‘Hopelijk houd ik 
het vol om een uur rechtop te zitten.’ Bron: AD, 8 januari 2022. 
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Tienduizenden jonge, gezonde mensen gesloopt door corona: ‘Ik neem 
afscheid van wie ik was’ 

Artsen slaan alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door corona. Op zijn minst 
enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun besmetting nog met zware 
klachten. Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten. 

Elke dag horen we op het nieuws hoeveel mensen met corona besmet zijn. Hoeveel patiënten 
op de ic liggen en hoeveel eraan zijn overleden. Maar hoeveel mensen ziek worden en maar 
niet genezen? Daarover hoor je bijna niemand. Uit onderzoek van deze site blijkt dat 
fysiotherapeuten minstens 28.000 gevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging 
NHG schat het aantal tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf 
grotendeels nog komen.  

De gevolgen zijn ingrijpend. We spraken jonge, sportieve, voorheen perfect gezonde mensen 
wiens leven gesloopt is. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen 
die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de 
kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis 
belanden. Bron: AD, 11 februari 2021. 

Het is goed denkbaar dat later dit jaar helemaal geen coronaregels meer 
nodig zijn 

Het is goed denkbaar dat later dit jaar helemaal geen coronaregels meer nodig zijn. ‘Daar zou 
ik sterk rekening mee houden’, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maandag. 
Voor het zover komt, zal volgens hem wel het aantal besmettingen sterk omlaag moeten. 

Kuipers heeft maandag met een aantal andere leden van het kabinet overlegd over de 
versoepeling van de coronaregels die dinsdag hoogstwaarschijnlijk aangekondigd zullen 
worden. Er ligt inmiddels een advies van het Outbreak Management Team, maar daar wilde 
de bewindsman nog niets over kwijt. 

Vorige week heeft Kuipers in een brief aan de Kamer laten weten welke maatregelen het 
kabinet wil versoepelen. Het is de bedoeling dat de sluitingstijden voor onder meer de horeca 
verruimd kunnen worden tot 01.00 uur. In stadions en theaters zou de anderhalve meter 
afstand geschrapt worden. Ook mogen ongeplaceerde evenementen (zonder vaste zitplaatsen) 
doorgaan tot 500 mensen als zij een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Bij grotere 
evenementen gelden een mondkapjesplicht, vaste zitplaatsen én een coronapas. 

Dinsdagavond kondigt Kuipers aan welke maatregelen het kabinet officieel loslaat. Het wordt 
de eerste persconferentie van de zorgminister zonder Mark Rutte. Dinsdag sluit het kabinet 
een reeks overleggen over de versoepelingen af met een laatste vergadering voor de 
bekendmaking. Maandagavond overlegt minister Dilan Yesilgöz van Justitie met de 
burgemeesters in het Veiligheidsberaad. 

Tijdens de coronapersconferentie zal ook vooruit gekeken worden naar de nabije toekomst. In 
de komende maand worden waarschijnlijk de meeste coronamaatregelen geschrapt, naar 
verwachting te beginnen met het vervallen van de anderhalve meter afstand vanaf 25 februari. 
Bron: AD, 14 februari 2022. 

Kabinet wil 25 februari af van 1,5 meter, volgende week al volle cafés en 
theaters 

Het oude normaal lonkt: vanaf 25 februari wil het kabinet de 1,5 meter helemaal loslaten. 
Ook krijgen horeca, cultuur en alle andere plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt, veel 
meer ruimte. Meer mensen zijn daar welkom, zonder afstandsregel. 
De sluitingstijd gaat naar één uur ‘s nachts. 
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Volgende week vrijdag gaan de grote versoepelingen in: horeca, cultuur en evenementen 
kunnen dan tot 01.00 uur open. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) ontvouwde 
zijn plannen vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. ‘We zien een hoog aantal 
besmettingen, maar gelukkig minder mensen die naar verhouding zorg nodig hebben’, zei de 
minister vanavond in een toelichting.  

De voornemens op een rij: het thuiswerkadvies kan overboord, sluitingstijden in de horeca en 
cultuur worden verruimd naar 01.00 uur 's nachts. De 1,5 meterplicht en vaste zitplaats 
kunnen weg op plekken waar de coronapas geldt (zolang het gaat om locaties tot 500 
bezoekers).  

Voor plekken met meer dan vijfhonderd gasten blijft de vaste zitplaats vereist, denk aan 
voetbalstadions. Wel vervalt de 1,5 meter daar ook. Voor het nachtleven heeft het kabinet ook 
een plan: dat kan weer open met 1G, net als festivals en grote evenementen. Iedereen moet 
dan toegangstesten doen dus.’Bron: AD, 10 februari 2022. 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) is besmet met het coronavirus 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) is besmet met het coronavirus. Ze heeft weinig last van 
het virus, laat ze weten. 'Helaas ben ik positief getest op corona. Gelukkig heb ik milde 
klachten, dus ik werk de komende tijd vanuit huis', twitterde de bewindsvrouw. 

Ze is niet de eerste bewindspersoon in het nieuwe kabinet die door een coronabesmetting 
moet thuisblijven. Eerder overkwam het al de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse 
Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën). De laatste moest daardoor digitaal worden beëdigd door de 
koning. Bron: AD, 14 februari 2022. 

 

Alleen overhandigen van de petitie van Mona Keijzer aam Tweede Kamer 
heeft geen zin zonder gesprek 

De petitie van onder anderen oud-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas wordt 
dinsdag toch niet overhandigd aan de Tweede Kamer. Een van de initiatiefnemers van 
Onverdeeld Open laat weten naast het overhandigen van de meer dan 800.000 keer 
ondertekende petitie ook een inhoudelijk gesprek met de Kamer te willen voeren. 

'Puur een petitie overhandigen in tien minuten doet geen recht aan het enorme aantal mensen 
dat getekend heeft. We hebben daarom een verzoek ingediend om in de vorm van een 
technische briefing of inhoudelijk gesprek ook op de wetenschappelijke onderbouwing in te 
kunnen gaan', aldus een van de initiatiefnemers, Jona Walk. 

De petitie zou dinsdag overhandigd worden tijdens een commissievergadering van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het nieuwe 
overhandigingsmoment is. 

In het manifest Onverdeeld Open pleit een brede coalitie van prominenten voor het heropenen 
van de samenleving zonder coronapas. Inmiddels is de petitie ruim 857.000 keer ondertekend. 
Bron: AD, 14 februari 2022. 
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Het aantal nieuwe coronabesmettingen begint langzaamaan wat te dalen 

Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaamaan wat te dalen. Tussen zondagochtend 
en maandagochtend zijn 55.116 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het 
laagste aantal sinds 17 januari. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
833.652 meldingen van positieve tests, gemiddeld 119.093 per dag. Dat is het laagste 
gemiddelde in ongeveer een week tijd. Bij die positieve tests zijn de honderdduizenden 
achterstallige meldingen meegenomen die vorige week met vertraging binnenkwamen. 

Het RIVM kreeg bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. 
In de afgelopen zeven dagen zijn 74 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld ruim tien per dag. Dat 
is het hoogste niveau sinds 16 januari. Bron: AD, 14 februari 2022.  

Kabinet en OMT eens: samenleving kan verder open 

Het OMT vindt de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond wil aankondigen, verantwoord. 
Het kabinet wil spoedig alle maatregelen afschaffen. 

Opnieuw versoepelt het kabinet zoals een sneeuwbal van een berg rolt: steeds sneller en 
omvangrijker. Per eind februari wil het zo ongeveer alle maatregelen al opheffen. Volgens 
bronnen die de NOS sprak, moeten dan slechts enkele basismaatregelen, zoals ventilatie, geen 
handen schudden en testen bij klachten handhaven. 

Dan verdwijnen dus de anderhalvemeterregel, het dringende advies om mondkapjes te dragen 
en het coronatoegangsbewijs. Ook kunnen cafés en clubs weer tot diep in de nacht of ochtend 
openblijven. Nu is de sluitingstijd 22 uur, vrijdag wordt dit 1 uur. Die nieuwe sluitingstijd zal 
dus één week gelden. 

Het pessimisme dat in december een – voor Europa unieke – lockdown inluidde, heeft bij het 
kabinet plaatsgemaakt voor groot optimisme. Zo groot dat het snellere stappen zet dan het 
OMT adviseert. 

De virologen en epidemiologen noemen de maatregelen die het kabinet voor aankomende 
vrijdag wil doorvoeren verantwoord. Dan verschuift onder meer de sluitingstijd en mogen cafés 
en theaters meer bezoekers ontvangen. Daarnaast vraagt het OMT om voorlopig nog enkele 
maatregelen in stand te houden, vooral om kwetsbaren te beschermen. De adviesclub 
verwacht dat de huidige besmettingsgolf volgende week zijn piek bereikt. Maar als de 
maatregelen verder worden afgeschaald, dan zal het aantal besmettingen langzamer dalen. 
Omdat kwetsbaren daardoor langer meer risico lopen, vraagt het OMT om in bijvoorbeeld 
supermarkten wel de anderhalve meter in stand te houden. Ook roepen de adviseurs 
nogmaals op om medische mondmaskers ter beschikking te stellen aan kwetsbaren. 

Het kabinet lijkt vooralsnog dit advies niet te willen opvolgen, net als dat om de 
coronatoegangsbewijzen voorlopig in stand te houden in cafés, theaters en musea. Het OMT 
noemt de toegangsbewijzen als alternatief voor het houden van afstand en het dragen van 
mondkapjes op deze plekken. Het kabinet lijkt te streven naar een opening zonder 
afstandsnorm én zonder QR-code. Wel zou het van plan om een 1G-beleid te voeren voor zeer 
drukbezochte evenementen. Dan moet iedere bezoeker zich vooraf laten testen, gevaccineerd 
of niet. 

Het OMT adviseert verder om het thuiswerkadvies niet in één keer, maar gefaseerd af te 
schalen. Maar als het aan het kabinet ligt, vervalt het in één keer, eind volgende week. 

Zo snel zo vergaand versoepelen is niet zonder risico, bleek in de zomer van 2020 en afgelopen 
zomer twee keer. In juli besloot het kabinet alle horeca, inclusief het nachtleven in één keer 
open te gooien. De nachtclubs bleken een enorme besmettingshaard voor de nog 
ongevaccineerde jongeren. Twee weken later trok het kabinet dit besluit weer in. 
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In september besloot het kabinet om de meeste nog geldende maatregelen, waaronder de 
anderhalve meter, het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht af te schaffen. Het wakkerde 
de groei van het aantal besmettingen verder aan. Die golf ging pas weer liggen in december, 
toen de samenleving grotendeels op slot was gegooid. 

Maar de omstandigheden nu zijn anders. Ook het OMT wijst erop dat de ziekenhuizen, 
ondanks het nog immer torenhoge aantal besmettingen, nauwelijks vol lopen. Bovendien 
hebben veel meer mensen immuniteit opgedaan, door vaccinaties en door de ziekte door te 
maken. Het OMT laat dit wel gepaard gaan met een belangrijke disclaimer: als er een variant 
opduikt die toch weer tot meer opnames leidt, dan moet het kabinet bereid zijn de maatregelen 
weer op te schalen. 

Het OMT adviseert het kabinet om de isolatieduur voor een positief getest persoon terug te 
brengen van zeven naar vijf dagen. Dat is mits deze persoon dan al 24 uur klachtenvrij is. Als 
iemand klachten blijft houden, dan geldt een maximale isolatie van 10 dagen. Volgens het 
OMT leidt de verkorting van de isolatie met de Omikron-variant tot een ‘beperkt risico’. Wel 
moeten mensen die uit isolatie komen, vijf dagen een medisch mondmasker dragen en 
anderhalve meter afstand in acht nemen. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na besmetting 

De geplande versoepelingen kunnen doorgaan nu Nederland de Omikronpiek voorbij is. Ook 
hoeven mensen vanaf vrijdag na een besmetting niet meer standaard zeven dagen in isolatie. Wie 
24 uur klachtenvrij is, kan na vijf dagen weer op pad. Op 25 februari moeten dan vrijwel alle 
coronaregels overboord, al adviseert het OMT nog even vast te houden aan de 3G-coronapas. 

Dat blijkt uit het OMT-advies dat het kabinet zojuist met de Tweede Kamer heeft gedeeld. 
Vrijdag gaat het land voor een flink deel verder van het slot , een week later moet het ‘oude 
normaal’ - zonder mondkapjes, anderhalve meterwet en coronapas - helemaal terugkeren. 
Dinsdag beslist het kabinet daarover definitief en dan geeft coronaminister Ernst Kuipers 
(D66) een persconferentie. 

‘Op de IC, dat is heel gunstig, zitten we op het laagste niveau sinds oktober vorig jaar,’ zei 
Kuipers maandag al na afloop van corona-overleg met onder meer premier Mark Rutte en 
minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. ‘Het aantal infecties is hoog, maar er lijkt stabilisatie, het 
aantal patiënten is gelukkig naar verhouding erg laag.’ 

Vorige week zei Kuipers al dat de seinen voor versoepelingen op groen staan, omdat veel 
mensen gevaccineerd en/of besmet zijn geraakt en de Omikron-variant milder is. ‘Dat vertaalt 
zich in een beperkte stijging van ziekenhuisopnames. Ook maakt de Omikron-variant minder 
ziek.’ Met het voornemen voor de versoepelingen liep het kabinet voor de muziek van het OMT 
uit, voor het eerst deze corona-aanpak. 

Toch kan de voet nog niet helemaal van de rem volgens de experts in het adviesteam. Zo blijft 
de 3G-coronapas nog even nodig, vinden de virologen, net als een vaste zitplaats op grote 
locaties. Een ingewijde noemt het schrappen van het coronatoegangsbewijs ‘een dilemma’ 
waar het kabinet dinsdag een knoop over moet doorhakken. ‘De intentie om ervan af te 
stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.’ 

Het OMT houdt liever nog aan vast aan de 3G-coronapas, de politiek wil er zo snel mogelijk 
van af. Ook omdat de coronapas samenhangt met de anderhalve meterwet, die geschrapt moet 
worden per 25 februari. 

Betrokkenen houden nog rekening met een opleving van het coronavirus komend najaar, met 
een eventuele komst van een andere variant. Maar de politiek streeft ernaar zo weinig mogelijk 
maatregelen in stand te houden, ook het Outbreak Management Team (OMT) zou in de 
waakvlam-stand moeten. 
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De onderzoekers van de RIVM Gedragsunit blijken overigens nog niet happig om de 1,5 meter 
helemaal vaarwel te zeggen, zoals de politiek per 25 februari van plan is. De afstandsregel 
heeft ‘hoog draagvlak’, blijkt uit een enquête (rond 82 procent) en ‘tenzij er een heel duidelijk 
nieuw perspectief wordt geschetst’ met andere maatregelen kan ‘het schrappen van de 1,5 
meter als signaal worden gezien dat de pandemie voorbij is’, aldus de experts. 

Dat zou weer een ‘negatieve impact op naleving van maatregelen’ kunnen hebben, wordt 
gewaarschuwd. 

De versoepel-agenda van het kabinet 

-Horeca en cultuur kunnen open tot 01.00 uur vanaf komende vrijdag 

-Anderhalve meter-plicht, mondkapplicht en vaste zitplek worden geschrapt op locaties tot 

500 bezoekers 

-Op plekken met meer dan 500 gasten, zoals voetbalstadions, blijft een vaste zitplaats nog 

wel verplicht 

-Het thuiswerkadvies vervalt 

-Besmette personen hoeven nog 5 (in plaats van 7 dagen) in isolatie. Ze mogen eruit als ze 

minstens 24 uur klachtenvrij zijn 

-De 3G-coronapas (gevaccineerd, getest of genezen) blijft nog verplicht bij horeca en cultuur 

-Het nachtleven, festivals en evenementen kunnen vanaf 25 februari open met 1G, iedereen 

testen dus 

-Diezelfde dag kan wel de 1,5 meter afstandsregel verdwijnen, net als de sluitingstijden en 

de mondkapplicht. Dan zou ook de coronapas overboord kunnen (in locaties met 

bijvoorbeeld minder dan 500 bezoekers) 

Bron: Het Parool, 14 februari 2022. 

Wie neemt deel aan het 'vrijheidskonvooi'? 

Wie zijn de betogers van het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' eigenlijk? ‘Initieel was het 'konvooi 
van de vrijheid' naar analogie met wat er in Canada is gebeurd’, aldus VTM-journalist Birgit 
Herteleer. Deelnemers richtten zich daar voornamelijk tegen de coronapas en andere 
coronamaatregelen. ‘Inmiddels hebben er andere groepen zich aangesloten waaronder ook de 
gele hesjes’, zegt Herteleer. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Wat mogen we nog verwachten van het 'vrijheidskonvooi'? 

‘Voorlopig zijn er nog geen betogers in de stad gesignaleerd’, zegt VTM-journalist Birgit 
Herteleer in een update bij HLN LIVE. De politie communiceert evenwel niet hoeveel betogers 
er op dit moment rond de stad cirkelen, maar het zouden er al een pak minder zijn. ‘Verder 
staat er wel een waterkanon klaar, voor moest het nodig zijn.’  

De politie is op alles voorbereid. Het waterkanon staat klaar, voor moest het nodig zijn, aldus 
VTM-journalist Birgit Herteleer. 

De politie is dus op alles voorbereid omdat het moeilijk in te schatten is wat de 
vrijheidsbetogers nog zullen doen. ‘En je kan slechts met enkele auto's al voor grote problemen 
zorgen in het centrum’, zo zegt Birgit Herteleer nog.  

Daarom worden tal van wagens die de stad binnenrijden, gecontroleerd. ‘Al gebeurt dat 
natuurlijk niet op alle invalswegen.’ Bron: HLN, 14 februari 2022. 
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Brusselse politie ziet dat situatie momenteel ‘bijzonder rustig’ is 

De overrompeling van voertuigen die een 'vrijheidskonvooi' willen vormen, blijft voorlopig uit 
in de hoofdstad. ‘De situatie is bijzonder rustig’, vertelt Carla Lonneville, woordvoerster van 
de politie Brussel Hoofdstad Elsene. De federale en Brusselse politie voeren al sinds deze 
ochtend filterblokkades uit rond Brussel. 

De federale politie heeft aan haar Brusselse collega's gemeld dat er een aantal voertuigen zich 
richting Brussel begeven, maar die zijn nog niet aangekomen in de hoofdstad. De situatie blijft 
voorlopig onder controle.  

De politie blijft alert en houdt de filterblokkades aan. ‘Het is te vroeg om te zeggen dat we er 
al mee stoppen, want er kan doorheen de dag nog veel gebeuren. De situatie kan snel 
omkeren’, verklaart politiewoordvoerster Lonneville. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Eerste Nederlanders komen toe aan de Heizel 

Ook de eerste Nederlanders zijn toegekomen op Parking C aan de Heizel. Ze zijn met een 
tiental personen. Onder meer een koppel uit het Noord-Nederlandse Friesland is afgezakt naar 
Brussel om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. ‘We zijn tegen de coronapas met de 
QR-code en tegen alle beperkingen die ons worden opgelegd waardoor we niet meer in vrijheid 
kunnen leven’, getuigt het koppel.  

Of er nog personen zullen komen vanuit Nederland, is voor hen niet duidelijk, al geloven ze 
dat het aantal aanwezigen zal oplopen. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Zullen demonstranten naar het centrum afzakken? ‘Niet veel nodig om 
het centrum lam te leggen’ 

Het protest met gemotoriseerde voertuigen is verboden in het centrum van Brussel. Op die 
manier hoopt de politie grote hinder te voorkomen. Voorlopig is het nog een vraagteken of de 
demonstranten gehoor zullen geven aan het verbod.  

‘Het is wel degelijk de bedoeling dat het 'vrijheidskonvooi' naar het centrum gaat, maar het is 
nog onduidelijk hoe dat zal gebeuren’, aldus VTM-journalist Tanita De Mey. Mogelijk maken 
de demonstranten zelf gebruik van het openbaar vervoer. ‘Maar daar is nog geen consensus 
over.’  

Hoe dan ook wordt er zware hinder verwacht in het centrum van Brussel. ‘Er is niet veel nodig 
om het centrum lam te leggen’, verduidelijkt De Mey. ‘Er moeten maar een aantal 
vrachtwagens naar daar rijden en het is chaos.’ Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Demonstranten verzamelen aan de Heizel 

Demonstranten die onder meer vanuit Frankrijk ons land komen afgezakt, worden afgeleid 
naar parking C aan de Heizel. Daar staan volgens de politie een 30-tal wagens verzameld. ‘Het 
gaat vooral om mobilhomes, maar ook om gewone wagens met Franse nummerplaat’, zegt 
VTM-journalist Tanita De Mey. ‘Er staat ook één grote vrachtwagen met Belgische 
nummerplaat.’  

Op dit moment is het nog vrij rustig op de parking, gezien de meeste demonstranten nog 
slapen. Naar verwachting zullen er nog wel wat wagens toekomen in de loop van de 
ochtend. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Peter Bruyninckx over filterblokkades: ‘De poorten van Brussel worden 
bewaakt’ 

‘We zien dat de politie de poorten van Brussel bewaakt. Dat wil zeggen dat het verkeer naar 
het centrum over slechts één rijstrook de stad mag binnenrijden’, aldus Peter Bruyninckx van 
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het Vlaams Verkeerscentrum over de filterblokkades. Dat geeft files in de omgeving. ‘Als je 
van Hasselt naar Gent moet of omgekeerd, dan vermijd je beter de regio Brussel. Wie in 
Brussel moet zijn, krijgt sowieso de raad om het openbaar vervoer te gebruiken.’ Bron: HLN, 
14 februari 2022. 

Brussels Airport vraagt reizigers om voorzorgen te nemen 

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer en in welke mate het zogenaamde 
'Vrijheidskonvooi' naar Brussel komt afgezakt, maar Brussels Airport raadt reizigers alleszins 
aan hun voorzorgen te nemen. ‘Hou de actualiteit in de gaten, kom op tijd en neem indien 
mogelijk de trein’, aldus woordvoerster Nathalie Pierard. 

De vrees bestaat ook de mogelijke betogers de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem 
zullen bezetten. De politie doet er alles aan om die toegang voor passagiers en werknemers te 
vrijwaren, maar Brussels Airport roept passagiers op om de situatie goed in de gaten te 
houden en om op tijd te vertrekken. ‘We raden onze passagiers ook aan om zoveel mogelijk 
met de trein te komen, als dat mogelijk is’, aldus woordvoerster Nathalie Pierard. 

Op de luchthaven van Zaventem worden maandag zowat 12.000 vertrekkende passagiers 
verwacht. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Verhoogde verkeersdrukte 

‘We merken verhoogde drukte op de Brusselse ring’, zo schrijft het Vlaams Verkeerscentrum 
nog op Twitter. ‘Vermijd Brussel indien mogelijk en rijd om via Antwerpen.’ Bron: HLN, 14 
februari 2022. 

Politie sluit E40 af komende van Leuven 

De politie heeft de E40 komende van Leuven richting Reyers afgesloten. Dat meldt de 
Brusselse politie op Twitter. Elders rond Brussel staan filterblokkades opgesteld, aldus de 
politie. 

Intussen maakt de politie ook gewag van ‘kleine groepjes’ actievoerders die op de snelwegen 
richting Brussel trekken. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Zeer druk op Brusselse toegangswegen door filterblokkades 

Door de filterblokkades van de politie, is het zeer druk geweest op de toegangswegen naar de 
hoofdstad. Op de ring zijn er enkel nog grote vertraging op de E411 vanuit Namen, door een 
filterblokkade aan de Leonardtunnel. Verder zijn er af en toe nog vertragingen op de ring, 
maar er zijn geen grote problemen meer.  

Er zijn nog geen incidenten geweest en de politie is nog nergens moeten tussenkomen. De 
deelnemers aan het 'vrijheidskonvooi' worden omgeleid naar de parking op Brussels Expo. 
Het gaat voorlopig om ‘enkele tientallen voertuigen’.  

De politie vraagt nog steeds met aandrang om vandaag Brussel en de toegangswegen met de 
wagen te vermijden. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Politie controleert voertuigen met buitenlandse nummerplaten 

De politie doet er alles aan om te vermijden dat het 'vrijheidskonvooi' afzakt naar het centrum 
van Brussel. Zo zijn er langs vrijwel alle toegangswegen filterblokkades georganiseerd. 
Daarnaast controleert de politie onder meer in de buurt van het Schumanplein alle voertuigen 
met buitenlandse nummerplaten. Bron: HLN, 14 februari 2022. 
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@ Marc Baert — De politie controleert de voertuigen met buitenlandse nummerplaten in de 
buurt van Schumanplein. 

Brusselse politie ziet dat situatie momenteel ‘bijzonder rustig’ is 

De overrompeling van voertuigen die een 'vrijheidskonvooi' willen vormen, blijft voorlopig uit 
in de hoofdstad. ‘De situatie is bijzonder rustig’, vertelt Carla Lonneville, woordvoerster van 
de politie Brussel Hoofdstad Elsene. De federale en Brusselse politie voeren al sinds deze 
ochtend filterblokkades uit rond Brussel. 

De federale politie heeft aan haar Brusselse collega's gemeld dat er een aantal voertuigen zich 
richting Brussel begeven, maar die zijn nog niet aangekomen in de hoofdstad. De situatie blijft 
voorlopig onder controle.  

De politie blijft alert en houdt de filterblokkades aan. ‘Het is te vroeg om te zeggen dat we er 
al mee stoppen, want er kan doorheen de dag nog veel gebeuren. De situatie kan snel 
omkeren’, verklaart politiewoordvoerster Lonneville. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Demonstranten mogelijk op weg naar gebouwen VRT en RTBF, VRT 
neemt maatregelen 

Er is onder de deelnemers aan het truckersprotest onenigheid waar ze precies naartoe willen 
trekken. Een deel van de demonstranten wil naar de Europese instellingen aan Schuman, 
maar aangezien de politie die buurt streng bewaakt, willen anderen om 14 uur verzamelen in 
de Reyerslaan, voor de gebouwen van de VRT en de RTBF. 

Uit informatie die De Morgen kon inkijken, blijkt dat de VRT alvast extra maatregelen neemt 
en werknemers oproept niet te komen. 

De VRT wil niet dieper op die veiligheidsmaatregelen ingaan. ‘Zoals altijd bij grote 
manifestaties in Brussel bereiden wij ons voor, om onze productie te beschermen’, zegt 
woordvoerder Bob Vermeir. Ook de Brusselse politie kan nog niet met zekerheid zeggen wat 
de eindbestemming va het konvooi wordt. Bron: HLN, 14 februari 2022. 
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Politie vraagt tiental betogers om Schuman te verlaten 

Er zijn intussen een tiental betogers aanwezig op Schuman. De politie vraagt hen om te 
vertrekken en zich richting het Jubelpark te begeven.  

 

© Marc Baert 

‘Er is over gegaan tot de administratieve aanhouding van deze mensen en de inbeslagname 
van de voorwerpen’, zegt Carla Lonneville, woordvoerster van de politie Brussel Hoofdstad 
Elsene.  

De balans over het aantal mensen die aangehouden zijn en hoeveel voorwerpen er zijn 
gevonden, wordt later vandaag opgemaakt. Het zou gaan om messen, bivakmutsen of 
versterkte handschoenen, zoals al te zien is op de twitterpagina van de Brusselse politie. Bron: 
HLN, 14 februari 2022. 

Oproep gelanceerd om te betogen op Sint-Katelijneplein en Schuman 

Er is inmiddels een oproep gelanceerd om omstreeks 14 uur te betogen op het Sint-
Katelijneplein en Schuman in het centrum van Brussel. Omdat de politie alle invalswegen 
naar het centrum streng controleert, gaan de betogers wellicht te voet.  

De politie is reeds op de hoogte van de oproep. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Politie houdt betogers met messen tegen in centrum Brussel 

Op het Muntplein in het centrum van Brussel hebben agenten van de politie Brussel 
Hoofdstad Elsene enkele mensen administratief aangehouden, omdat ze verboden voorwerpen 
zoals messen bij zich hadden.  

Agenten die in het centrum van de stad patrouilleerden zagen enkele mannen zich ietwat 
vreemd gedragen. Na controle bleek dat zij gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens bij 
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zich hadden. Geen zaken die op een vreedzame betoging thuishoren, maakt de politie 
duidelijk. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Magere opkomst voor het 'vrijheidskonvooi' in Brussel 

De filterblokkades rond het centrum van Brussel hebben gewerkt: het 'vrijheidskonvooi' is 
netjes op parking C aan de Heizel blijven staan.’Toch was het vanmorgen bijzonder druk in 
de hoofdstad van ons land. Dat kwam niet door de manifestaties, maar wel door de 
filterblokkades.  

‘Brussel is niet lamgelegd’, aldus An Berger, woordvoerster van de Federale Politie. ‘Iedereen 
die met goede bedoelingen Brussel wilde binnenrijden, heeft dat ook kunnen doen, hetzij met 
wat vertraging.’ Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Deel van het 'vrijheidskonvooi' trekt naar Straatsburg 

Een grote overrompeling blijft tot zover uit in Brussel. Nochtans moest de actie van het 
zelfverklaarde 'vrijheidskonvooi' in onze hoofdstad zijn orgelpunt bereiken. Hoe komt het dat 
het vooralsnog rustig blijft? En waar zijn alle betogers dan?  

 ’De betogers merken dat het erg moeilijk is om Brussel binnen te geraken’, aldus VTM-
journalist Birgit Herteleer. Een groot deel van het konvooi is immers afkomstig van Frankrijk 
en heeft dus een Franse nummerplaat. ‘Daarmee geraak je moeilijk ongezien in het centrum.’  

Daarnaast is de actie sterk afgezwakt na de acties in Parijs. ‘Daar zijn honderden mensen 
gearresteerd, zijn auto's weggesleept en boetes uitgedeeld’, zegt Herteleer. Sindsdien verloopt 
de communicatie een stuk moeilijker bij het 'vrijheidskonvooi'.  

‘Ik merk dat tal van betogers inmiddels via verschillende kanalen oproepen om naar 
Straatsburg te trekken’, zegt Birgit Herteleer nog. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

De politie van Brussel heeft de blokkades opgeheven 

De politie van Brussel heeft de blokkades opgeheven op de toegangswegen naar het 
centrum van de Belgische hoofdstad. Ze waren ingesteld om te voorkomen dat auto's, busjes 
en vrachtwagens in een 'vrijheidskonvooi' tegen coronamaatregelen de stad zouden 
lamleggen. Alleen in de wijk waar de EU-instellingen staan en op de binnenring in de stad 
wordt verkeer nog tegengehouden en omgeleid. 

Van een grote demonstratie van konvooien uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en elders uit 
België lijkt het niet te zijn gekomen. Een deel van het Franse konvooi was al afgehaakt en 
naar Straatsburg vertrokken. 

De Belgische autoriteiten hadden gemotoriseerd protest verboden. Deelnemers aan het 
konvooi die toch Brussel binnenkwamen werden omgeleid naar een parkeerplaats aan de rand 
van de stad. Het ging om een tachtigtal bestuurders van wie een aantal daarna te voet de stad 
introk. 

Er werden volgens de federale politie in totaal zo'n dertig personen gearresteerd voor 
het verstoren van de openbare orde en bezit van verboden wapens en/of gevaarlijke 
voorwerpen. Het gaat voornamelijk Fransen en Belgen, maar er is ook sprake van inzittenden 
van een voertuig uit Slovenië die in bezit waren van onder andere een bijl en machete. Bron: 
AD, 14 februari 2022. 
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@ Belga Politie Brussel 

Overrompeling door ‘vrijheidskonvooi’ blijft uit: politie telt zo'n 130 
voertuigen, dertigtal mensen opgepakt 

Het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’, dat protesteert tegen de coronamaatregelen, begeeft zich 
vandaag in Brussel. De politie heeft de manifestaties van gemotoriseerde voertuigen verboden 
en tal van filterblokkades opgeworpen. Daardoor ontstonden vanmorgen enkele files, maar 
een grote overrompeling van de betogers blijft voorlopig wel uit. 

Een massale opkomst van het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' bleef vandaag uit in Brussel. De 
politie heeft over de hele dag zo’n 130 voertuigen geteld, voornamelijk campers, camionettes 
en auto’s komende van Frankrijk en Nederland. 

Er werden een dertigtal personen gearresteerd, voornamelijk Fransen en Belgen voor het 
verstoren van de openbare orde en bezit van verboden wapens en/of gevaarlijke voorwerpen. 

Er werd ook één voertuig afkomstig uit Slovenië getakeld. De inzittenden waren in bezit van 
onder andere een bijl en machete. 

Inmiddels is de verkeerssituatie in en rond Brussel genormaliseerd, meldt de politie. 

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene kondigt via Twitter aan dat het verkeer heropend 
wordt, met uitzondering van de Europese wijk en de Brusselse kleine ring. Zo komt er een 
einde aan de filterblokkades die sinds deze ochtend werden opgesteld. 

De grote aangekondigde konvooien vanuit Frankrijk en de verschillende Belgische provincies 
hebben Brussel blijkbaar amper bereikt. In het centrum van Brussel werden geen konvooien 
opgemerkt. In het Jubelpark en aan de Vismarkt vonden wel twee statische betogingen plaats. 

Op de Brusselse kleine ring en in de Europese wijk blijft de politie wel waakzaam en is het 
verkeer nog niet volledig heropend. Bron: HLN, 14 februari 2022. 
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Frankrijk verbiedt betoging vrijheidskonvooi in de buurt van het 
Europees Parlement 

De politieprefectuur van het Franse departement Nederrijn heeft maandag een verbod 
uitgevaardigd op betogingen van het vrijheidskonvooi in de buurt van het Europees Parlement 
in Straatsburg. Het Europees Parlement zit daar momenteel samen voor zijn maandelijkse 
vergadering. 

Ordediensten werden rond de Europese instellingen gemobiliseerd ‘die al onder toezicht 
staan’, maar ook bij belangrijke verkeersassen in de stad werd politie ingezet. Het verbod zou 
tot donderdagavond gelden, wanneer de parlementaire vergadering op een einde loopt. 

De prefect waarschuwde de betogers voor de zware straffen die staan op het blokkeren van de 
openbare weg en het verstoren van de openbare orde. Organisatoren van verboden betogingen 
riskeren fikse straffen zoals zes maanden gevangenisstraf en een geldboete van 7.500 euro, 
aldus Chevalier. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

15-tal betogers voor VRT-gebouwen 

Inmiddels staat een vijftiental betogers met een spandoek voor de gebouwen van de VRT. De 
hoofdingang is er afgesloten. De openbare omroep had eerder deze middag al laten weten extra 
veiligheidsmaatregelen te nemen, zonder die te specifiëren. Personeel werd opgeroepen niet 
naar de Reyerslaan te komen. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Politie sluit betogers in op Vismarkt 

Het 'vrijheidskonvooi' dat tot nog toe voornamelijk op parking C aan de Heizel verzamelde, 
trekt stilaan richting het centrum van Brussel. Aan het Sint-Katelijneplein - waar om 14 uur 
een betoging zou plaatsvinden - staan inmiddels een twintigtal personen.  

Ook op de Vismarkt troepen enkele betogers samen. Ook de politie is er talrijk aanwezig en 
heeft een deel van de betogers intussen ingesloten. Het kwam tot enkele kleine 
schermutselingen tussen agenten en betogers.  

Intussen verzamelen heel wat nieuwsgierige omstaanders zich rond het gebeuren, waarvan 
het merendeel aanhangers van het 'Vrijheidskonvooi' zijn. ‘Liberté’, scanderen ze, terwijl 
anderen met de politie in discussie proberen gaan. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Oproep tot 'La Boum 3' op sociale media 

Op sociale media en in berichten wordt inmiddels opgeroepen tot een samenkomst in het Ter 
Kamerenbos voor 'La Boum 3'. In april vorig jaar kwamen een paar duizenden betogers samen 
in het park tijdens het uit de hand gelopen en verboden evenement La Boum.  

Al de hele namiddag zwerven enkele kleinere groepen betogers door Brussel. De grootste groep 
van zo'n 100 personen verzamelde in de buurt van de Sint-Katelijnekerk en de Vismarkt. De 
politie is talrijk aanwezig in de hoofdstad. Bron: HLN, 14 februari 2022. 

Groep betogers blijft hangen op Vismarkt in centrum Brussel 

Omstreeks 16 uur zijn er nog steeds een honderdtal betogers aanwezig aan de Vismarkt. Een 
echt plan lijkt er niet te zitten achter de samenkomst. De 'vrijheidsstrijders' verspreiden zich 
in verschillende groepen over de Vismarkt. De politie houdt vanop een afstand een oogje in 
het zeil. 

De oproep om te betogen aan de Sint-Katelijnekerk om 14 uur was ook de politie niet ontgaan. 
De oproerpolitie was meteen bij aanvang aanwezig om een groep betogers in te sluiten en 
bestuurlijk aan te houden voor het verstoren van de openbare orde. De Brusselse politie heeft 
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nog geen exacte cijfers en communiceert later vandaag over het aantal arrestaties. Bron: HLN, 
14 februari 2022. 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad noemen het onhandig als het 
kabinet de sluitingstijd in de horeca zou versoepelen naar 01.00 uur 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad noemen het onhandig als het kabinet de sluitingstijd 
in de horeca zou versoepelen naar 01.00 uur. Het Outbreak Management Team gaf daar 
maandag goedkeuring aan. Dinsdag maakt het kabinet verdere versoepelingen bekend. 
Maandagavond vergaderden de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's over de plannen. 

Een sluitingstijd net na middernacht zorgt ervoor dat mensen massaal om die tijd naar buiten 
stromen en zij op straat gaan samenklonteren, verwacht Marianne Schuurmans van 
Haarlemmermeer. Bovenal willen burgemeesters dat zaken langer mogen openblijven. ‘Vooral 
voor de clubs en de nachtcafés zou dat mooi zijn. Al vind ik 01.00 uur met carnaval best lang. 
Mogelijk gaan dan in Den Bosch de kroegen eerder dicht, maar daarover gaan we lokaal met 
de horeca in overleg’, stelt Jack Mikkers van Den Bosch. 

De burgemeesters willen wel graag weten waarom voor dit tijdstip is gekozen. ‘Ik kan mij 
voorstellen dat de sluitingstijd nu nog nodig is. Dit is een tussenfase. Hoe sneller we weer 
naar normaal gaan, hoe beter’, zegt Sybrand Buma van Leeuwarden. 

De burgemeesters zien er unaniem naar uit dat het kabinet weer meer toestaat. ‘Ik kan bijna 
niet blijer zijn. Er zit enorm veel spanning in de samenleving’, verklaart Jan van Zanen van 
Den Haag. ‘Ik hoop dat in maart alles is genormaliseerd en dat dit het einde is van een donkere 
periode’, wenst burgemeester Annemarie Penn-Te Strake van Maastricht. 

‘Wij zijn opgetogen over de versoepelingen en blij dat er nu stevig wordt doorgepakt’, 
zegt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, na afloop van het overleg. 
‘Iedereen snakt weer naar een leven zoals wij dat gewend waren’, besluit minister Dilan 
Yesilgöz van Justitie. Bron: AD, 14 februari 2022. 

Twee horecabedrijven in Helmond krijgen een boete van 4500 euro 

Door deelname aan de protestactie De Nacht staat op in de nacht van zaterdag op zondag 
kunnen twee horecabedrijven in Helmond rekening houden met elk een boete van 4500 euro. 
De gemeente Helmond maakte dinsdag dat voornemen bekend. De kroegbazen mogen 
nog reageren, voordat de burgemeester besluit definitief tot innen van het bedrag over te gaan. 

Het gaat om N8club en Plaza, die van 23.00 tot 04.00 uur geopend waren, ondanks 
een waarschuwing van de gemeente om dat niet te doen. Die waarschuwing deelde de 
gemeente vooraf uit via een zogenoemde 'preventieve last onder dwangsom'. Dat betekent dat 
er niet nóg een keer gewaarschuwd wordt, maar bij overtreding direct een boete volgt. Bron: 
AD, 15 februari 2022. 

De aankomende versoepelingen kunnen de goedkeuring krijgen van 
de boa's 

De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet dinsdag gaat afkondigen kunnen 
de goedkeuring krijgen van de boa's, meldt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. 
Er wordt 'reikhalzend' naar uitgekeken dat mogelijk deze maand nog de 1,5 meter afstand en 
de mondkapjesplicht komen te vervallen. 

‘Dat juichen we van harte toe’, aldus Gerrits. ‘Dan kunnen we verder met ons reguliere werk. 
Want met de vergaande versoepelingen waarover momenteel gesproken wordt, hoeven de boa's 
straks minder coronamaatregelen te handhaven. 

Een van de stappen die komend weekend waarschijnlijk al genomen wordt is dat 
de sluitingstijden voor onder meer de horeca verruimd worden tot 01.00 uur. Ook daar is 
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Gerrits over te spreken. Wat hem betreft heeft de horeca zich tot dusver altijd goed aan de 
maatregelen gehouden. Hij verwacht dan ook geen problemen. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het aantal flexwerkers is in het vierde kwartaal van 2021 verder 
doorgegroeid 

Het aantal flexwerkers is in het vierde kwartaal van 2021 verder doorgegroeid, meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind vorig jaar kwam het totaal aantal flexwerkers 
uit op 2,6 miljoen. Dat is nog wel altijd 45.000 flexwerkers minder dan in het eerste kwartaal 
van 2020, toen de pandemie net uitbrak. In dezelfde periode kwamen er veel meer mensen 
met een vast contract bij. 

Tot 2019 nam het aantal flexwerkers vrijwel continu toe, met een maximumaantal van 2,8 
miljoen flexwerkers in dat jaar. Daarna zette een daling in, die vooral aan het begin van de 
coronacrisis volgens het CBS 'uitzonderlijk sterk' was. Door lockdowns moesten veel bedrijven 
sluiten en konden ze mensen met een vast contract niet direct ontslaan, maar flexwerkers 
werd wel vaak meteen de deur gewezen. 

Het aantal mensen met een vaste baan was hoger dan aan het begin van de coronacrisis en 
nam in het vierde kwartaal van 2021 toe met 34.000. Daarmee kwam het totaal aantal mensen 
met een vaste baan uit op 5,3 miljoen. Dat zijn er 129.000 meer ten opzichte van het eerste 
kwartaal van 2020. In dezelfde periode steeg het aantal zelfstandigen met 67.000 naar 1,1 
miljoen. 

De krapte op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 nog verder toegenomen. Zo 
kwamen er 16.000 vacatures bij en daalde het aantal werklozen met 29.000. Bron: AD, 15 
februari 2022. 

 

De krapte op de arbeidsmarkt is eind vorig jaar weer toegenomen. Veel winkels zoeken dan 
ook personeel. © ANP/Robin Utrecht 

Arbeidsmarkt in laatste kwartaal 2021 nog krapper 

De krapte op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 nog verder toegenomen, 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo kwamen er 16.000 vacatures bij en 
daalde het aantal werklozen met 29.000. Het totaal aantal banen van werknemers en 
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zelfstandigen groeide ook. In de laatste maanden van het jaar kwamen er 44.000 banen bij, 
een toename die wel minder groot is dan de afgelopen twee kwartalen. 

Eind december stonden er 387.000 vacatures open. Dat waren er 16.000 meer dan aan het 
eind van het derde kwartaal. De toename is minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, 
maar overtreft wel weer het record van 372.000 banen in de maanden juli, augustus en 
september. Net als in de voorgaande kwartalen waren de meeste banen te vinden in de handel, 
de zakelijke dienstverlening en de zorg. Deze drie bedrijfstakken zijn samen goed voor ruim 
de helft van alle openstaande vacatures. 

Tegenover het recordaantal vacatures stonden in de laatste maanden van het jaar 370.000 
werklozen, wat betekent dat er voor elke 100 werklozen 105 vacatures zijn. Een kwartaal 
eerder lag dat nog op 93 vacatures per 100 werklozen. Het aantal werklozen kwam in deze 
periode uit op bijna vier procent van de beroepsbevolking. 

In de horeca, cultuur, recreatie en overige dienstverlening nam het aantal vacatures af. In de 
laatste weken van december was er weer sprake van een lockdown waardoor veel restaurants, 
cafés, theaters en bioscopen dicht moesten. 

De afgelopen zes kwartalen kwamen er 489.000 banen bij. Dat zijn er veel meer dan in de 
periode van het begin van de coronacrisis verdwenen. In de afgelopen anderhalf jaar daalde 
het aantal banen alleen in de laatste maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021. In 
beide periodes waren er toen weer lockdowns van kracht. 

In de telling van het statistiekbureau zijn alle banen meegenomen, zowel voltijd als deeltijd. 
Het aantal banen in loondienst en banen voor zelfstandigen steeg licht, tegenover een 
stagnatie in de groei van het aantal uitzendbanen. De uitzendbranche is volgens het CBS nog 
niet hersteld van de coronacrisis. Bron: AD, 15 februari 2022. 

 

Foto ter illustratie. © Remko De Waal/ANP 

De horeca mag weer open, maar roosters komen niet rond: 150.000 
mensen vertrokken 
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De horeca krijgt met de aankomende coronaversoepelingen meer ademruimte. Maar de 
personeelsproblemen in restaurants en kroegen stapelen zich op. Horecazaken raken 
inmiddels zo’n 7500 tot 9500 medewerkers per maand kwijt aan andere banen.  

Voormalig personeel vond werk in de logistiek, bij bezorgdiensten en in supermarkten en keert 
vaak niet meer terug. Dat zegt directeur Ricardo Eshuis van Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca (SVH), een organisatie van werkgevers en werknemers in de horecasector. 

Ruim 150.000 mensen hebben de horeca in Nederland inmiddels verlaten, becijfert SVH. De 
meesten gaan dus elders werken. Een ander deel gaat als zzp’er aan de slag en verhuurt 
zichzelf aan werkgevers. De grootste concurrent is de GGD. De gezondheidsdiensten hebben 
nog steeds veel mensen nodig voor onder meer de teststraten. Bron: AD, 14 februari 2022.  

 

 

Dolfinariummanager Alex Tiebot probeert op alle mogelijke manieren aan personeel te komen 
om het hoogseizoen op volle capaciteit te kunnen draaien. © Archief, Ruben Schipper 

Dolfinarium zoekt wanhopig naar nieuw personeel en schakelt azc in: 
‘Moeten echt creatief zijn’ 

De koortsachtige zoektocht naar personeel die op diverse plekken in de maatschappij gaande 
is, gaat de dier- en pretparken op de Veluwe niet voorbij. Terwijl ze uitkijken naar een bijna 
coronaloos seizoen, baart het gebrek aan handjes zorgen. Het Dolfinarium zoekt medewerkers 
onder meer in het plaatselijke asielzoekerscentrum.  

Het zijn de puntjes op de i voor het Dolfinarium. Voor de laatste keer gaan duikers het water 
in om ramen te lappen, stoepen worden aangeveegd, de toegangspoortjes worden opgepoetst. 
En vooruitlopend op het afschaffen van ‘de anderhalve meter’, heeft de organisatie een dikke 
duizend stoelen teruggeplaatst in de karakteristieke showkoepel. Bron: AD, 14 februari 2022. 
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Als we teruggaan naar kantoor zal dat stapsgewijs gaan  

Als we teruggaan naar kantoor zal dat stapsgewijs gaan en in geen geval de hele week, blijkt 
uit een rondgang van NU.nl langs grote bedrijven en de Rijksoverheid. Dat is voor de één een 
zegen en voor de ander een straf. 

‘In algemene zin zitten werknemers niet te springen om terug naar kantoor te gaan’, zegt Mark 
van Vugt, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die onderzoek doet 
naar thuiswerken. 

,De meesten willen alleen terug met een reden en het is aan de werkgever om die reden te 
geven.’ Grote bedrijven zijn voornemens, zo blijkt, om werknemers maximaal voor de helft van 
de tijd naar kantoor te laten komen. 

Dat geldt voor Ahold, ING en Achmea. KPN laat de werknemers 60 procent van de 
tijd thuiswerken. ‘Percentages erop plakken is een manier om niet met het probleem om te 
gaan’, zegt Van Vugt. 

Met het probleem doelt hij op hoe verder op de werkvloer na corona. ‘Je moet kijken naar 
de werkzaamheden en wie dat moeten doen en wat dan het beste werkt. Uitgaan van de 
mensen en de inhoud dus.’ Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het kabinet beslist dinsdag of de vorige week in het vooruitzicht gestelde 
versoepelingen door gaan 

Het kabinet beslist dinsdag of de vorige week in het vooruitzicht gestelde versoepelingen van 
de coronaregels komend weekeinde door kunnen gaan. Zorgminister Ernst Kuipers maakt dat 
vanavond bekend in een persconferentie. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis 
is premier Mark Rutte daar niet bij. Hij heeft een debat in de Eerste Kamer. 

Het kabinet maakte vorige week al bekend welke maatregelen het wil versoepelen. In theater- 
en concertzalen en stadions wil het de verplichte 1,5 meter afstand schrappen, waardoor veel 
meer mensen naar binnen kunnen bij een voorstelling of wedstrijd. Ook wil het 
de openingstijden voor de horeca verruimen tot uiterlijk 01.00 uur en het thuiswerkadvies 
schrappen. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft zich al over de voorgestelde versoepelingen 
gebogen en heeft volgens ingewijden geen bezwaar. Maar de precieze inhoud van het advies is 
nog niet bekend. Evenmin is duidelijk hoe de deskundigen staan tegenover verdere 
versoepelingen die het kabinet de komende weken in petto heeft. Begin maart wil het de 
meeste beperkingen laten varen. 

Kuipers zei eerder ook dat hij het OMT heeft gevraagd of de periode van isolatie na een 
coronabesmetting kan worden ingekort, omdat mensen van de Omikron-variant gemiddeld 
minder lang ziek zijn. Nu moet iemand na een positieve test minstens een week in afzondering. 
Door het hoge aantal besmettingen leidt dit tot veel uitval van personeel in cruciale sectoren 
als zorg, onderwijs en openbaar vervoer. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het kabinet maakt vanavond mogelijk bekend dat concertzalen vanaf 25 
februari weer open mogen 

Het kabinet maakt vanavond mogelijk bekend dat concertzalen vanaf 25 februari weer met 
een volledige bezetting open mogen, op voorwaarde dat iedereen in het publiek - gevaccineerd 
of niet - een negatieve test heeft. Concertorganisator Mojo is blij met de versoepelingen, maar 
ziet die zogeheten 1G-maatregel het liefst zo snel mogelijk in de prullenbak belanden. 

‘We worden er blij van dat we weer open mogen, maar de 1G (iedereen getest, red.) is iets 
waarvan we hopen dat het zo snel mogelijk weer afgeschaft wordt’, zei Mojo-directeur Ruben 
Brouwer bij Kink FM. ‘Je mag vanaf 25 februari overal in de samenleving weer alles doen en 
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je hoeft nergens meer te testen. Je mag gewoon ongetest naar binnen, dus ook in grote 
feestcafés. Maar bij onze concerten zou je dan als enige plek in de maatschappij nog moeten 
testen. Dat vinden wij vrij disproportioneel.’ Bron: AD, 15 februari 2022. 

Mojo: Blij dat volle concertzalen weer mogen, maar weg met 1G 

Concertorganisator Mojo weet zeker dat vanavond bekend wordt gemaakt dat vanaf 25 
februari concertzalen weer met volledige bezetting open mogen, op voorwaarde dat iedereen 
in het publiek - gevaccineerd of niet - een negatieve test heeft. Hoewel de concertgigant blij is 
met de versoepelingen, ziet Mojo die zogeheten 1G-maatregel het liefst zo snel mogelijk in de 
prullenbak belanden. 

Dat zegt Mojo-directeur Ruben Brouwer vanochtend in gesprek met radiostation Kink. ‘We 
worden er blij van dat we weer open mogen, maar de 1G (iedereen getest, red.) is iets waarvan 
we hopen dat het zo snel mogelijk weer afgeschaft wordt. Je mag vanaf 25 februari overal in 
de samenleving weer alles doen en je hoeft nergens meer te testen. Je mag gewoon ongetest 
naar binnen, dus ook in grote feestcafés. Maar bij onze concerten zou je dan als enige plek in 
de maatschappij nog moeten testen. Dat vinden wij vrij disproportioneel.’ 

Mogelijk kunnen evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats 
plaatsvinden, maar dienen bezoekers dan wel een negatief testbewijs te laten zien. Brouwer 
baseert zijn woorden op gesprekken die hij heeft gevoerd met Den Haag, pas later vandaag 
wordt duidelijk of het kabinet de coronapas in de rest van de samenleving schrapt. Het is 
weliswaar de vurige wens van het kabinet, maar virologen vinden het gebruik van de 3G-regel 
(gevaccineerd, genezen of getest) nog even nodig.  

Hoe snel ‘iedereen testen voor toegang’ voor concerten en festivals kan verdwijnen, is nog niet 
duidelijk. ‘Wij zijn hierover aan het praten met mensen in Den Haag. Het is ook wel iets wat 
het kabinet zelf wil, dat hebben ze tegen ons ook gezegd: zodra zo’n regel niet meer echt effect 
heeft, moeten we dat er zo snel mogelijk vanaf halen. Maar wanneer is dat moment? Wij 
denken al binnen een paar weken. Zij weten ook dat het een zware maatregel is.’ 

Maar ook mét de regel in stand is Brouwer blij. ‘Vanavond gaan we absoluut horen dat we 
weer naar een concert in een volle Ziggo Dome kunnen gaan. Dat is wel een momentje hè.’ 
Bron: AD, 15 februari 2022.  

Kabinet wil einde aan coronapas vanaf 25 februari 

Het kabinet wil vanaf 25 februari van de coronapas af. Alleen op plekken waar meer dan 500 
gasten welkom zijn, zonder vast zitplaats, wordt straks 1G-beleid gevoerd. Iedereen testen dus. 
Dat melden ingewijden in Den Haag. 

Slechts twee maanden na de harde lockdown wil het kabinet liefst alle coronarestricties 
overboord gooien. Deze vrijdag volgen de eerste extra versoepelingen, een week later verdwijnt 
dan ook de coronapas. Het Outbreak Management Team (OMT) was voorzichtiger, maar het 
kabinet wil de versoepeling toch doorzetten. 

Dinsdag vergaderde het kabinet nog over de versoepelagenda, dinsdagavond licht minister 
van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) de plannen toe. Duidelijk is dat het lockdownslot 
er verder af kan: vanaf komende vrijdag kunnen horeca en cultuur open tot 01.00 uur ‘s, ook 
worden isolatieregels soepeler. Na een besmetting geldt de isolatieduur van 5 (in plaats van 7) 
dagen, mits 24 uur klachtenvrij. 

Het thuiswerkadvies vervalt eveneens. Dat alles kan omdat de Omikron-infectiepiek voorbij 
lijkt, stellen ook de experts van het OMT. ‘Het OMT acht de versoepelingen zoals voorgesteld 
daarom verantwoord,’ schrijven de adviseurs in hun brief, maandag gedeeld met de Tweede 
Kamer. 
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Dus haalt het kabinet de voet verder van de rem: na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een 
week later, op 25 februari, de laatste halte voor het einde van de lockdown. Dan wil het kabinet 
af van vrijwel alle laatste restricties: de 3G-coronapas (gevaccineerd, genezen of getest), de 
mondkapplicht en de 1,5 meter afstand. Bij het nachtleven of drukke evenementen wordt 
straks met een testplicht gewerkt , het zogenoemde 1G. 

Een ingewijde noemde het schrappen van het coronatoegangsbewijs maandag nog ‘een 
dilemma’. ‘De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens 
bij.’ Het OMT houdt namelijk liever nog vast aan de 3G-coronapas. Sterker: een boosterprik 
is nodig ‘in deze fase’, vindt de adviesgroep van Jaap Van Dissel. 

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. ‘In de praktijk 
levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.’ Bron: Het Parool, 15 februari 2022. 

Kabinet schrapt 3G-coronapas vanaf 25 februari 

Kabinet schrapt 3G-coronapas vanaf 25 februari. Wel moet iedereen testen (1G) bij grote 
binnen-evenementen. Alleen op plaatsen waar meer dan 500 gasten binnen welkom zijn 
(zonder vaste zitplaats) wordt straks 1G-beleid gevoerd, ofwel iedereen testen. 
Buitenevenementen als festivals of voetbalwedstrijden kunnen dus zonder testplicht. 

Het thuiswerkadvies vervalt niet helemaal na commentaar van het Outbreak Management 
Team (OMT) dat het afbouwen beter gefaseerd kan gebeuren. De nieuwe lijn wordt daarom: 
‘Werk thuis en als je toch gaat, dan voor de helft van de tijd’, meldt een Haagse ingewijde. 

Soms twee maanden na de harde lockdown wil het kabinet liefst alle coronarestricties 
overboord gooien. Deze vrijdag volgen de eerste extra versoepelingen, een week later verdwijnt 
dan ook de coronapas. De infrastructuur- de app en de bijbehorende wet – wordt wel achter 
de hand gehouden. Ook kan de coronapas in het buitenland gewoon gebruikt worden als dat 
nodig is. 

Vandaag vergaderde het kabinet nog over de versoepelagenda, vanavond licht minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) de plannen toe. Duidelijk is dat het lockdownslot er 
verder af kan: vanaf komende vrijdag is stap één, waarbij horeca en cultuur open kunnen 
blijven tot 01.00 uur. Ook worden isolatieregels soepeler vanaf vrijdag. Na een besmetting 
geldt straks de isolatieduur van vijf (in plaats van zeven) dagen, mits 24 uur klachtenvrij. 

Dat alles kan omdat de Omikron-infectiepiek voorbij lijkt, stellen de experts van het OMT. 
‘Het OMT acht de versoepelingen zoals voorgesteld daarom verantwoord’, schrijven de 
adviseurs in hun brief die gisteren is gedeeld met de tweede Kamer.  

Dus haalt het kabinet de voet verder van de rem: na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een 
week later, op 25 februari, de laatste halte van de lockdown. Dan wil het kabinet af van vrijwel 
alle laatste restricties: de 3G-coronapas (gevaccineerd, genezen of getest) en de 1.5 meter 
afstand vervallen dan. De mondkapjesplicht vervalt ook, behalve in het openbaar vervoer, op 
de luchthavens en in vliegtuigen. 

Bij het nachtleven of drukke evenementen binnen wordt straks wel met een testplicht gewerkt, 
het zogenoemde 1G. dat geldt dus voor binnenevenementen met 500 gasten of meer zonder 
vaste zitplaats. Evenementen buiten en festivals vallen dus niet onder die testplicht. 

Een ingewijde noemde het schrappen van het coronatoegangsbewijs eerder nog ‘een dilemma’. 
‘De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er vraagtekens bij’. Het OMT 
houdt namelijk liever nog vast aan de 3G-coronapas. Sterker: een boosterprik is nodig in deze 
fase’, vindt de adviesgroep van Jaap Van Dissel. 

Wel erkent het RIVM dat er weinig draagvlak is voor het coronatoegangsbewijs. ‘In de praktijk 
levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.’ Bron: AD, 15 februari 2022.  
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Een nieuwe golf van coronabesmettingen trekt richting het Oost-Europa 

Een nieuwe golf van coronabesmettingen met de Omikron-variant trekt richting het oosten 
van Europa. Het aantal gevallen is in de afgelopen twee weken meer 
dan verdubbeld in Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Rusland en Oekraïne. De 
Wereldgezondheidsorganisatie dringt er bij de landen op aan meer te vaccineren en 
strengere maatregelen te nemen. Dat zegt Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor 
Europa, in een verklaring. Bron: AD, 15 februari 2022.  

Iets meer dan de helft van de Nederlanders staat nu achter de aanpak van 
de coronacrisis 

Iets meer dan de helft van de Nederlanders staat nu achter de aanpak van de 
coronacrisis door het kabinet, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research - tussen 11 en 14 
februari - in opdracht van de NOS. Vorige maand ging het nog om vijfenveertig procent, dat is 
gestegen naar eenenvijftig procent. 

Vijfentachtig  procent van de ondervraagden zegt verder te willen versoepelen. Van deze groep 
is achtendertig procent zelfs voor het loslaten van alle restricties. ‘Nog niet eerder was het 
aandeel 'helemaal loslaten' zo groot’, aldus I&O Research. ‘Nog maar negen procent wil de 
huidige maatregelen handhaven en slechts drie procent wil ze verder aanscherpen.’ 

Hoewel vijfentachtig procent versoepelingen wil, zijn er wel maatregelen die de mensen 
zouden willen handhaven. Dat zou volgens het onderzoek gaan om thuisblijven en testen bij 
klachten (56 procent) en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (49 procent). 
Vandaag laat het kabinet weten welke versoepelingen er komen. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Met versoepelingen in zicht weer meer steun voor coronabeleid van 
kabinet 

De steun voor het coronabeleid van het kabinet is voor de tweede maand op rij toegenomen. 
Dat blijkt uit onderzoek van I & O Research in opdracht van de NOS. Ruim de helft van de 
ondervraagden, 51 procent, staat nu achter de aanpak van de coronacrisis door het 
kabinet. Een maand eerder was dat met 45 procent nog minder dan de helft. 

De onderzoekers vroegen ook naar hoe men dacht over de coronamaatregelen die betrekking 
hebben op de gezondheid van Nederlanders. Ook daar is nu meer steun voor het beleid, van 
48 procent in januari naar 54 procent nu. De steun voor de economische maatregelen van het 
kabinet steeg ook, maar ligt met 38 procent wel een stuk lager. Vorige maand was dit 29 
procent. 

I&O Research doet al sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, representatief 
onderzoek naar de steun voor het kabinetsbeleid. Die was in het begin van de crisis torenhoog. 
De algemene steun voor het beleid lag aanvankelijk zelfs boven de 90 procent. Naarmate de 
crisis langer duurde, daalde die geleidelijk. In december vorig jaar steunde met 40 procent 
voor het eerst minder dan de helft van de ondervraagden het beleid. Vorige maand steeg dat 
weer tot 45 procent en nu is het dus nog wat verder opgelopen (naar 51 procent). 

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 11 en 14 februari. Toen was al duidelijk dat het kabinet 
op de persconferentie van vanavond zeer waarschijnlijk verregaande versoepelingen gaat 
afkondigen. Het overgrote deel van de mensen die aan het onderzoek meededen, wil ook 
versoepelen. 47 procent is daarvoor en 38 procent wil zelfs dat alle maatregelen worden 
losgelaten. 

Bij elkaar opgeteld wil dus 85 procent (in enige vorm) versoepelingen en dat percentage was 
volgens I&O niet eerder zo groot. Nog maar 9 procent wil de huidige maatregelen handhaven 
en 3 procent vindt dat ze zelfs moeten worden aangescherpt. 
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Opvallend is de gelijkgestemdheid onder kiezers. De achterbannen van alle partijen, alle 
leeftijdscategorieën en alle opleidingsniveaus zijn in ruime meerderheid voor versoepelingen. 
Wel willen aanhangers van onder meer PVV en FvD vaker alle maatregelen loslaten, terwijl 
mensen die stemmen op de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) of PvdA en 
GroenLinks vaker kiezen voor versoepelingen. 

Onder de mensen die nog niet alles willen loslaten, is er bezorgdheid over een opleving van 
het coronavirus door bijvoorbeeld een nieuwe variant. Zij zijn daarom voor handhaving van 
de anderhalvemeterregel en mondkapjes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Waarschijnlijk 
gaat het kabinet daar niet voor kiezen en blijven alleen basisadviezen gehandhaafd zoals geen 
handen schudden, handen wassen, ventileren en testen bij klachten. 

Voor mensen die aangaven dat alle maatregelen geschrapt moeten worden, is het argument 
vaak dat die disproportioneel zijn en niets hebben uitgehaald. Daarbij wordt ook gewezen op 
het milde karakter van de nu dominante Omikron-variant. Er worden veel mensen besmet, 
maar ze komen niet zo snel in het ziekenhuis en al helemaal niet op de IC, zo zegt deze groep. 

Als naar afzonderlijke versoepelingsmaatregelen wordt gevraagd, vinden de meeste mensen 
(62 procent) dat de horeca en culturele instellingen tot na 22.00 uur open mogen blijven. 
Daarna volgen het langer openhouden van sportlocaties en het weer volledig bezetten van 
stadions, theaters en bioscopen. 

Van het thuisblijven en testen bij klachten vindt maar 18 procent dat dit moet worden 
afgeschaft. Daarmee is dit, als het aan de ondervraagden ligt, de laatste maatregel die moet 
worden geschrapt. 

Aan de deelnemers is ook gevraagd of er nooit meer een lockdown moet komen, zelfs niet als 
dat leidt tot overbelasting van de ziekenhuizen en eventueel meer doden. Met die stelling is 
31 procent het eens. De helft kan zich wél een nieuwe lockdown voorstellen. 

Ook over het coronatoegangsbewijs, de QR-code, wordt verdeeld gedacht. Van de 
ondervraagden vindt 38 procent dat de coronapas definitief moet worden afgeschaft. Net iets 
meer mensen, 41 procent, vinden dat de pas nog nut kan hebben. Bron: NOS, 15 februari 
2022. 

Ook Amstelveen legt flitsbezorgtsunami aan banden 

Na Amsterdam en Diemen haalt ook Amstelveen een streep door de komst van nieuwe 
flitsbezorgers. De gemeente wil zo voorkomen dat boodschappenkoeriers massaal de 
gemeentegrens oversteken. 

Amsterdam stelde eind januari een moratorium van een jaar in op nieuwe bezorgmagazijnen 
van flitsbezorgers in woonwijken, vanwege de overlast en sociale onwenselijkheid van zulke 
dichtgeplakte distributiecentra in woonbuurten.  

De afgelopen weken zijn onder meer Getir, Gorillas en Flink al in Amstelveen neergestreken. 
Die gemeente is volgens wethouder Floor Gordon (economische zaken) niet tegen 
flitsbezorgers, maar wil de uitwassen tegengaan. En dan vooral de vestiging van ‘darkstores’ 
(flitsbezorgmagazijnen) die reguliere winkels verdrijven uit in winkelcentra. Zo is Getir sinds 
kort gevestigd in het Amstelveense buurtwinkelcentrum Kostverlorenhof. 

‘Het afgelopen jaar is het aantal flitsbezorgdiensten in snel tempo uitgerold,’ zegt Gordon. ‘We 
willen wél voorkomen dat onevenredig veel flitsbezorgers zich versneld in Amstelveen vestigen 
op locaties die zich hiervoor minder goed lenen en mogelijk tot overlast leiden. We willen in 
Amstelveen een gecontroleerde groei en geen ongebreidelde groei.’ 

‘We leggen deze week nieuwe regels voor aan de gemeenteraad, waarna flitsbezorgdiensten in 
het vervolg eerst met de gemeente in gesprek moeten gaan en een omgevingsvergunning nodig 
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hebben.’ Voor bestaande vestigingen heeft dat beleid geen gevolgen. Wel wil Amstelveen met 
Getir in gesprek over een andere vestigingsplek, buiten een winkelcentrum.  

Vorige week nam Diemen al een zelfde besluit uit angst dat flitsbezorgers na het Amsterdams 
verbod over de regiogemeente uitwaaieren. Inmiddels hebben ook Rotterdam en Den Haag 
zulke maatregelen getroffen en werken onder meer Almere en Groningen aan vergelijkbaar 
beleid. Amersfoort heeft volgens NRC Handelsblad zelfs zijn enige flitsvestiging gesloten, 
omdat die niet paste in het bestemmingsplan. Bron: Het Parool, 15 februari 2022. 

Ook Diemen legt opening nieuwe ‘dark stores’ aan banden 

De gemeente Diemen voert per direct een verbod in op de opening van nieuwe vestigingen van 
flitsbezorgers, zogenaamde ‘dark stores’. Eerder nam Amsterdam ook al een zogeheten 
voorbereidingsbesluit om de wildgroei een halt toe te roepen. 

Diemen is bang dat nu flitsbezorgers geen nieuwe vestigingen in Amsterdam te kunnen 
openen, bedrijven als Gorillas, Getir, Zapp en Flink de wijk naar Diemen zullen nemen. 
‘Distributiepunten van flitsbezorgdiensten kunnen verkeers- en parkeeroverlast opleveren en 
kunnen woon- of winkelgebieden ongewenst van karakter doen veranderen,’ schrijft het 
college van Diemen. ‘Met het voorbereidingsbesluit regelde de gemeente dat gebruik van een 
pand door zo’n flitsbezorgdienst verboden is en dat voor vestiging van zo’n bedrijf een 
omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van het bestemmingsplan.’ 

 

Een flitsbezorger van boodschappenbezorgdienst Gorillas. @ ANP 

Eerder nam Amsterdam al zo'n voorbereidingsbesluit om de wildgroei aan ‘dark stores’ tegen 
te gaan. In totaal zijn er inmiddels een stuk of dertig in de stad. 

Recentelijk kwamen bewoners van de Frederik Hendrikbuurt in opstand tegen een vestiging 
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 in gebouwen die juridisch wél geschikt 
zijn, bijvoorbeeld op het Van Limburg Stirumplein, waar Flink recentelijk een vestiging opende 
waartegen de gemeente machteloos is. 

Met het voorbereidingsbesluit koopt Amsterdam een jaar tijd om degelijke regelgeving te 
maken. In de toekomst zullen flitsbezorgers moeten voldoen aan speciale vestigingsregels. 
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Flitsbezorgers waren twee weken geleden niet blij met het besluit van Amsterdam. Flink liet 
via een woordvoerder weten dat het bedrijf en zijn klanten ‘verrast en natuurlijk teleurgesteld 
zijn’ in de beslissing. Een woordvoerder van Gorillas liet weten ‘erg teleurgesteld’ te zijn in het 
besluit’. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is in Moskou geland voor gesprek 
met president Vladimir Poetin 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is in Moskou geland voor zijn gesprek met president 
Vladimir Poetin. Net als eerder de Franse president Emmanuel Macron weigerde hij een 
Russische coronatest. In plaats daarvan liet Scholz een dokter van de Duitse ambassade een 
PCR-test bij hem afnemen. 

Russische functionarissen waren uitgenodigd om daar getuige van te zijn. Een coronatest is 
een voorwaarde om het Kremlin binnen te komen. Omdat Macron de Russische test vorige 
week weigerde, vond zijn urenlange discussie met de Russische leider plaats aan een zes meter 
lange tafel. Scholz en Poetin begonnen hun gesprek aan dezelfde tafel met dezelfde afstand. 
‘Maar dat zal de aard, de inhoud of de duur van de ontmoeting niet beïnvloeden’, zei Poetins 
woordvoerder. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Willekeur bij doorstroming scholieren 

Wie met een schooldiploma wilde doorstromen naar een hoger niveau, was afhankelijk van de 
eisen die zijn school had. ‘Hier is sprake geweest van decennia van kansenongelijkheid.’ 

Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan 
op de andere, constateert het Centraal Planbureau (CPB). Door deze kansenongelijkheid 
liepen sommige leerlingen mogelijk de stap naar hoger onderwijs mis. 

Tot 2020 mochten middelbare scholen eigen eisen stellen aan wanneer een leerling naar een 
hoger schoolniveau mocht. Wilden leerlingen met een vmbo-diploma naar de havo, of met een 
havo-diploma naar het vwo? Dan moesten ze bijvoorbeeld gemiddeld een 7 staan, een 
voldoende hebben voor wiskunde of een extra eindexamenvak in hun pakket hebben. 

De ene middelbare school was een stuk soepeler dan de andere: bij de strengste scholen 
stroomde vijf procent van de vmbo’ers gemiddeld door naar de havo, op de soepelste maar 
liefst vijfendertig procent. Gemiddeld stapelde zeventien procent van de vmbo-’ers een havo-
opleiding op het diploma, en zes procent van de havisten klom naar het vwo. 

‘Het was ondertussen niet zo dat een leerling die een 7 gemiddeld moest staan meer kans had 
zijn havo-diploma te halen dan iemand met een dikke 6, blijkt uit ons onderzoek. De strenge 
selectie lijkt dus niet altijd terecht’, zegt onderzoeker Paul Verstraten van het CPB. ‘Dan moet 
je constateren dat hier sprake is geweest van decennia van kansenongelijkheid. Sommige 
leerlingen zijn hierdoor mogelijk de kans op hoger onderwijs misgelopen en dat kan ook 
gevolgen hebben gehad voor hun baankansen en inkomen.’ 

Het CPB onderzocht het stapelen van onderwijs van leerlingen tussen 2004 en 2020. In dat 
laatste jaar kwam er een ‘doorstroomrecht’ voor leerlingen met een vmbo- of havo-diploma, 
wat betekent dat scholen geen eigen selectie meer mogen voeren op wie doorstroomt naar een 
hoger schoolniveau. Het recht moet zorgen voor meer duidelijkheid voor ouders en leerlingen, 
en eerlijkere kansen. De enige eis is nu dat een vmbo’er een zevende eindexamenvak in zijn 
pakket moet hebben, al kan een school daar toch nog van afwijken als die goede redenen heeft 
de leerling een kans te bieden. 

Of dat doorstroomrecht echt meer kansen gaat bieden, kan Verstraten nu nog niet zeggen. 
‘Corona heeft het moeilijk gemaakt om metingen te doen sinds 2020: door versoepelingen is 
de afgelopen twee jaar 95 procent van de eindexamenkandidaten geslaagd. Toekomstig 
onderzoek moet dus nog gaan uitwijzen hoe het uitpakt.’ 
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Het wordt interessant of scholen hun cultuur gaan veranderen. ‘We zagen dat een soepele 
school die in het ene jaar 35 procent van de vmbo-gediplomeerden liet doorgaan naar de havo, 
vier jaar later vaak nog steeds zo soepel werkte. Andersom waren selectieve scholen vier jaar 
later vaak ook nog net zo selectief. Bij zulke constante cijfers kan het dus niet zo zijn dat het 
alleen aan de leerlingen gelegen heeft dat er veel of weinig doorstroomden.’ 

Het CPB-onderzoek geldt als een soort ‘nulmeting’ om te bepalen of het doorstroomrecht 
gunstig gaat zijn voor de kansengelijkheid. Stapelen blijkt vooral veel voor te komen onder 
migranten, en leerlingen uit de allerlaagste en allerhoogste inkomensgroepen. 
‘Onderadvisering bleek uit ander onderzoek daarin een rol te spelen bij migranten en lagere 
inkomensgroepen.’ 

Verstraten wil zonder data nog geen uitspraken doen over hoe de ‘klimroutes’ zich in de 
toekomst gaan ontwikkelen. Of leerlingen willen doorstromen naar havo of vwo, is van veel 
factoren afhankelijk.  

‘Aanleiding voor ons onderzoek was ook dat stapelen zo weinig voorkwam in Nederland. Het 
werd in de loop der jaren ook steeds minder. Dat kan een positieve oorzaak hebben, namelijk 
dat er beter passende adviezen zijn uitgedeeld, en leerlingen dus meteen al op het juiste niveau 
uitkwamen. Maar waarschijnlijk heeft ook een rol gespeeld dat vmbo’ers eerder voor het mbo 
dan voor de havo zijn gaan kiezen. Brede brugklassen, het leenstelsel: het kan allemaal van 
invloed zijn op een onderwijsloopbaan.’ Bron: Trouw, 15 februari 2022. 

De antivaxer Novak Djokovic  

Novak Djokovic mist liever Roland Garros en Wimbledon dan dat hij zich gedwongen laat 
vaccineren. Hij mist in de nabije toekomst liever een aantal titels dan dat hij zich laat dwingen 
tot een vaccinatie tegen corona. Dat heeft de Servische nummer 1 van de wereld verklaard in 
een interview met de BBC. 

Djokovic zei niet geassocieerd te willen worden met de antivaxbeweging, maar steunt het recht 
tot het maken van eigen keuzes. Djokovic werd gevraagd of hij zou afzien van deelname aan 
toernooien als Roland Garros en Wimbledon, vanwege zijn standpunt over vaccinatie. 

‘Ja, dat is de prijs die ik ervoor wil betalen’, antwoordde de 20-voudig grandslamwinnaar, die 
vorige maand Australië moest verlaten omdat zijn visum werd geweigerd. Hij zou daar 
deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. 

In het interview geeft Djokovic aan dat hij de kritiek begrijpt en dat hij zichzelf niet boven de 
partijen verheven voelt: ‘Miljoenen mensen over de hele wereld hebben corona en worstelen 
nog steeds met corona. Dus ik neem dit heel serieus, ik hou er echt niet van dat iemand denkt 
dat ik misbruik heb gemaakt van de situatie om een positieve PCR-test te krijgen en 
uiteindelijk deel te nemen aan het toernooi. 

De situatie omtrent de Australian Open maakte Djokovic naar eigen zeggen verdrietig. ‘Het 
was niet gemakkelijk’, aldus de Serviër, die stelt dat er niet opzettelijk fouten zijn gemaakt. 
‘De visumaangifte werd aanvaard en bevestigd door de rechtbank en de minister voor 
immigratie. Dus wat mensen niet weten dat ik niet Australië uit moest omdat ik niet was 
gevaccineerd of dat ik de regels heb overtreden. De reden dat ik Australië uit moest was omdat 
de minister dacht dat ik een antivax-sentiment zou kunnen creëren in het land of de stad. 
Daar ben ik het volledig niet mee eens. Bron: AD, 15 februari 2022.  

Reproductiegetal daalt met twintig procent in een week 

Het coronavirus heeft steeds meer moeite om zich te verspreiden. Dat is te zien aan het 
reproductiegetal dat voor het eerste sinds half december onder de 1 is gekomen. Hoe verder 
het onder de 1 komt hoe sneller het aantal besmettingen kan dalen. Ondertussen is ook het 
aantal nieuwe besmettingen fors afgenomen, afgelopen week met twintig procent. Bron: AD, 
15 februari 2022. 
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ID&T reageert verheugd op het kabinetsbesluit om de evenementen 
branche te openen 

ID&T reageert verheugd op het kabinetsbesluit om de evenementen branche open te gooien. 
‘Eindelijk is er een stip op de horizon gezet, waardoor wij vooruit kunnen kijken en doen waar 
wij het beste in zijn: het organiseren van evenementen. Afgelopen weekend konden we l even 
van de sfeer proeven toen onze club weer openging en dat gevoel was onbeschrijfelijk’, aldus 
Rosanne Janmaat, COO van ID&T Groep. 

Alleen de inzet van 1G voor de evenementen binnen noemt Janmaat disproportioneel. De regel 
staat volgens haar haaks op onze unity-gedachte: evenementen en festivals zijn er voor 
iedereen. ‘Voor onze buitenlandse bezoekers, voor sommige van onze evenementen zijn er 
tienduizenden, is de wirwar aan onduidelijke en onbegrijpelijke regels niet meer te volgen’. 
Haar oproep aan het kabinet: ‘stop met het testen om te testen’. 

Janmaat spreekt ook van oneerlijke concurrentie, omdat personeel in de teststraten, ‘dat 
normaal in horeca en op evenementen werkt’, in haar ogen bovengemiddeld betaald wordt. 
‘Voor beide sectoren is het hierdoor onmogelijk personeel te vinden. Een branche die twee jaar 
gesloten is geweest heeft simpelweg niet de financiële middelen met dit uurloon te 
concurreren.‘ Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen onder jongeren daalt 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen onder jongeren daalt. In deze leeftijdsgroepen komen 
wel nog altijd de meeste besmettingen voor. Bij ouderen is een lichte toename te zien. Dat 
wordt duidelijk uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen testten 109.915 tieners positief. Dat is 31 procent minder dan 
een week eerder, toen het coronavirus werd vastgesteld bij bijna 160.000 tieners. Bij kinderen 
onder de tien is een daling van bijna 33 procent te zien, van bijna 57.000 naar iets meer dan 
38.000. ook onder de twintigers (min 12 procent) en dertigers (min 18 procent) daalt het aantal 
bevestigde besmettingen. 

Vanaf 65 jaar stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen juist. Zo nam het aantal positieve 
testen onder 90-plussers met 25 procent toe, van 655 naar 820. Bij tachtigers waren er 21 
procent meer positieve testen dan vorige week. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Een nieuwe versie van de Omikron-variant is dominant geworden 

Een nieuwe versie van de Omikron-variant van het coronavirus is dominant geworden in 
Nederland. BA.2 komt vanaf deze week meer voor dan BA.1, de eerste Omikronversie die eind 
vorig jaar Nederland bereikte. 

Versie BA.2 is nog besmettelijker dan BA.1, maar volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen aanwijzingen dat mensen er zieker van worden. 
De boosterprik beschermd mensen even goed tegen beide varianten, voegt het instituut eraan 
toe. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt. In de afgelopen zeven dagen zijn 493.055 
positieve testen geregistreerd. Dat is het laagste aantal in drie weken en de eerste daling sinds 
december. 

Van die positieve testen waren er 482.695 in de afgelopen zeven dagen. Dat is 21.7 procent 
minder dan in de zeven dagen ervoor. Toen testten meer dan 616.000 mensen positief. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkte toen bovendien een grote 
achterstand weg, waardoor het in totaal meer dan 824.000 meldingen kreeg. 
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Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook. In de afgelopen week zijn 1149 mensen in een 
ziekenhuis op genomen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
Een week eerder waren er (na correctie) 1393 opnames. Van de 1149 opgenomen mensen 
kwamen 88 op een intensive care te liggen, tegen 122 een week eerder. Bron: AD, 15 februari 
2022. 

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is weer toegenomen 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag weer toegenomen, 
met 102 tot 1656. Het is de derde dag op rij dat er sprake is van een stijging, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

De toename van dinsdag is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu 
1475 mensen met corona. Op de intensive cares bleef dit aantal 181, gelijk aan maandag. 

Afgelopen etmaal werden er 248 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Dat is de grootste toestroom sinds half december. Op de ic’s ging het om 
11 nieuwe opnames. Dat zijn bij elkaar 108 meer dan maandag. 

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is 
in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Duitsland heeft de piek van de Omikron-besmettingen achter de rug 

Duitsland heeft de piek van de Omikron-besmettingen achter de rug. Dat betekent dat het 
coronabeleid kan worden versoepeld, zei minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach tegen 
de krant Bild. 

Lauterbach kwam met de optimistische boodschap in aanloop naar topoverleg op woensdag. 
Dan bespreken bondskanselier Olaf Scholz en leiders van deelstaten voorstellen om de 
strengste coronamaatregelen de komende weken op te heffen. 

De minister beklemtoonde dat in zijn ogen een verstandig coronabeleid is gevoerd. ‘Daarmee 
hebben we het aantal sterfgevallen aanzienlijk kunnen terugbrengen’, zei hij tegen de krant. 
‘We hebben deze Omikrongolf in vergelijking met andere landen goed doorstaan.’ 

Duitsland maakte dinsdag melding van bijna 160.000 nieuwe coronabesmettingen. De 
sociaaldemocraat Lauterbach, zelf een epidemioloog, had eerder nog voorspeld dat het aantal 
dagelijkse besmettingen zou kunnen stijgen tot 400.000. dat niveau is vooralsnog niet bereikt. 
Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het is niet uitgesloten dat er nog varianten ontstaan met minder 
vriendelijke eigenschappen dan Omikron 

Vanavond kondigt het kabinet rigoureuze coronaversoepelingen aan. Zijn we echt van het 
virus af of zitten er nog addertjes onder het gras? Volgens Amrish Baidjoe, assistent-professor 
infectieziekten en epidemiologie bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine, is het 
zeker niet uitgesloten dat er nog varianten ontstaan die minder vriendelijke eigenschappen 
hebben dan Omikron.’ 

De anderhalve meter gaat eraan, 3G staat op de helling, carnaval kan volop worden gevierd 
en van het mondkapje nemen we ook snel afscheid. Zoals vaker is Nederland niet flauw met 
rigoureuze versoepeling van het coronabeleid. Dat is niet zonder risico’s, stelt Amrish Baidjoe. 
Bron: AD, 15 februari 2022.  
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Persconferentie met Ernst Kuipers 

Heel veel mensen werden ernstig ziek, veel mensen overleden. Teveel andere patiënten 
moesten wachten op zorg. Het is een zware tijd geweest. Voor zieken, voor nabestaanden, 
maar ook voor alle anderen. Voor onze jongeren, cultuurmakers, voor ondernemers die hard 
geraakt zijn door de crisis. 

Het beeld van de ziekenhuizen is stabiel. Waar we op hoopten blijkt te kloppen. We bouwen 
immuniteit op en de Omikron-variant is minder ziekmakend. Daarmee wegen ook andere 
belangen zwaarder mee. We kunnen niet zonder zorg, maar ook niet zonder elkaar. Jongeren 
moeten elkaar kunnen ontmoeten, we moeten kunnen genieten van sport, cultuur en uitgaan. 
Ook dat is onmisbaar voor een gezonde samenleving. 

Op plaatsen waar je nu je coronatoegangsbewijs moet laten zien, moet dat de komende week 
nog steeds. Het advies om thuis niet meer dan vier mensen tegelijk te ontvangen komt per 
direct te vervallen. Ook de aangekondigde versoepeling van het thuiswerkadvies gaat meteen 
in. Het advies was tot nu toe nog om volledig thuis te werken als dat kan. Dat wordt nu: werk 
maximaal de helft van de werktijd op kantoor. 

We mogen optimistisch zijn, maar we moeten realistisch blijven. Corona is niet weg, verre van 
dat. Denk daaraan als je carnaval viert. Mijd grote menigten. Voor risicogroepen is dit een 
spannende tijd. Anderen moeten rekening met hen houden. De kans dat je besmet raakt is 
groot, en dus ook op het overdragen. 

De pandemie is niet voorbij. Het aantal besmettingen is ontzettend hoog. Misschien zijn we 
net over de piek heen, maar de aantallen zijn hoog. Wees nog steeds voorzichtig want de 
kans dat je iemand tegenkomt die het virus heeft, is groot.  

Het blijft verstandig om een mondkapje te dragen en om onderling afstand te houden. Dat is 
een dringend advies. In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht omdat kwetsbaren 
daar gebruik van moeten kunnen maken. Wees daarom extra voorzichtig. Dat kan ook met 
een zelftest. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Reizigers die uit een zeerhoogrisicogebied naar Nederland komen hoeven 
niet meer in quarantaine 

Mensen die uit een zogenoemd zeerhoogrisicogebied naar Nederland reizen hoeven vanaf 25 
februari niet meer in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat 
om landen met hoge aantallen besmettingen, waar er slecht zicht is op de verspreiding van 
het virus of waar een zorgelijke virusvariant rondgaat. 

Op de lijst staan momenteel de landen Afghanistan, de Verenigde Staten en Israël. Bron: AD, 
15 februari 2022. 

Barman Silvano opgepakt na hoogoplopend conflict met boa over 
mondkapje 

Café-eigenaar Silvano Bellai is tegen wil en dank een hot op het internet. Op een filmpje, dat 
inmiddels al 150.000 keer is bekeken, is te zien dat hij voor een vol terras wordt afgevoerd 
door de politie. Aanleiding was een conflict met boa’s, omdat Silvano en zijn personeel geen 
mondkapjes droegen. De ondernemer is ontstemd, maar de gemeente staat achter de actie: 
‘Hij raakte de boa ongevraagd aan’. 

De eigenaar van het bekende café Sil aan de Beestenmarkt in Delft werd afgelopen zaterdag, 
terwijl hij druk aan het werk was op zijn terras, door een buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa) aangesproken op het feit dat hij en zijn personeel geen mondkapje droegen. Dat is 
verplicht voor het horecapersoneel. ‘Dat klopte’, erkent hij. ‘We rennen de hele dag in en uit, 
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dan is het gewoon niet handig en je wordt er op den duur misselijk van. Daar heb ik een 
waarschuwing voor gekregen en dat vind ik prima.’ Bron: AD, 15 februari 2022. 

Europese Unie gooit 55 miljoen doses coronavaccins weg 

De Eu gaat tegen eind februari 55 miljoen doses coronavaccins weggooien. Dat is veel meer 
dan de 30 miljoen doses die de EU tot nog toe in 2022 aan Afrika heeft gedoneerd. Dat blijkt 
uit een nieuw rapport van de People’s Vaccine Alliance, waar Oxfam deel van uitmaakt. 

‘De EU blijft niet alleen voorstellen blokkeren om afstand te doen van intellectuele 
eigendomsrechten op vaccins, die fabrikanten op het Afrikaanse continent in staat zouden 
stellen hun eigen coronavaccins te produceren, ze stockeert ook miljoenen doses waarvan de 
vervaldatum verstrijkt voor het einde van de maand’, waarschuwt de organisatie. 

Oxfam laakt het feit dat de EU prioriteit geeft aan de verspreiding van vaccins in welvarende 
landen. ‘Slechts acht procent van de EU vaccinexport ging naar het Afrikaanse continent’, 
aldus de organisatie. In Duitsland ging volgens Oxfam slechts één procent van de vaccinexport 
van BioNTech, het Duitse farmaceutische bedrijf achter het Pfizer-vaccin, naar Afrika. 

Oxfam schat dat sinds het begin van het jaar in Afrika een kwart miljoen mensen overleden 
zijn aan Covid-19, bijna 7.000 mensen per dag. Slechts elf procent van de bevolking van het 
Afrikaanse continent heeft momenteel twee vaccinaties gehad. Bron: AD, 16 februari 2022. 

Bewoners van verpleeghuizen mogen acht weken na een corona-infectie 
al een boosterprik krijgen 

Bewoners van verpleeghuizen mogen acht weken na een doorgemaakte corona-infectie al een 
boosterprik krijgen, in plaats van na drie maanden die eerst werden aangehouden. Het 
kabinet volgt het advies hierover op van het Outbreak Management Team. 

De Gezondheidsraad gaf eerder een advies om wel drie maanden te wachten. ‘De raad begrijpt 
echter dat voor deze doelgroep een korter interval wordt gehanteerd, vooral omdat verspreiding 
van het virus in een verpleeghuis snel kan gaan en hier de meest kwetsbare mensen wonen’, 
schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. 

Ook in de uitvoering levert een kortere periode tussen besmetting en vaccinatie geen 
problemen op. Bij de komende vaccinatierondes in verpleeghuizen zullen daarom de bewoners 
uitgenodigd worden die minimaal acht weken geleden een infectie hebben doorgemaakt’, 
besluit de bewindsman. Bron: AD, 16 februari 2022. 

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid mogelijk maakt wordt 
ingetrokken 

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid (alleen toegang voor recent gevaccineerde of 
genezen mensen) mogelijk maakt, wordt ingetrokken. Maar dat geldt niet voor de inzet van 
de coronapas met 3G op de werkvloer. Dat schrijft minister ernst Kuipers aan de Tweede 
Kamer. 

Het kabinet wil kijken of het verstandig is de optie van zo’n coronapas, die men in het geval 
van 3G ook met een negatieve test kan krijgen, op de werkvloer paraat te houden. Naar de 
coronapas zou volgens het wetsvoorstel alleen bij werknemers kunnen worden gevraagd in 
die sectoren waarvan de bezoekers ook een toegangsbewijs moeten laten zien. 

Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk overbodig, omdat de coronapas in zijn geheel per 25 
februari verdwijnt. Maar in de brief aan de Kamer houdt Kuipers de optie open dat het 
toegangsbewijs (ctb) met 3G op een bepaald moment epidemiologisch gezien weer ingezet zou 
moeten worden. 
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Als het toegangsbewijs onverhoopt een terugkeer maakt, kan het volgens Kuipers goed zijn 
om de optie te hebben die pas op de werkvloer in te zetten. ‘Eerder gaf de Raad van State aan 
dat het niet logisch is om op plaatsen wel een ctb aan bezoekers te vragen, maar niet aan 
medewerkers die met de bezoekers in contact komen’, benadrukt de bewindsman. Hij zegt wel 
de tijd te willen nemen voor nader onderzoek om de regeling op iets langere termijn mogelijk 
te verbeteren. Bron: AD, 16 februari 2022. 

Voor het Veiligheidsberaad is het einde aan twee jaar coronamaatregelen 
nogal plotseling gekomen 

Voor het Veiligheidsberaad is het einde aan twee jaar coronamaatregelen nogal plotseling 
gekomen. De burgemeesters pleitten weliswaar al langere tijd voor versoepelingen, maar nu 
ging het wel heel erg snel. Hubert Bruls, de beraadsvoorzitter realiseert zich maandag na de 
vergadering van het beraad pas dat het hoogstwaarschijnlijk de laatste crisisvergadering was 
geweest. ‘We komen nog wel weer bijeen, maar het lijkt nu toch wel zeker dat de druk van de 
ketel af is. We kunnen allemaal terug naar normaal’. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Paradiso gelooft niet in de 1G-maatregel 

Een woordvoerder van Paradiso in Amsterdam laat weten dat de poptempel niet gelooft in de 
1G-maatregel. ‘We zijn blij dat we weer kunnen en dat gaan we volop doen. Het is alleen 
jammer dat de willekeurige capaciteit van 500 wordt gebruikt met het 1G systeem. We geloven 
niet dat 1G werkbaar is.’ Bron: AD, 15 februari 2022. 

De openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in het 
openbaar vervoer het mondkapje verplicht blijft 

De openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, tram en metro het 
mondkapje verplicht blijft. Zorgminister Ernst Kuipers maakte de verlenging van die 
coronamaatregel dinsdagavond bekend. Overal vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in 
het openbaar vervoer en op luchthavens 

‘We zijn verbaasd dat het mondkapje als enige in het ov blijft. Als we die nu niet schrappen, 
wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet uitleggen’, zegt topvrouw Marjan Rintel 
van de Nederlandse Spoorwegen. 

Ook branchevereniging OV-NL maakt zich kwaad. ‘De bereidheid in de samenleving om een 
mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De boa’s in het 
ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten’, 
meldt de organisatie. ‘Als straks op alle plaatsen de mondkapjesplicht komt te vervallen, 
behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er een enorme 
druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov. Bron: AD, 15 februari 
2022. 

Ouders mogen uiterlijk maandag weer de school in  

Ouders mogen uiterlijk maandag weer de school in om hun kinderen weg te brengen en op te 
halen. De eerste week moeten zij dan nog wel een mondkapje op en 1.5 meter afstand houden. 
Maar uiterlijk op 28 februari is dat ook niet meer nodig. Dat meldt het ministerie van 
Onderwijs. 

Deze versoepeling betekent ook dat ouders weer mee mogen naar open dagen. Verder krijgen 
leerlingen weer de mogelijkheid om samen te werken en lessen te volgen met kinderen uit 
andere klassen. Ook pauzes hoeven niet langer te worden gespreid. Voor het hoger onderwijs 
en het middelbaar beroepsonderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen. 
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In principe gaan de versoepelingen in op 18 en 25 februari. Scholen en onderwijsinstellingen 
kunnen er evenwel voor kiezen de versoepelingen pas de maandagen daarna in te voeren, 
zodat de nieuwe schoolweek begint met de vernieuwde regels. 

Ook in het onderwijs blijven wel de basisregels gelden, zoals handen wassen, hoesten en 
niezen in de elleboog, geen handen schudden en testen bij klachten. Ook het dringende 
advies om vanaf groep 6 van de basisschool twee keer per week een preventieve zelftest te 
doen, blijft nog even. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het coronatoegangsbewijs blijft voorlopig wel nodig om binnen de EU te 
reizen 

Het coronatoegangsbewijs in Nederland wordt volgende week afgeschaft, maar blijft voorlopig 
wel nodig om binnen de EU te reizen. Voor mensen die van buiten de EU naar Nederland 
reizen blijft de testverplichting gelden. Zij moeten een negatieve antigeen- of PCR-test hebben 
om naar Nederland te kunnen komen. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Het versoepelen van de coronamaatregelen zal leiden tot het afzeggen 
van operaties 

Het versoepelen van de coronamaatregelen zal naar verwachting leiden tot het afzeggen van 
operaties, meent voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ina Kuper. ‘Gezien 
het loslaten van de maatregelen verwacht ik dat de besmettingen nog verder toe zullen nemen 
en er meer medewerkers zullen uitvallen’, zegt ze. ‘Dit zal leiden tot het weer moeten afschalen 
van de zorg waar mensen al lang op hebben moeten wachten.’ 

Ook de nazorg voor mensen die bijvoorbeeld zijn geopereerd zal volgens haar problematisch 
worden. Kuper, de opvolger van Kuipers bij het LNAZ, uitte ook eerder al haar bezorgdheid 
over de kabinetsplannen voor de versoepelingen. 

‘Ik begrijp heel goed dat de huidige ziekenhuiscijfers versoepelingen mogelijk maken. Echter 
in de ziekenhuizen zien we een oplopend aantal opnames ten opzichte van vorige week. We 
zien een toenemende zorgvraag bij huisartsen en de thuiszorg. En we zien een oplopend 
ziekteverzuim onder zorgmedewerkers.’ Ze noemt dat laatste ‘een grote zorg’. Bron: AD, 15 
februari 2022. 

Carnaval 2022 zal niet hetzelfde zijn 

Carnaval 2022 zal niet zoals eerdere feesten zijn. ‘Maar na bijna twee jaar van soberheid eb 
afstand, zal het feestje, hoe klein ook, misschien wel des te intenser zijn.’ Dat stellen enkele 
Brabantse burgemeesters samen met plaatselijke afdelingen van Koninklijke Horeca 
Nederland in een verklaring, gericht aan alle Brabanders. Ook de Brabantse Carnavals 
Federatie ondertekende de boodschap. 

‘Maak er iets moois van en let een beetje op elkaar’, stellen de ondertekenaars na de 
persconferentie van Kuipers. Dankzij de huidige versoepelingen kunnen we toch iets van dat 
feestgevoel met elkaar gaan delen. En dat gaan we zoveel mogelijk lokaal doen, als Brabanders 
onder elkaar’. 

‘Carnaval dit jaar wordt dus een kleiner feest, primair in de horeca. Laten wij er met elkaar 
op een goede manier van gaan genieten. Er kan weer meer maar we moeten ons wel blijven 
bedenken dat dat alleen maar kan als we ons houden aan de regels die er zijn.’ Onder de 
ondertekenaars zijn de burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, in hun 
hoedanigheid als voorzitter van hun veiligheidsregio. 

Ook de andere van de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn blij dat net voor 
carnaval eind deze maand vrijwel alle coronabeperkingen zijn opgeheven. ‘We hebben ons hele 
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grote zorgen gemaakt over handhaving in kroegen vol carnaval vierende mensen’, zegt 
Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls. 

Massaal carnavalstoerisme naar de bekende carnavalssteden raden de burgemeesters af 
vanwege de grote drukte. ‘Maar we zijn niet zo bang voor een enorme corona-uitbraak zoals 
twee jaar geleden na het carnaval. De meeste mensen zijn gevaccineerd en hebben een booster 
gehad. Veel mensen hebben ook corona gehad. Bovendien is de nieuwe variant veel minder 
ziekmakend’, aldus Bruls. Bron: AD, 15 februari 2022. 

Bij de Olympische Spelen in Beijing zijn vandaag twee nieuwe 
besmettingen met het coronavirus gemeld 

Bij de Olympische Spelen in Beijing zijn vandaag twee nieuwe besmettingen met het 
coronavirus gemeld. Het gaat niet om sporters of begeleiders meldt het organisatiecomité. 

De twee besmettingen komen voort uit de testronde van dinsdag, toen opnieuw alle mensen 
in de zogenoemde olympische ‘superbubbel’ zich moeten laten testen. Het gaat om een groep 
van ongeveer 70.000 mensen. 

Sinds het begin van het bijhouden van de coronacijfers rond de Spelen op 23 januari, staat 
de teller nu op435 besmettingen. Alle deelnemers aan de Spelen zijn volledig gescheiden van 
de Chinese bevolking en worden dagelijks getest. 

Huang Chun, de vice-directeur van het Chinese organisatiecomité dat verantwoordelijk is voor 
de preventie van de coronapandemie, bedankte woensdag alle betrokkenen die zich aan de 
strikte maatregelen houden en meewerken. Dat er maar weinig besmettingen zijn is volgens 
hem te danken aan de gezamenlijke inspanningen van iedereen. ‘Succesvolle beschermende 
maatregelen betekenen succesvolle Spelen’, aldus Huang Chun. Bron: AD, 16 februari 2022. 

Zonder de boostervaccinaties zou het aantal ziekenhuisopnames veel 
hoger zijn 

Zonder de boostervaccinaties zou het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen weken 
waarschijnlijk bijna twee keer zo hoog hebben gelegen. Dat heeft RIVM-directeur Jaap Van 
Dissel gezegd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. 

Tussen 26 januari en 8 februari werden bijna 1750 mensen wegens een coronabesmetting 
opgenomen in het ziekenhuis. Aan de hand van de vaccinatiestatus van deze mensen heeft 
het RIVM becijferd dat met de boostercampagne waarschijnlijk ruim 1600 extra opnames zijn 
voorkomen. ‘Dus opnieuw een illustratie dat die boostervaccinatie helpt’, aldus Van Dissel. 

De boostervaccinatie beschermde in deze periode voor 92 procent tegen ziekenhuisopname 
wegens de nu dominante Omikron-variant. En voor 98 procent tegen opname op de intensive 
care. Voor de basisvaccinatie, zonder booster, was dat respectievelijk 55 en 74 procent. Bron: 
AD, 16 februari 2022. 

Verpleeghuizen mogen nooit meer worden afgesloten van de buitenwereld 

Als de coronapandemie weer oplaait of als er een nieuwe uitbraak van een ander virus komt, 
mag het nooit en te nimmer gebeuren dat de verpleeghuizen weer volledig worden afgesloten 
van de buitenwereld. Dat zegt ouderenbond ANBO. Die wil dat de overheid een ruime voorraad 
beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen aanlegt, zodat er altijd ruim voldoende is voor 
medewerkers en bezoekers. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschrijft de ‘stille ramp’ die zich in het begin van de 
coronacrisis heeft voltrokken in de verpleeghuizen. De deuren gingen dicht om te voorkomen 
dat de oude en kwetsbare bewoners besmet zouden raken met het coronavirus. ‘Een pijnlijke 
misser’, noemt de ANBO dat. Het sluiten leidde volgens de ouderenbond tot enorme 
eenzaamheid onder de bewoners, die maandenlang geen bezoek mochten ontvangen. Mensen 
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zijn overleden zonder dat ze afscheid van hun familie hebben kunnen nemen. Dit zijn 
schrijnende situaties. Voor het welzijn van de bewoners was geen oog. Bron: AD, 16 februari 
2022.’ 

The Passion dit jaar weer zonder publiek 

De live-uitzending van het paasspectakel The Passion is dit jaar opnieuw zonder publiek. 
Omroep KRO-NCRV laat weten dat het ondanks de aangekondigde versoepelingen van de 
coronamaatregelen niet haalbaar is om alsnog toeschouwers toe te laten bij het evenement. 

Om de registratie voor de twaalfde editie van The Passion toegankelijk te maken voor een groot 
publiek had KRO-NCRV al maanden geleden voorbereidingen moeten treffen. Het gaat daarbij 
onder meer om het bij de NS aanvragen van extra treinen van en naar de opnamestad 
Doetinchem, zegt een woordvoerder van de omroep. Omdat het vorig jaar nog onduidelijk was 
welke maatregelen er in het voorjaar van 2022 zouden gelden, besloot de omroep toen al om 
de editie, net als in 2021, zonder publiek plaats te laten vinden. Bron: AD, 16 februari 2022. 

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige, landelijke 
gezondheidscrisis 

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige, landelijke gezondheidscrisis. Dat 
concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de 
coronacrisis. 

De OVV schrijft dat de crisisstructuur en de crisiscommunicatie niet toereikend bleken te zijn. 
‘Betrokkenen in alle sectoren werkten hard en onder moeilijke omstandigheden. De inzet van 
velen laat onverlet dat verbeteringen in de crisisaanpak mogelijk en noodzakelijk zijn.’ 

Ook had de overheid aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht voor de 
bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, meent de OVV. In de verpleeghuizen 
voltrok zich een stille ramp. De raad schrijft dat geluiden vanuit de instellingen onvoldoende 
door kwamen, met ernstige gevolgen. ‘Zo waren in het begin de beschermingsmiddelen vooral 
voor de ziekenhuizen en de acute zorg beschikbaar en niet voor de verpleeghuizen.’ 

Toen eenmaal duidelijk werd hoe ernstig de situatie was, stelde het kabinet op verzoek van de 
sector een bezoekverbod in. ‘Dit had een grote sociale en psychisch impact, door eenzaamheid 
en doordat familieleden bijvoorbeeld niet altijd afscheid konden nemen van hun naasten’, 
aldus de OVV. Bron: AD, 16 februari 2022. 

De Tweede Kamer debatteert opnieuw over versoepelingen van de 
coronamaatregelen 

In de Tweede Kamer wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over de versoepeling van de 
coronamaatregelen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kondigde een dag eerder aan 
dat bijna alle beperkingen verdwijnen deze maand. We zetten grote stappen snel achter elkaar, 
zei de zorgminister. 

In het debat zal het onder meer gaan over het tempo van de versoepelingen, de bescherming 
van kwetsbare personen en de lange termijn met corona. Voorafgaand aan het debat worden 
de Kamerleden bijgepraat tijdens een technische briefing door Jaap Van Dissel van het RIVM. 
Bron: AD, 16 februari 2022.  

Het is aan de commerciële testaanbieders zelf om te bepalen waar en 
wanneer zij testlocaties openhouden 

Het is aan de commerciële testaanbieders zelf om te bepalen waar en wanneer zij testlocaties 
openhouden of nieuw openen voor het aangekondigde 1G-testbeleid, zo laat de Stichting Open 
Nederland (SON) weten. Het kabinet meldde gisteren dat vanaf 25 februari mensen alleen nog 
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een groen vinkje hoeven te overleggen voor toegang tot evenementen binnen van meer dan 
vijfhonderd mensen zonder vaste zitplaats, zoals bijvoorbeeld een evenement in een grote 
nachtclub. 

Iedereen moet voor toegang tot zo’n evenement een negatieve testuitslag kunnen aantonen, 
ook mensen die gevaccineerd zijn. Dit wordt 1G genoemd. Vanaf 25 februari is het 
coronatoegangsbewijs niet meer nodig voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca, theaters of 
sportwedstrijden. 

Commerciële testaanbieders, die in opdracht van SON de coronatesten voor toegang uitvoeren, 
worden per afgenomen test betaald. Als er op een bepaalde plek dus weinig vraag is naar 
testen, is het voor een aanbieder niet altijd logisch om daar de deuren open te houden. Bron: 
AD, 16 februari 2022.  

Oostenrijk maakt een einde aan bijna alle coronamaatregelen 

Oostenrijk maakt vanaf 5 maart een einde aan vrijwel alle coronamaatregelen. Naast flinke 
versoepelingen in het land, wordt het voor buitenlanders makkelijker om naar Oostenrijk te 
reizen. De aanvullende inreisbeperkingen vervallen, wat betekent dat toeristen alleen nog in 
het bezit moeten zijn van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs.  

Het gebruik van coronapassen in winkels, horecazaken en op veel andere plaatsen komt te 
vervallen, schrijft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Eerder werd al bekend dat het 2G-
beleid op veel locaties vanaf 19 februari wordt verruimd naar 3G. vanaf 5 maart is een 
coronapas alleen nog verplicht op risicovolle locaties zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Er komt volgens de krant ook een versoepeling van de mondkapjesplicht. Mondkapjes blijven 
verplicht in de zorg, het openbaar vervoer en essentiële winkels zoals apotheken en 
supermarkten. Op andere binnenlocaties geldt vanaf 5 maart alleen nog een 
mondkapjesadvies. Bondkanselier Karl Nehammer heeft verder bekendgemaakt dat de 
sluitingstijden van de horeca niet meer beperkt zullen worden en dat nachtclubs de deuren 
mogen openen. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Overheid wilde pas informeren over corona na 'grote klap'  

Pas alarm slaan als het écht nodig is. Dat was de lijn van de overheid in de eerste maanden 
van de coronacrisis, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het vandaag 
verschenen rapport.  

‘Zolang de grote klap er nog niet was, zag de Rijksoverheid geen reden om actief naar buiten 
te treden om de bevolking van uitgebreide informatie over de crisis te voorzien’, schrijft de 
OVV in het ruim 300 pagina's dikke document. ‘Dat resulteerde in geruststellende 
communicatie door het RIVM in de periode dat het virus nog niet in Nederland was 
vastgesteld.’ 

Volgens de OVV veronderstelde de overheid dat het pas crisis was als er ‘zichtbare, hoorbare 
of tastbare signalen en gevolgen zijn die met de bevolking gecommuniceerd moeten worden’. 

Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid vonden dat zulke signalen er toen nog niet 
waren. ‘Deze impliciete ideeën over wanneer er wel of (nog) geen sprake is van een crisis, 
vormen een verklarende factor voor het feit dat de publiekscommunicatie in de weken rondom 
de eerste besmetting in Nederland achterliep’, concludeert de OVV. 

Inschattingen over de mogelijke ernstige gevolgen van het coronavirus voor Nederland waren 
er destijds al wel. Die werden alleen niet gedeeld met het publiek of de Tweede Kamer, meldde 
de NOS zondag in een reconstructie over de maand februari 2020. 
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Het gaat onder meer om een risicoanalyse van 9 februari die wees op de ernstige tot 
catastrofale gevolgen van de infectieziekte en een scenariostudie van 13 februari die wees op 
een worstcasescenario van zes keer zoveel doden als bij een griepgolf. 

De OVV schrijft ook over die berekeningen en scenario's van het RIVM, waarin werd 
geconcludeerd dat de mogelijkheid bestond dat het virus zich breed zou verspreiden. ‘Wanneer 
dat scenario uitkomt zal de capaciteit in de ziekenhuizen tekort schieten, zo is hun 
verwachting.’ 

Naar die scenario's werd niet gehandeld, volgens de OVV omdat de overheid er in de 
beginperiode op vertrouwde dat Nederland goed was voorbereid op het virus. ‘Onwenselijk 
geachte maar niet onwaarschijnlijke scenario's’ kregen daarbij nauwelijks aandacht, aldus de 
OVV. 

Volgens de raad werden berekeningen van het RIVM wel gebruikt voor een advies van het 
Outbreak Management Team (OMT) dat op 28 februari verscheen, een dag na de eerste 
bevestigde coronabesmetting in Nederland. In dit advies stond dat Nederland zich moest 
voorbereiden op grote aantallen patiënten. 

Het ministerie van Volksgezondheid wijst hier vandaag ook op in een Kamerbrief waarin wordt 
ingegaan op de reconstructie van de NOS. Volgens VWS is de Tweede Kamer op 2 maart 2020 
geïnformeerd over de capaciteit in de gezondheidszorg en de voorbereiding op opschaling. 
Bron: NOS, 16 februari 2022.  

Corona is de belangrijkste onderliggen oorzaak van toename aantal 
sterfgevallen 

COVID-19 was de belangrijkste onderliggende oorzaak van de toename in het aantal 
sterfgevallen in oktober en november, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
woensdag. Volgens het CBS hebben echter ook andere, nog onduidelijke, oorzaken 
bijgedragen aan de recentste oversterftegolf, waarin meer mensen dan gemiddeld zijn 
overleden. 

Wat de andere oorzaken zijn, weet het statistiekbureau nog niet. ‘Het aandeel van corona was 
nog steeds groot, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is dan de pandemie’, legt een 
woordvoerder uit. ‘Maar we zien in de andere doodsoorzaken nog niet duidelijk of één daarvan 
duidelijk bijdroeg aan de oversterfte.’ 

Het statistiekbureau heeft een aantal hypotheses over mogelijke andere oorzaken van de hoger 
dan verwachte sterfte in oktober en november 2021. ‘Mogelijk zijn risicogroepen overleden 
aan andere virussen of ligt de oorzaak bij de uitgestelde zorg vanwege corona. Met de gegevens 
die we tot nu toe hebben, weten we dat nog niet.’ 

Het CBS doet de komende weken nader onderzoek met aanvullende gegevens. Die gegevens 
moeten over een paar weken compleet zijn. Normaal gesproken weet het statistiekbureau pas 
na vier maanden meer over de doodsoorzaken en oorzaken van over- of ondersterfte. In dit 
onderzoek zijn minder gegevens gebruikt om toch alvast een schatting te kunnen maken. 
Bron: NU.nl, 16 februari 2022.’ 

Zo reageert Nederland op de persconferentie van Kuipers: ‘Het land gaat 
niet voor iedereen open’ 

Nederland zette gisteravond een enorme stap in de terugkeer naar het oude normaal. We 
nemen afscheid van het omstreden coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter, de horeca en de 
cultuursector mogen straks weer tot diep in de nacht open, het advies om thuis maar vier 
mensen per dag te ontvangen verdwijnt én het reizen naar het buitenland wordt weer een stuk 
aantrekkelijker. Hoe reageren Nederlanders op de versoepelingen? 
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Om te beginnen is de reissector dolblij dat de reisadviezen voor bestemmingen buiten de EU 
‘eindelijk’ worden aangepast. De sector heeft daar veel te lang op moeten wachten, dit plan 
lag er al sinds november vorig jaar’, zegt directeur Frank Oostdam van reisbranche 
ANVR tegen deze site. Flinke domper op de feestvreugde is dat de testverplichting bij terugkeer 
naar Nederland, die geldt voor alle reizigers, nog steeds wordt gehandhaafd. 

Onbegrijpelijk, gelet op de fase waarin wij nu met de pandemie zitten en ook gelet op 
voorbeelden in het buitenland die alle extra verplichtingen hebben geschrapt’, zegt 
Oostdam. De testverplichting zorgt er volgens hem voor dat vakantiegangers nog 
terughoudend blijven. De branche heeft een brandbrief aan minister Kuipers gestuurd met 
het ‘dringende verzoek’ die testverplichting zo snel mogelijk te laten vervallen.  

Ook de evenementenbranche reageert met gemengde gevoelens op de versoepelingen voor de 
sector. Organisatoren zijn blij dat ze weer open mogen, maar hopen dat het 1G-beleid zo snel 
mogelijk weer wordt afgeschaft. De 1G-regel is disproportioneel en staat haaks op onze unity-
gedachte: evenementen en festivals zijn er voor iedereen’, zegt Rosanne Janmaat, COO van 
evenementenorganisator ID&T Groep, tegen deze site. Wij vragen daarom aan het kabinet: 
geef ons het vertrouwen en laat de regels voor onze branche zo snel mogelijk permanent los 
en stop met het testen om te testen. Wij staan in ieder geval te popelen om samen met onze 
bezoekers, veilig en verantwoord, weer het leven te vieren.’ 

Het loslaten van het maximum aantal bezoekers is voor de evenementenbranche hard nodig, 
zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur 
van Rotterdam Ahoy. De directeur van Mojo, Ruber Brouwer, zegt tegen het ANP dat hij 
‘natuurlijk blij is’, maar dat het ‘lang genoeg geduurd heeft’. Ook Danny Damman, directeur 
van de Ziggo Dome, is ‘super blij’. Maar het is ook nodig om weer open te gaan, zodat we weer 
geld kunnen verdienen.’ 

Wel zetten de organisaties vraagtekens bij het 1G-beleid. Je kunt elkaar in de hele 
maatschappij ontmoeten en besmetten, dat leidt niet tot grote problemen in ziekenhuizen’, 
zegt Jansen. Waarom moet je dan wel bij evenementen testen?’ Ook Brouwer snapt deze 
mogelijke maatregel voor alleen hun sector niet. Straks hoef je je nergens voor te laten testen, 
behalve bij ons. Ik vind dat moeilijk uit te leggen.’ Damman heeft een ‘dubbel gevoel’, zegt hij. 
Enerzijds ben ik heel erg blij met versoepelingen. Maar anderzijds is 1G een enorme drempel. 
En je mag overal ongetest naar binnen, maar wij zijn weer de enige branche die 1G opgelegd 
krijgt.’ 

VNPF-directeur Berend Schans vraagt zich vooral af hoe de grens van vijfhonderd mensen tot 
stand is gekomen. Nogal willekeurig’, maar met grote gevolgen, vreest Schans. We maken ons 
zorgen over de vraaguitval die 1G gaat veroorzaken.’ Want veel mensen hebben geen zin om 
zich te laten testen, denkt hij. Volgens Damman is het niet alleen ‘een enorme drempel’ voor 
bezoekers, maar ook voor personeel. We hebben als we openen zes concerten achter elkaar, 
moeten we dan zes keer het hele personeel laten testen?’ 

Het verdwijnen van de 1,5 meter is voor pretparken en dierentuinen de allergrootste zegen, 
zegt Mascha Taminiau, directeur van Walibi Holland en voorzitter van de Club van Elf, tegen 
deze site. We mogen eindelijk weer met z’n allen de achtbaan en de draaimolen in, fantastisch. 
Het zal in het begin een beetje onwerkelijk zijn, maar hier hebben we toch zo lang op gewacht. 
Eindelijk kunnen de lijnen voor afstand houden uit het park en mogen de schermen terug de 
opslag in. Laten we hopen dat dat ook zo blijft.’ 

Voor de bioscopen zijn de versoepelingen ‘fantastisch’, meldt de branchevereniging in een 
schriftelijke verklaring. ‘Dit betekent een vrijwel volledige openstelling van de beschikbare 
capaciteit van alle bioscopen en filmtheaters in Nederland, waarbij enkel nog het 
coronatoegangsbewijs hoeft te worden getoond en gecontroleerd. De bioscopen en filmtheaters 
bieden het publiek vanaf 18 februari weer alle ruimte op een veilige manier. Als vanouds kan 
men weer volop genieten van de mooiste films.’ 
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Met de reeks versoepelingen komt Den Haag ‘vrijwel volledig tegemoet’ aan de wensen die 
de horeca de afgelopen weken heeft aangekaart, meldt Koninklijke Horeca Nederland. KHN is 
blij dat de levendigheid weer terugkeert in de horeca en dat ondernemers niet langer 
afhankelijk zijn van directe compensatie van de overheid’, laat de brancheorganisatie in een 
verklaring weten. 

Net als het nachtleven en de evenementensector is KHN uiterst kritisch op de testplicht. Het 
is onlogisch dat mensen die op stap gaan wel moeten testen voor een clubbezoek, terwijl ze 
op alle andere plekken zoals thuis, op school en in de collegebanken wel samenkomen zonder 
restricties. Je treft bovendien een doelgroep waar de testbereidheid laag is, wat betekent dat 
je daardoor juist illegale feesten nog verder in de hand werkt.’ 

Belangenvereniging Nachtbelang is het daarmee eens en zegt dat het invoeren van een 
testbeleid voor grote binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers 
veel nachtclubs niet zal helpen. Bezoekers willen zich waarschijnlijk niet laten testen voor een 
bezoek aan een club, is de vrees. 

Kleinere nachtclubs die minder bezoekers ontvangen hoeven in de nieuwe opzet niet te testen. 
Maar volgens Nachtbelang zijn veel zalen daar niet bij geholpen. Ook poppodia niet, omdat 
die meer bezoekers nodig hebben om rendabel te zijn.’ 

Theaters zijn over het algemeen tevreden met de versoepelingen. We zijn heel erg verheugd en 
opgelucht dat er straks veel meer mag’, laat Jörgen Tjon A Fong, directeur van de Kleine 
Komedie in Amsterdam, aan het ANP weten. Hij plaatst daarbij wel een kanttekening dat het 
nodig is om met de staatssecretaris in gesprek te blijven over de staat van de cultuursector. 
Hij noemt het ‘een moment van bezinning over waar de sector het meest bij gebaat is. De 
afgelopen twee jaar is er enorm veel schade aan de sector aangericht’, stelt Tjon A Fong. 

Mylou Frencken van Theater De Liefde in Haarlem sluit zich daarbij aan. We zijn dolblij. Nou 
kunnen we al die klapstoeltjes die al maanden ergens liggen, weer uit gaan zetten en er weer 
vol voor gaan.’ Frencken deelt echter wel de zorg van grotere zalen als De Kleine Komedie en 
vraagt zich vooral af hoe het publiek zal reageren. Ik hoop dat de mensen weer durven komen, 
maar ik begrijp wel dat het lastig is.’ 

Volgens politiebond ANPV zijn dit de versoepelingen ‘waar Nederland al langer naar hunkert’. 
Niet iedereen zal tevreden zijn, maar we zijn op de weg waarbij de samenleving weer geheel 
open gaat’, zegt voorzitter Xander Simonis tegen deze site. We moeten nog even doorbijten, 
maar het ziet ernaar uit dat alle maatregelen binnen niet al te lange tijd tot het verleden 
behoren.’  

De versoepelingen kunnen ook de goedkeuring krijgen van de boa’s, meldt voorzitter Richard 
Gerrits van vakbond BOA ACP. Er wordt ‘reikhalzend’ naar uitgekeken dat mogelijk deze 
maand nog de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht komen te vervallen. Dat juichen we 
van harte toe’, aldus Gerrits. Dan kunnen we verder met ons reguliere werk’, verwacht hij. 
Want met de vergaande versoepelingen waarover momenteel gesproken wordt hoeven de boa’s 
straks minder coronamaatregelen te handhaven. 

Volgens de voorzitter van de vakbond is het einde van de meeste coronamaatregelen iets ‘waar 
we allemaal naar verlangen’. En we zitten ook niet te wachten op het handhaven van de 1,5 
meter tijdens carnaval.’  

Voor beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wordt het 
de komende tijd ‘spannend’ om te zien of zorgteams in onder meer de ziekenhuizen, de 
geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg hun roosters kunnen blijven vullen.  

De verwachting is niet zozeer dat er door een hoger aantal besmettingen veel meer ernstig 
zieke coronapatiënten bijkomen, maar wel zal nog meer personeel thuis komen te zitten met 
het virus, stelt V&VN. Vooral werknemers met kinderen worden getroffen’, aldus de 
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woordvoerder. Zij moeten thuisblijven omdat hun kinderen niet naar school of de opvang 
mogen, of ze moeten zelf in isolatie of quarantaine. 

In welke mate dat tot problemen voor de dagelijkse zorg voor patiënten en cliënten gaat leiden 
is afwachten. Het kan lastiger worden om iedereen te helpen.’ Per zorgteam kan de druk ook 
verschillen, benadrukt de woordvoerder. 

Ook vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wees er eerder al op dat de druk 
op de zorg nog lang hoog zal blijven, of er nou wordt versoepeld of niet. Er zullen ook 
zorgmedewerkers zijn die pas zullen voelen hoe moe ze zijn als corona echt afneemt. Over die 
mensen maken we ons echt wel zorgen’, aldus de vakbond. 

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid is het versoepelen van de coronamaatregelen 
geen goed nieuws. De samenleving gaat niet voor iedereen open’, erkent viroloog en lid van 
het Outbreak Management Team (OMT) Marion Koopmans. Kwetsbaren zullen komende tijd 
nog echt moeten ‘oppassen’. Als viroloog zou ik ook liever zien dat het langzamer zou gaan.’  

Ze wijst echter op de koersverandering die het kabinet kort geleden aankondigde. Het kabinet 
kijkt nu niet meer alleen naar de belasting van de zorg, maar ook van de samenleving en dat 
is nu eenmaal een lastige afweging.’ 

Het versoepelen van de maatregelen zal naar verwachting leiden tot het opnieuw moeten 
afzeggen van operaties, meent voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ina 
Kuper. Gezien het loslaten van de maatregelen verwacht ik dat de besmettingen nog verder 
toe zullen nemen en er meer medewerkers zullen uitvallen’, zegt ze. Dit zal leiden tot het weer 
moeten afschalen van de zorg waar mensen al lang op hebben moeten wachten.’ 

Kuper, de opvolger van Kuipers bij het LNAZ: Ik begrijp heel goed dat de huidige 
ziekenhuiscijfers versoepelingen mogelijk maken. Echter in de de ziekenhuizen zien we een 
oplopend aantal opnames ten opzichte van vorige week. En we zien een toenemende zorgvraag 
bij huisartsen en de thuiszorg. En we zien een oplopend ziekteverzuim onder medewerkers in 
de zorgketen.’ Ze noemt dat laatste ‘een grote zorg’. 

De openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, tram en metro het 
mondkapje voorlopig verplicht blijft. Overal vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in het 
openbaar vervoer en op luchthavens. We zijn verbaasd dat het mondkapje als enige in het ov 
blijft. Als we die nu niet schrappen, wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet 
uitleggen’, zegt topvrouw Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen. 

Ook branchevereniging OV-NL maakt zich kwaad. De bereidheid in de samenleving om een 
mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De boa’s in het 
ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten’, 
meldt de organisatie. Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te vervallen, 
behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er een enorme 
druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov.’ 

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vindt het ‘goed nieuws’ dat de meeste 
coronamaatregelen binnenkort verdwijnen. Hierdoor kunnen zelfstandigen weer ondernemen 
en zelf inkomsten genereren, stelt de organisatie. Dat is wat zelfstandigen het liefste willen’, 
zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven over het vooruitzicht om weer te ondernemen.  

Toch waarschuwt de koepel van belangenbehartigers van ruim 100.000 zelfstandig 
ondernemers voor te veel optimisme. Volgens VZN hebben de coronamaatregelen van de 
afgelopen jaren veel zelfstandigen ver op achterstand gezet. Zij hebben daardoor eigenlijk hun 
buffers op moeten eten en zijn in veel gevallen in de schulden beland. 

Volgens vakbond CNV gaat er ‘een zucht van opluchting’ door Nederland nu alles grotendeels 
weer opengaat. Werkend Nederland snakt naar de terugkeer van het gewone leven. Een 
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meerderheid van de CNV-leden wenst al langer versoepelingen, blijkt uit onderzoek onder 
3000 leden’, stelt voorzitter Piet Fortuin in een reactie aan deze site. 

Een van de belangrijkste veranderingen voor werkenden, is het versoepelen van het 
thuiswerkadvies. Fortuin: Voor veel werkenden is dit goed nieuws. Het praatje bij de 
koffieautomaat is onmisbaar. Veel van onze leden zijn het thuiswerken zat en willen weer regie 
krijgen over waar ze werken.’ 

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat de regels voor groepsgrootte in het hoger 
onderwijs worden verruimd. Voorzitter Ama Boahene: Bij grotere opleidingen komen colleges 
met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Voor die studenten is veel onderwijs de afgelopen 
tijd nog online geweest. Het is goed nieuws dat daar nu een einde aan komt.’ 

De maximale groepsgrootte van 75 studenten per zaal die tot nu toe nog gold, wordt losgelaten. 
Ook hoeven er vanaf het eind van de maand geen mondkapjes meer gedragen te worden. Ook 
dat stemt de LSVb gunstig. Boahene: Het dragen van een mondkapje tijdens de les is 
belemmerend voor studenten.’ 

Ook volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zullen veel studenten ‘opgelucht‘ zijn 
dat de regels worden versoepeld. Voorzitter Lisanne de Roos: ‘Het is vooral fijn dat de maximale 
groepsgrootte komt te vervallen, daardoor kunnen ook grote colleges weer fysiek plaatsvinden.’ 
Wel stelt ze dat het online-onderwijs van afgelopen jaren nog steeds van invloed is op het 
welzijn van studenten. De schade die we door twee jaar afstandsonderwijs hebben opgelopen, 
is helaas niet zomaar verholpen.’ 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden het onhandig dat het kabinet de sluitingstijd 
in de horeca eerst versoepelt naar 01.00 uur. Een sluitingstijd net na middernacht zorgt 
ervoor dat mensen massaal om die tijd naar buiten stromen en zij op straat gaan 
samenklonteren, verwacht Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Bovenal willen 
burgemeesters dat zaken langer mogen openblijven. Vooral voor de clubs en de nachtcafés 
zou dat mooi zijn. Al vind ik 01.00 uur met carnaval best lang. Mogelijk gaan dan in Den 
Bosch de kroegen eerder dicht, maar daarover gaan we lokaal met de horeca in overleg’, stelt 
Jack Mikkers van den Bosch. 

 De burgemeesters willen wel graag weten waarom voor dit tijdstip is gekozen. ‘Ik kan mij 
voorstellen dat de sluitingstijd nu nog nodig is. Dit is een tussenfase. Hoe sneller we weer 
naar normaal gaan, hoe beter’, zegt Sybrand Buma van Leeuwarden.  

De burgemeesters zien er unaniem naar uit dat het kabinet weer meer toestaat. Ik kan bijna 
niet blijer zijn. Er zit enorm veel spanning in de samenleving’, verklaart Jan van Zanen van 
Den Haag. Ik hoop dat in maart alles is genormaliseerd en dat dit het einde is van een donkere 
periode’, wenst burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht. 

Iets meer dan de helft van de Nederlanders staat nu achter de aanpak van de coronacrisis 
door het kabinet, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. 
Vorige maand ging het nog om 45 procent, dat is gestegen naar 51 procent. 

Het overgrote deel van de respondenten laat weten verder te willen versoepelen, in totaal 85 
procent. Van deze groep is 38 procent zelfs voor het loslaten van alle maatregelen. Nog niet 
eerder was het aandeel ‘helemaal loslaten’ zo groot’, aldus I&O Research. Nog maar 9 procent 
wil de huidige maatregelen handhaven en slechts 3 procent wil ze verder aanscherpen.’ 

Hoewel 85 procent versoepelingen wil, zijn er wel maatregelen die de mensen zouden willen 
handhaven. Dat zou volgens het onderzoek gaan om thuisblijven en testen bij klachten (56 
procent) en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (49 procent). Bron: AD, 
16 februari 2022.  
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Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is iets 
afgenomen 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is iets afgenomen, na drie 
dagen van toenames. In totaal liggen er nu 1650 Covidpatiënten. Dat zijn er 6 minder dan 
dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares daalde het aantal patiënten met corona onder de leden met 8 tot 173, 
het laagste aantal sinds 21 oktober. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1477 
coronapatiënten, 2 meer dan dinsdag. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Amsterdam ziet af van boetes voor nachtclubs 

Ze zei het niet met zoveel woorden, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sluit 
niet uit ze uiteindelijk afziet van de boetes voor de nachtclubs die zaterdagnacht meededen 
aan De Nacht staat op. In de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen liet 
ze doorschemeren dat als de clubs een goed verweer hebben, de 'preventieve last onder 
dwangsom' van 4500 euro per club wellicht kan worden geschrapt. 

Kwijtschelden kan niet, zei ze, 'want de boetes zijn rechtmatig opgelegd. Wat wij wel zullen 
doen is een voornemen tot invordering sturen aan de clubs. Op basis van uitgebreide 
zienswijzen zullen we dan een definitief besluit nemen over de invordering, waarbij wij ook 
kunnen áfzien van de invordering'. 

Halsema verdedigde het opleggen van de boetes wel. De belangrijkste reden om een 
preventieve last op te leggen was dat wij veel signalen hadden dat men niet alleen op 
zaterdagavond open wilde zijn, maar ook op zondag, maandag, dinsdag en woensdag. Dat 
betekende dat we bij verder opengaan een volgende stap moesten kunnen zetten, namelijk 
sluiting, omdat wij niet konden accepteren dat het niet één avond was, maar eigenlijk het 
begin van volledige opening. Daarin moesten wij een sterke keuze maken.’ 
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De burgemeester voelde naar eigen zeggen een verplichting om te handhaven. Ik kan me niet 
distantiëren van de regels die landelijk zijn vastgesteld.’ Maar ze koos er wel voor het om 
het boetebedrag met 4500 euro enigszins schappelijk te houden en niet te laten oplopen tot 
bijvoorbeeld 50.000 euro zoals bijvoorbeeld in Maastricht. Bron: AD, 16 februari 2022.  

91-jarige voor rechter vanwege fraude: ‘Gênant om op die leeftijd zo aan 
je geld te komen’ 

Met zijn 91 jaar behoort Dennis H. sinds dinsdag tot de oudste mensen die ooit in Nederland 
voor de rechter zijn verschenen. De man uit Zevenhuizen wordt verdacht van fraude met 
subsidies en het installeren van koelapparaten zonder certificaten. Ik had me een andere oude 
dag voorgesteld.’ 

Zelfs de rechters moeten even met hun ogen knipperen als ze het geboortejaar van de 
verdachte zien: 1930. Dat zie je niet vaak. Mijn moeder is van hetzelfde bouwjaar’, zegt de 
voorzitter als de 91-jarige Dennis H. de rechtszaal is binnengewandeld. 

De hoogbejaarde man, die slachtoffers zou hebben in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Den 
Haag en Krimpen aan den IJssel, is alleen gekomen en hoeft geen hulp van een advocaat. Ik 
heb geen foute dingen gedaan’, zegt hij. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. 
Volgens de officier van justitie heeft de inwoner van de gemeente Zuidplas, nabij Gouda, 
zonder de vereiste papieren allerlei koelinstallaties geïnstalleerd. Met oog op de 
klimaatverandering is dat voor bedrijven gebonden aan strenge certificering. 

Verder vroeg H. voor talloze kopers voor duizenden euro’s investeringssubsidies Duurzame 
Energie aan. In wezen betaal je dan maar een klein bedrag’, zou hij klanten lekker hebben 
gemaakt een warmtepomp bij zijn bedrijf te kopen. 

Iemand van 91 zend je niet naar de gevangenis, aldus de officier van justitie. 

In plaats daarvan installeerde H. wandunits waarvoor de subsidieregeling niet gold. Naar 
eigen zeggen vanwege leveringsproblemen met warmtepompen in coronatijd en in overleg met 
klanten. Na controles ontdekte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland echter de 
onterechte aanvragen en vorderde al het geld terug bij de klanten. Eén deed aangifte bij de 
politie. 

H. is zich van geen kwaad bewust. Bij bouwmarkten kunnen particulieren die 
wandairconditioning ook kopen en die kunnen ze zo aansluiten. Het is mijn mening dat je er 
geen vergunning voor hoeft te hebben. Ik ben ook te oud om al die diploma’s te halen en zo’, 
vertelt de verdachte aan de rechters, aan wie hij soms vraagt om de vragen te herhalen 
vanwege zijn slechte gehoor. 

De onterechte subsidieaanvragen lijkt hij af te schuiven op onvoorziene omstandigheden in 
coronatijd, nadat de offertes al waren opgemaakt, klanten de helft hadden betaald en de 
subsidieaanvraag al was gedaan. 

De officier van justitie heeft geen goed woord over voor het handelen van de 91-jarige. Volgens 
de aanklager zou dat zelfs nog maar een ‘bloemlezing’ zijn van alle ‘frauduleuze praktijken’ 
die bij de inmiddels opgedoekte eenmanszaak van H. boven water waren gekomen. Zo zou er 
in werkelijkheid nog veel vaker zijn gefraudeerd met subsidies en was de omzet in een jaar op 
onverklaarbare wijze gigantisch gegroeid. 

Hoe gênant als dit op 91-jarige leeftijd de manier is om aan je geld te komen’, zei het OM bij 
het bekendmaken van de strafeis. Mensen die zo een loopje nemen met de regelgeving kun je 
het beste een tijdje opsluiten.’ 

Het geheel is een puinhoop. Ik had me een andere oude dag voorgesteld, aldus Dennis H. 
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Juist door de leeftijd van H. zag de aanklager daar vanaf. Iemand van 91 zend je niet naar de 
gevangenis. Een werkstraf wordt inmiddels ook een moeilijk verhaal. Daarom blijft een 
geldboete van 50.000 euro over, waarvan de helft voorwaardelijk. Op uw leeftijd en met uw 
ervaring komt u er nog goed vanaf, maar het geeft geen pas zoals u zich heeft gedragen 
afgelopen jaren.’ 

De eventuele straf zou voor H. bovenop een belastingschuld van 23.000 euro en een oude 
bedrijfslening van 80.000 euro komen. Daardoor is al voor de helft beslag gelegd op zijn 
koopwoning. Het geheel is een puinhoop. Ik had me een andere oude dag voorgesteld. Ik heb 
het helemaal verkeerd gedaan. Zo is het nu eenmaal in het leven. Ik heb dingen gedaan en 
dat is verkeerd gegaan’, besloot H. 

Uitspraak op 1 maart. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Het aantal positieve coronatests daalt verder 

Het aantal positieve coronatests daalt verder. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 
zijn 63.779 positieve tests geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal in drie 
weken tijd. Ook het gemiddelde daalt. Wel stijgt het aantal gemelde sterfgevallen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 470.222 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 67.175 
bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij en staat nu 
op het laagste niveau sinds 30 januari, ruim twee weken geleden. 

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal 
sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is 
overleden door de infectie. 

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus doorgegeven, 
gemiddeld bijna dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari. Bron: AD, 16 
februari 2022.  

In Duitsland wordt het coronabeleid verregaand versoepeld 

Duitsland stevent af op een verregaande versoepeling van het coronabeleid. De Duitse 
bondskanselier Olaf Scholz bevestigde na topoverleg met deelstaatpremiers dat de 
maatregelen in aanloop naar de lente worden opgeheven. 

De landelijke regering en de deelstaten zijn het eens geworden over het plan om de 
maatregelen stapsgewijs op te heffen, berichten Duitse media. Dat betekent dat veel 
maatregelen in aanloop naar 20 maart geschrapt kunnen worden. Bron: AD, 16 februari 2022. 

OVV presenteert het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert vandaag het eerste rapport over de 
aanpak van de coronacrisis. In het onderzoek is volgens de OVV onder meer gekeken naar de 
voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen. Daarnaast 
keek de Onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van 
kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of 
maatschappelijke diensten. 

In het eerste deelrapport wordt de periode maart 2020 tot september 2020, dus het begin van 
de pandemie voor Nederland onder de loep genomen. ‘Het onderzoek naar de coronacrisis is 
een bijzonder onderzoek, omdat het eerste deelrapport verschijnt terwijl de crisis nog 
voortduurt’, aldus de Onderzoeksraad. De presentatie van OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem 
met de onderzoeksbevindingen wordt rechtstreeks via internet uitgezonden. 
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Het tweede deelrapport wordt rond de zomer verwacht. Dit richt zich op de periode september 
2020 tot juli 2021. Er komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 2021. Bron: 
AD, 16 februari 2022.  

De politieke schuldvraag over de corona-aanpak komt later pas, maar nu al 
moet minister De Jonge het ontgelden 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt harde lessen uit de corona-aanpak, maar toont zich in 
zijn eerste deelrapport over de beginfase van crisis ook mild. De vraag is of dat bij de 
vervolgonderzoeken ook zo blijft. 

Zijn de verpleeghuizen in de eerste maanden van de coronacrisis in 2020 over het hoofd 
gezien? Nee, vindt toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. Ja, vindt de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OVV), die spreekt van een ‘stille ramp’. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer 
vinden de ramp allesbehalve ‘stil’ en willen snel beginnen met een parlementaire enquête. 

Het woensdag gepresenteerde OVV-onderzoek gaat over de eerste maanden van de crisis, van 
maart tot september 2020. Eensgezindheid over de aanpak kenmerkte die periode. De 
conclusie dat Nederland slecht was voorbereid op een pandemie is al eerder getrokken. Ook 
kritiseert de Onderzoeksraad de crisiscommunicatie. Die was ‘eenzijdig’. De persconferenties 
werden weliswaar goed bekeken maar waren ingewikkeld voor mensen die slecht Nederlands 
spreken. 

De Onderzoeksraad vermijdt in zijn rapport de schuldvraag. ‘Wij zijn niet van schuld en boete’, 
aldus voorzitter Jeroen Dijsselbloem woensdag bij de presentatie. Hij wil vooral signaleren wat 
niet goed ging, wat verbeterd moet worden. Voor de schuldvraag verwijst hij naar de 
aanstaande parlementaire enquête. 

Niet alle partijen in de Kamer willen daarop wachten met conclusies. Vooral de vaststelling 
van de OVV dat de bewoners van de verpleeghuizen te lang in eenzaamheid aan hun lot 
werden overgelaten, leidt opnieuw tot woede bij oppositiepartijen. Volgens SP-leider Lilian 
Marijnissen was helemaal geen sprake van een ‘stille ramp’. ‘Want wij hebben hier elk debat 
aandacht voor gevraagd, maar het kabinet wilde niet luisteren en werd dan zelfs boos.’ Dat 
medewerkers in verpleeghuizen in die eerste fase zonder beschermingsmiddelen moesten 
werken, vindt Marijnissen ‘de grootste schandvlek in de corona-aanpak van het kabinet’. 

Hugo De Jonge, lange tijd de verantwoordelijke minister, verwerpt de conclusie van de OVV 
fel. De Jonge vindt dat in het onderzoek de ‘samenhang tussen bepaalde onderwerpen’ uit het 
zicht is geraakt. Door specifiek te kijken naar verpleeghuizen ‘raakt de wezenlijke verbinding 
tussen het bredere beleid en de specifieke maatregelen buiten beeld’. 

Algemene maatregelen hadden ook effect op de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg, 
betoogt De Jonge. ‘Dit werpt ook een ander licht op de conclusie dat de situatie in 
verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg, nog afgezien van het feit dat juist vroeg in de 
crisis is besloten tot het bezoekverbod, een van de meest ingrijpende maatregelen tijdens de 
gehele coronacrisis.’ Om eraan toe te voegen: ‘Dit verbod werd van kracht één dag voordat het 
plan werd gelanceerd om de patiëntenspreiding in de ziekenhuizen landelijk aan te sturen.’ 

De Jonges bestuursstijl moet het in het rapport ontgelden. Er is ‘een terugkerend patroon 
waarin de minister van VWS besluiten neemt en toezeggingen doet terwijl nog niet duidelijk 
is of en hoe die te realiseren zijn. De onderliggende bedoeling daarvan is om uitvoerende 
partijen te stimuleren om zover mogelijk te gaan in hun prestaties. Inherent aan deze 
werkwijze is dat een bestuurder grote druk zet op partijen in de uitvoering en – als de 
uitvoering trager gaat of mislukt – het risico neemt dat de samenleving het vertrouwen verliest 
in verdere besluiten en toezeggingen.’ 

Toch oordeelt de OVV over het algemeen genomen mild over de aanpak in die eerste maanden: 
er waren grote onzekerheden en iedereen heeft naar beste vermogen hard gewerkt. Of dat zo 



162 
 

zal blijven in de vervolgonderzoeken is de vraag. Want die gaan over de periode van september 
2020 tot juli 2021 en een derde onderzoek over de periode daarna. In die tijd zijn veel keuzes 
gemaakt die indertijd al ter discussie stonden: van de hernieuwde sluiting van de scholen, het 
achterblijvende testbeleid en de invoering van de avondklok tot de trage start van de 
vaccinatiecampagne en daarna de boosters. Naast verklaringen die de OVV daarvoor zal 
leveren en suggesties voor verbeteringen, zal daarover toch ook de schuldvraag aan de orde 
komen. Bron: De Volkskrant, 16 februari 2022.  

De kritiek van Hugo De Jonge op corona-aanpak van de 
Onderzoeksraad is feitelijk niet waar 

De kritiek die Hugo De Jonge in december als minister van Volksgezondheid uitte op een 
concept-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak is 'feitelijk niet 
waar'. Dat zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. De OVV presenteerde 
woensdag de uiteindelijke versie van het rapport, en publiceerde ook de brief van De Jonge 
aan Dijsselbloem. 

De bewindsman, inmiddels minister voor Volkshuisvesting, zei vanuit zijn toenmalige positie 
dat het lastig is 'om de context van destijds, de grote onzekerheid, de enorme schaarste, de 
hoge verwachtingen, de paniek en de emotie, de tijdsdruk en de in zeer korte tijd gemaakte 
beleidskeuzes scherp te krijgen'. Door de opzet van het rapport is de Onderzoeksraad 'de 
samenhang tussen bepaalde onderwerpen' uit het zicht verloren, meende De Jonge. 

Dijsselbloem zegt in Nieuwsuur het niet eens te zijn met die kritiek. Hij benadrukt dat de 
werkwijze van de OVV juist 'uniek' was omdat de Onderzoeksraad de crisisaanpak vanaf het 
begin in de gaten kon houden. ‘We zijn aan het begin van de crisis al begonnen. We hebben 
van het begin af aan al tweewekelijks met de hoofdrolspelers gebeld. We hebben 
steeds momentopnamen gemaakt, dat doen we tot de dag van vandaag.’ 

De onderzoekers zijn 'bij bijna alle overleggen' aanwezig geweest 'als vlieg op de muur'. 
De Onderzoeksraad heeft de uitgebreide brief van De Jonge naar eigen zeggen ontleed en per 
punt beoordeeld. Er is volgens Dijsselbloem gekeken: heeft de minister nou een punt? 'Dat is 
niet zo.' Uit de brief blijkt ook 'nog niet de bereidheid van de minister om wezenlijk 
te reflecteren op de fouten die gemaakt zijn'. 

De Jonge zei woensdag niet vanuit zijn huidige positie te kunnen reageren op het rapport, 
omdat hij nu op een ander departement werkt. ‘Het is goed gebruik je niet te begeven op de 
portefeuille van een ander’, zei hij op vragen van de pers. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Ondanks versoepeling adviseert minister Kuipers: ‘Blijf een mondkapje 
dragen’ 

Hoewel de mondkapjesplicht straks vrijwel overal vervalt, is het toch verstandig om een 
mondmasker te blijven dragen in openbare ruimtes. Dat zegt minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid). 

Vanaf vrijdag 25 februari geldt de mondkapjesplicht alleen nog in het openbaar vervoer en op 
luchthavens. In winkels, op scholen en in openbare gebouwen hoeft een mondmasker dan 
niet meer. Toch is het verstandig om de mondmaskers wél te blijven dragen, zegt Kuipers in 
een Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen. ‘We deden in het verleden vaak lacherig 
over Aziatische landen waar het gebruikelijk is een mondmasker te dragen. Maar het is 
verstandig als wij dat ook doen.’ 

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) wijst erop dat de mondkapjesplicht wel blijft bestaan voor 
winkels in stationshallen. Anders worden de regels volgens haar te onduidelijk en niet te 
handhaven. Enkele oppositiepartijen vinden het onverstandig om de mondkapjesplicht te 
versoepelen, maar zij hebben geen meerderheid. 
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Hoewel het debat ging over de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, wilde 
de Tweede Kamer vooral praten over de invloed die het ministerie van Volksgezondheid 
uitoefende op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Die adviezen van 
medische experts horen onafhankelijk te zijn, maar inmiddels is duidelijk geworden dat 
ambtenaren van het ministerie teksten aanpasten. 

Volgens minister Kuipers hebben ambtenaren alleen teksten verduidelijkt, maar zijn 
conclusies niet veranderd. Onder druk van de Tweede Kamer stuurt Kuipers nu de 
oorspronkelijke adviezen van het OMT naar de Kamer zodat te zien is wat er is veranderd in 
de teksten. Volgens Kuipers ging het ‘voor zover mij bekend’ alleen om ‘een hoogst 
noodzakelijke vertaalslag'. De adviezen van de OMT’ers waren volgens hem af en toe zo 
technisch, dat niet altijd duidelijk was wat ze in de praktijk betekenden. 

De Kamer is echter boos. Tv-programma Nieuwsuur meldde vorige week dat ambtenaren 
teksten aandroegen die een-op-een in de OMT-adviezen terechtkwamen. Het ging over de 
noodzaak van het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen. Ambtenaren vroegen een zin toe 
te voegen die het dragen van mondmaskers in de ouderenzorg ontmoedigde. Oppositiepartijen 
verwijten het ministerie van Volksgezondheid doelbewust ‘de boel te hebben misleid’ omdat er 
een tekort was aan beschermingsmiddelen.  

SP-Kamerlid Maarten Hijink wees erop dat toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge op vragen over de noodzaak van mondmaskers in verpleeghuizen telkens verwees naar 
het OMT-advies waarin stond dat dat niet nodig was. ‘Als ik dan nu in de stukken lees dat 
vanuit het ministerie druk is gelegd om dat niet te doen... Ik ben hier gewoon piswoest over!’  

Volgens Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu is ‘Nederland keihard besodemieterd’. ‘Hele passages 
werden toegevoegd, inclusief spellingfouten.’ SGP-Kamerlid Kees van der Staaij vindt dat ‘de 
minister met glasheldere uitleg moet komen’ en vraagt om een onderzoek naar de 
onafhankelijkheid van de adviezen. VVD-Kamerlid Judith Tielen wees haar collega's erop dat 
‘heel hard roepen’ iets nog niet waar maakt. 

In het OMT zelf werd geen aanstoot genomen aan de wijziging, zei OMT-lid Cees Hertogh 
gisteren tegen  deze site ’De vraag is nu: was dit een substantiële wijziging van het OMT-
standpunt of een verduidelijking? Ik moet wel zeggen: ik kan me niet herinneren dat er later 
discussie is geweest in het OMT over deze passage in het uiteindelijke advies.’ 

Minister Yesilgöz maakte duidelijk dat carnaval dit jaar vooral ‘een horecacarnaval’ zal zijn. 
‘In de meeste gemeenten worden geen evenementen georganiseerd en zijn optochten afgezegd.’ 
Carnaval zal dus vooral in cafés worden gevierd  ‘En dan gelden dezelfde regels als in de rest 
van het land’, zegt ze. In kroegen met meer dan 500 bezoekers geldt dan het zogeheten 1G-
beleid. Dat betekent dat álle bezoekers, gevaccineerd of niet, zich moeten laten testen op 
corona om binnen te mogen. Yesilgöz: ‘In kroegen waar minder dan 500 bezoekers zijn, kun 
je gewoon carnaval vieren en daarna doorlopen naar een andere kroeg.’ 

Kamerleden vragen zich af of dit in de praktijk wel te handhaven is. Carnaval begint op 26 
februari, de dag dat vrijwel alle coronaregels vervallen. Alleen in binnenruimtes waar meer 
dan 500 bezoekers zijn gelden dan nog strenge regels. Op alle andere plekken komt het 
coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Verder klonk in het debat felle kritiek naar aanleiding van de ‘vernietigende conclusies’ van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV oordeelde vandaag in zijn eerste rapport over de 
aanpak van de coronacrisis dat Nederland niet klaar was voor de coronacrisis. De 
voorbereiding was ondermaats, het ministerie van Volksgezondheid had geen draaiboeken 
geoefend. En toen corona eenmaal door het land raasde, staarden adviseurs en beslissers zich 
aanvankelijk blind op de ziekenhuizen en medische aspecten. Daardoor werd de 
verpleeghuiszorg aan ‘zijn lot overgelaten’ en werd sociale nevenschade te lang onderschat. 
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Ook Dijsselbloem waarschuwde vandaag voor de potentiële rolvermenging van het OMT, waar 
de experts soms in hun wetenschappelijke analyse al praktisch-logistieke afwegingen 
meenamen, zoals het gebrek aan mondkapjes of beperkte testcapaciteit. In de loop van maart 
zegt minister Kuipers op de bevindingen van het OVV terug te komen.  

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid (alleen toegang voor recent gevaccineerde of 
genezen mensen) mogelijk maakt, wordt ingetrokken, maar dat geldt niet voor het wetsvoorstel 
voor de inzet van de coronapas met 3G op de werkvloer. Het kabinet wil kijken ‘of het 
verstandig is’ de optie van zo’n coronapas, die men in het geval van 3G ook met een negatieve 
test kan krijgen, op de werkvloer ‘in de gereedschapskist te houden’. Naar de coronapas zou 
volgens het wetsvoorstel alleen bij werknemers kunnen worden gevraagd in die sectoren 
waarvan de bezoekers ook een toegangsbewijs moeten laten zien. 

Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk overbodig omdat de coronapas in zijn geheel per 25 
februari verdwijnt. Maar in een brief aan de Kamer houdt Kuipers de optie open dat het 
coronatoegangsbewijs met 3G op een bepaald moment ‘epidemiologisch gezien weer ingezet 
zou moeten worden’. 

Als het toegangsbewijs onverhoopt een terugkeer maakt, kan het volgens Kuipers goed zijn 
om de optie te hebben die pas op de werkvloer in te zetten. ‘Eerder gaf de Raad van State aan 
dat het niet logisch is om op plaatsen wel een coronatoegangsbewijs aan bezoekers te vragen, 
maar niet aan medewerkers die met de bezoekers in contact komen’, benadrukt de 
bewindsman. Hij zegt wel de tijd te willen nemen ‘voor nader onderzoek’ om de regeling ‘op 
iets langere termijn’ mogelijk te verbeteren. Bron: AD, 16 februari 2022. 

FVD'er noemt Van Dissel een 'leugenaar', Kuipers boos: 'U moet 
zich schamen' 

Een harde botsing tussen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren 
en zorgminister Ernst Kuipers. De bewindsman vertelde Van Meijeren dat hij zich 
‘moet schamen’, nadat het Kamerlid RIVM-directeur Jaap Van Dissel voor 
‘leugenaar’ had uitgemaakt. ‘Ik ben echt even stil’, zei een boze Kuipers in het 
debat. 

Een harde botsing tussen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon Van Meijeren 
en zorgminister Ernst Kuipers. De bewindsman vertelde Van Meijeren dat hij zich 
‘moet schamen’, nadat het Kamerlid RIVM-directeur Jaap Van Dissel voor 
‘leugenaar’ had uitgemaakt. ‘Ik ben echt even stil’, zei een boze Kuipers in het 
debat. 

‘Er wordt hier nog een keer gezegd dat iemand die zich al twee jaar naar eer en 
geweten inspant, keihard heeft gelogen.’ De minister zei te hopen ‘dat dit ook op 
YouTube komt’, een verwijzing naar de video's van FVD'ers die vaak op de kanalen 
van de partij op sociale media worden verspreid. 

Overigens riep waarnemend Kamervoorzitter Martin Bosma Van Meijeren ook tot 
de orde, omdat Van Dissel zich niet kan verdedigen. Voorzitter van de Tweede 
Kamer, Vera Bergkamp, vroeg hier recent ook aandacht voor in een notitie over 
omgangsvormen in het parlement. Opmerkelijk is dat PVV-voorman Geert Wilders, 
de leider van de partij van Bosma, zich juist keerde tegen deze notitie en de 
strengere spelregels die Bergkamp voorstelt. 

Van Meijeren verwees naar het antwoord dat Van Dissel in 2020 gaf op een vraag 
over invloed van het ministerie op het OMT. Meer Kamerleden vroegen in het debat 
opheldering over het bericht dat OMT-adviezen zijn aangepast na suggesties van 
het ministerie. Daarbij gingen ook andere parlementariërs over de schreef, vond 
Kuipers. 
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Hij begon zijn eigen inbreng met een ‘persoonlijk feit’, waarin hij de aanvallen 
veroordeelt van Kamerleden op zijn ambtenaren. Hij vindt het niet kunnen dat 
‘mijn medewerkers tot tuig zijn bestempeld’ en ambtenaren ‘persoonlijk 
verantwoordelijk zijn gesteld voor het overlijden van bewoners van 
verpleeghuizen’, zei hij tegen Kamerleden. 

De kritiek gaat vooral over de manier waarop Volksgezondheid zich opstelde in de 
eerste coronagolf. Daarover kwam woensdag een uiterst kritisch rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar buiten, maar ook Nieuwsuur publiceerde 
berichten over het handelen van het ministerie in 2020 en daarna. Bron: Hart van 
Nederland, 16 februari 2022.  

Ooit was OMT-chef en 'crisisdokter' Van Dissel vooral steunpilaar, nu ligt 
zijn OMT onder vuur 

Ooit was OMT-voorzitter Jaap Van Dissel als ‘crisisdokter’ vooral steunpilaar in bange 
coronatijden. Maar na een kritisch OVV-rapport en berichten over politieke manipulatie liggen 
hij en het OMT onder vuur.  

Opvallend vaak benadrukte de voorzitter tijdens de vragenronde woensdag dat Jaap Van 
Dissel toch echt op ‘uitnodiging van de Tweede Kamer’ aanwezig was ‘als deskundige’ en ‘niet 
politiek verantwoordelijk’.  

Met het eerste rapport van de OVV over het crisisbeleid is het coronatijdperk in een nieuwe 
fase beland. De kritiek richt zich op het kabinet, maar ook specifieker op Hugo De Jonge en 
OMT-baas Jaap Van Dissel. Die laatste lag toch al onder vuur, vanwege vermeende politieke 
bemoeienis met zijn adviezen. Bron: AD, 19 februari 2022.  

Opvallend vaak benadrukte de voorzitter tijdens de vragenronde woensdag dat Jaap Van 
Dissel toch echt op ‘uitnodiging van de Tweede Kamer’ aanwezig was ‘als deskundige’ en ‘niet 
politiek verantwoordelijk’.  

Daar hadden niet alle Kamerleden een boodschap aan. Sommigen bejegenden de OMT-
voorzitter en directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding meer als een minister, 
met scherpe vragen over onafhankelijkheid, rolvastheid en politieke inmenging. Op enig 
moment verzucht de OMT-voorzitter half buiten de microfoon: ‘Dit is toch geen rechtbank?’ 

Nee, maar de periode van evalueren, verantwoording afleggen en afrekening is duidelijk 
begonnen, twee jaar na de eerste coronapatiënt. Daarbij komen ook Van Dissel en zijn OMT 
onder vuur te liggen, na kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en onthullingen 
over politieke bemoeienis met adviezen. 

De onderzoeksraad ziet twee problemen. Een: het OMT lijkt te dominant. Van Dissel is behalve 
voorzitter van het expertteam ook de coronafluisteraar van het kabinet bij het informele 
Catshuis- en Torentjesoverleg. In de woorden van OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem: ‘Als er 
steeds dezelfde mensen terugkomen in veel lagen van de besluitvorming, ontstaat het risico 
dat je steeds dezelfde discussie voert. De kans dat de kritische distantie wordt ingebracht, 
wordt dan kleiner.’ Dan ligt tunnelvisie op de loer.  

Het tweede probleem dat de OVV signaleert rolvervaging tussen wetenschap en 
beleidsmakers. Zo hield het OMT bij adviezen rekening met tekorten aan mondkapjes zonder 
die afweging duidelijk te benoemen of aan de politiek te laten. Dijsselbloem: ‘Evenwichtige 
crisisbesluitvorming vraagt om rolvastheid en expliciete communicatie over aannames.’ 

Onthullingen dat het ministerie van Volksgezondheid meeschreef aan OMT-adviezen voordat 
deze naar buiten gingen, maken de kritiek alleen nog maar scherper. 

Liet het OMT zich manipuleren en gebruiken door de politiek? Dachten Van Dissel cum suis 
te veel ‘mee’ met ministers? Wie je het binnen het OMT of op het Binnenhof ook vraagt: 
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niemand die werkt met Van Dissel, twijfelt aan diens intenties of integriteit. Of, in de woorden 
van een regeringsbron: ‘Van Dissel is stoïcijns. Neem die mondkapdiscussie. Hem wordt nu 
door de OVV verweten dat zijn scepsis het beleid ondermijnde. Maar hij hield daar juist vast 
aan zijn eigen wetenschappelijke lijn, dat de effecten beperkt zijn.’ OMT-lid Marion Koopmans 
benadrukte eerder al: ‘Het is bewonderenswaardig hoe standvastig en koersvast hij is, 
ondanks alle shit en hectiek. Voor mij is duidelijk dat Jaap onafhankelijk is.’ 

 
Viroloog Marion Koopmans. © ANP 

Maar Koopmans, Haagse bronnen en andere OMT-leden erkennen wel: door Van Dissel zo 
belangrijk te maken, als ‘nationale crisisdokter’ is hij ook kwetsbaar geworden. De politiek 
verschuilt zich al te graag achter zijn adviezen - die worden op enig moment ‘heilig’ genoemd. 
Als het kabinet achter de gesloten deuren van Ruttes Torentje of het Catshuis vergadert over 
harde lockdowns of de verdeling van schaarse mondkapjes, is het Van Dissel die aanschuift. 
Zonder adjudant van het OMT, zonder afwisseling. 

Formeel is hij er voor ‘de duiding’, maar op die manier wordt hij ook in een besluitvormende 
positie gemanoeuvreerd, vindt de OVV van Dijsselbloem.  

OMT-lid Jan Kluytmans herkent de ‘kwetsbaarheden’. ‘Dat ligt niet aan Van Dissel als 
persoon, het kwetsbare zit erin dat je alles verenigt in één rol: het OMT leiden én de politiek 
adviseren. In het OMT hebben we daar ook over gesproken: pas op dat je niet te veel gebruikt 
wordt door de politiek om je achter te verschuilen.’ 

In het najaar van 2020 ziet de oplettende kijker dat de experts regie terugnemen. Ze 
verplaatsen hun vergadering van de maandag naar vrijdag - vóór het Catshuisoverleg in plaats 
van daarna. Zo geven ze Van Dissel een boodschappenlijst mee naar de politiek, in plaats van 
andersom. 

‘Jaap was daar vaak alleen, als enige OMT’er. Dat is kwetsbaar’, zegt Kluytmans. ‘Je zou 
kunnen rouleren, of iemand kunnen meesturen.’ Koopmans zegt ook: ‘Het schuurt soms, dan 
word je als OMT te veel in de positie van de politiek gebracht. Dan zeggen we ook: dit moet je 
niet van het OMT vragen. De nationale crisisstructuur is eigenlijk niet goed geregeld, daardoor 
is er meer gewicht op het OMT komen te liggen dan er thuishoort. Dat los je niet op met een 
ander OMT.’ 

De Tweede Kamer wil de onafhankelijke rol van het OMT ook beter waarborgen, bleek tijdens 
het coronadebat. Partijen vragen het kabinet om ‘de onafhankelijkheid en autonomie’ beter 
‘in te kaderen’. Dikke kans dus dat Nederland na de pandemie een andere invulling krijgt van 
de crisisstructuur, met Van Dissels opvolger die wellicht niet meer zo vaak op de koffie komt 
in het Catshuis of in het Torentje. 
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Hijzelf zag het als een plicht, noodzakelijk onderdeel van het werk. Wie de arts en hoogleraar 
een beetje kent, weet dat hij veel liever ‘op de poli’ werkt van zijn ziekenhuis, de afdeling waar 
hij patiënten helpt die kampen met zware afweerproblemen. Of nog liever pakt hij de 
sterrenkijker thuis, of fietst Van Dissel een rondje - als de beveiliging het toelaat. 

Maar wanneer de politiek duiding vraagt, draaft hij op. In Catshuis of Kamer. ‘Ik ben er altijd 
op uitnodiging’, zei Van Dissel zelf daarover woensdag tegen de Kamerleden. ‘In het begin was 
er veel onbekendheid met virussen, dan geef je duiding. Wie ben ik dan om te zeggen: ik kom 
niet.’ 

Adviezen aangepast na manipulatie? In de Tweede Kamer is veel ophef over de claim dat het 
OMT zijn adviezen aanpaste na inmenging van het ministerie van 
Volksgezondheid. Nieuwsuur meldde vorige week dat het OMT-advies over mondkapgebruik 
in verpleeghuizen na commentaar van het ministerie verbouwd is tot de frase dat uit voorzorg 
‘mondkapjes’ dragen ‘niet nodig is’, mede gelet op ‘de schaarste’. 

Van Dissel zelf ontkent oneigenlijke inmenging en spreekt van ‘verduidelijkingen’. ‘Je wil dat 
de boodschap duidelijk is. Maar als er dingen in een OMT-brief staan die niet of anders gezegd 
zijn, dan hadden we dat in een volgende vergadering ongetwijfeld besproken.’ 
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Ook andere OMT-leden die deze krant sprak, stellen dat er geen gedoe ontstond over de nu 
controversiële formulering. Marion Koopmans zegt: ‘Het ziet er ongelukkig uit zo, maar het is 
niet gebeurd dat er zaken in de brief beland zijn waarvan we later zeiden: dit is echt heel 
anders dan dat we besproken hebben.’ 

Wel erkennen Koopmans en andere OMT’ers dat er discussie was over prioritering van 
beschermingsmiddelen - en dat dit inderdaad meegewogen werd. Iets dat de OVV overigens 
bekritiseert: zulke praktisch-logistieke afwegingen horen bij de politiek, stelt de raad. 

Koopmans: ‘Je kunt je niet afsluiten voor de realiteit.’ Kluytmans: ‘Ik houd niet van 
wereldvreemd adviseren. Je kunt als OMT zeggen: iedereen moet de hele dag in een maanpak 
lopen, dat is veilig. Maar kan dat praktisch? Nee. Dus adviseer je iets dat reëel kan.’ Bron: 
Tubantia, 19 februari 2022.  

De horeca in Den Bosch mag tijdens carnaval tot 01.00 uur openblijven 

De horeca in Den Bosch mag tijdens carnaval tot 01.00 uur openblijven. Dat maakte de 
gemeente woensdagavond bekend na overleg met de horeca. Carnaval is van 26 februari tot 
en met 1 maart.  

De gemeente laat de kroegen daarmee eerder dichtgaan dan vanaf 25 februari is toegestaan. 
De ruimte die carnavalsvierders hebben, blijft minder dan in voorgaande jaren vóór corona, 
aldus de gemeente. Die wil dat carnaval vooral overdag gevierd wordt. ‘De oproep is nog wel 
om carnaval in je eigen gemeente te vieren. Maar, op deze manier kunnen we er samen een 
paar mooie carnavalsdagen van maken!’ 

‘Carnaval kan gevierd worden in de horeca, op de terrassen, en ook in de openbare ruimte’, 
aldus de gemeente. ‘Net zoals andere jaren. Carnaval buiten is vrij toegankelijk. Horeca zorgt 
tot middernacht voor muziek buiten, buitenbarren en bierluiken.’ 

De gemeente praat nog met de carnavalsverenigingen wat er aan buitenactiviteiten mogelijk 
is. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Verenso kijkt op de eerste periode van de coronapandemie terug 'als op 
een slechte film' 

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, kijkt op de eerste periode van 
de coronapandemie terug 'als op een slechte film'. Volgens de organisatie was de 
verpleeghuiszorg aanvankelijk nagenoeg niet in beeld. 

Verenso reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over het 
eerste halfjaar van de coronacrisis. Volgens Jacqueline de Groot, bestuursvoorzitter van 
Verenso, heeft haar organisatie al aan het begin van de uitbraak 'continu aan de bel getrokken' 
en gevraagd om testen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de langdurige zorg. 
‘Aanvankelijk vonden we helemaal geen gehoor, alle aandacht ging naar de ziekenhuizen. 
Terwijl de meest kwetsbaren in het verpleeghuis wonen’, aldus De Groot. 

Volgens haar kwamen er pas beschermende middelen beschikbaar toen Verenso met cijfers 
in beeld kon brengen hoe ernstig de situatie in de verpleeghuizen was. ‘Het ging ten koste van 
de gezondheid, veiligheid en welzijn van vele bewoners en professionals’, zegt de 
bestuursvoorzitter. Bron: AD, 16 februari 2022.  

Belgen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin kunnen binnenkort 
een tweede boosterprik halen 

Belgen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin kunnen binnenkort een tweede 
boosterprik halen. In bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk krijg je met een enkele booster niet 
overal toegang. Nederland denkt ook over een extra oppepprik maar wacht nog op advies van 
de Gezondheidsraad. 



169 
 

Van het Janssen-vaccin is maar één dosis nodig. Maar de bescherming van het coronavaccin, 
dat vooral in de tweede helft van vorig voorjaar is ingezet, liep snel terug. Daarom kregen de 
ongeveer 400.000 Belgen met dit vaccin al in december een booster aangeboden van Pfizer of 
Moderna. 

Wie is gevaccineerd met Janssen kan drie maanden na de eerste opfrisser voor de afweer een 
tweede halen, hebben de verantwoordelijke Belgische ministers woensdag besloten. Mensen 
met zo'n tweede booster gelden dan ook in strengere EU-landen weer als volledig ingeënt. 
Bron: AD, 16 februari 2022.  

De aangekondigde versoepelingen gaan voor problemen zorgen in 
het zorgvervoer 

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen gaan voor problemen zorgen in 
het zorgvervoer. Dat verwacht ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 
omdat op advies van het RIVM nog altijd maar twee derde van de zitplaatsen in een voertuig 
gebruikt mag worden. 

Het RIVM-advies voor het zorgvervoer geldt al langer en is opgesteld omdat een groot deel van 
de gebruikers tot de risicogroepen behoort. Maar door de versoepelingen zal de vraag naar 
vervoer toenemen en wordt het steeds moeilijker om aan die vraag te kunnen voldoen, 
verwacht de ondernemersvereniging. 

‘Vervoerders zagen de afgelopen tijd al een toename van de vervoersvraag, omdat de 
maatschappij steeds verder openging’, stelt KNV. ‘Zo trokken onder meer de aantallen ritten in 
het vervoer van en naar ziekenhuizen aan, nadat steeds meer reguliere zorg weer werd 
ingepland en ingehaald.’ 

Bertho Eckhardt van KNV Zorgvervoer en Taxi wil dat het RIVM opnieuw naar het advies gaat 
kijken en als dat mogelijk is zelfs intrekt. ‘Vanzelfsprekend zullen vervoerders - zoals altijd - 
alles op alles zetten om het vervoer op een zo veilig mogelijke wijze te laten plaatsvinden.’ 
Bron: AD, 16 februari 2022.  

Wie naar Italië gaat moet geboosterd zijn of hersteld van corona voor 
horeca en musea 

Wie naar Italië gaat, moet geboosterd zijn of hersteld van corona om horecagelegenheden en 
musea binnen te komen. Carlijn Grosfeld (17) heeft geen boosterprik. Dus bestaat de kans 
bestaat dat Carlijn straks op de stoep moet blijven staan met een panini to go, terwijl haar 
klasgenoten het zoveelste museum onveilig maken. Toch gaat de Nijmeegse in april ‘hoe dan 
ook’ met haar school mee op cultuurreis naar Italië.  

Reden voor haar moeder Dorrit Grosfeld om een brandbrief te schrijven aan 
de Kinderombudsman: laat jongeren onder de 18 zelf kunnen kiezen voor een boosterprik. 

Voor Carlijn is deze leeftijdsgrens extra zuur: slechts vier dagen na thuiskomst uit Italië wordt 
ze 18 en komt ze, zoals het nu geregeld is, pas in aanmerking voor die boosterprik. Bron: AD, 
16 februari 2022.  

Niet-geboosterde Carlijn (17) gaat wel mee op schoolreis naar Italië: ‘Dan 
maar buiten wachten’ 

De kans bestaat dat Carlijn Grosfeld (17) straks op de stoep moet blijven staan met een panini 
to go, terwijl haar klasgenoten het zoveelste museum onveilig maken. Toch gaat de Nijmeegse 
in april ‘hoe dan ook’ met haar school mee op cultuurreis naar Italië, zegt ze.  

Want in Italië moet je geboosterd zijn (of hersteld van corona) om horecagelegenheden en 
musea binnen te komen. Reden voor haar moeder Dorrit Grosfeld om een brandbrief te 
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schrijven aan de Kinderombudsman: laat jongeren onder de 18 zelf kunnen kiezen voor een 
boosterprik. 

 ’En geef ze zo hun vrijheid terug waar ze zó naar verlangen.’ Voor Carlijn is deze leeftijdsgrens 
extra zuur: slechts vier dagen na thuiskomst uit Italië wordt ze 18 en komt ze, zoals het nu 
geregeld is, pas in aanmerking voor die boosterprik. Bron: DG, 16 februari 2022.  

 

 

 

Prins Charles gaat weer aan het werk 

Prins Charles gaat naar verwachting vrijdag voor het eerst weer aan het werk. Volgens Britse 
media is de Britse troonopvolger, die vanwege een coronabesmetting in quarantaine zat, dan 
in Wales. 

Charles werd vorige week positief getest op het coronavirus. Zijn echtgenoot Camilla was 
aanvankelijk niet besmet, maar maandag werd bekend dat ze toch een positief testresultaat 
had gekregen. 

De prins had koningin Elizabeth vlak voor zijn positieve test nog gezien, maar Buckingham 
Palace wilde niet zeggen of zij ook besmet was. De Queen kreeg woensdag weer fysiek bezoek. 
Bron: AD, 16 februari 2022.  
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Minder mensen met corona op de ic, Omikron-variant BA.2 dominant 

Er zijn deze week minder mensen met corona opgenomen op de ic, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opnames op de 
verpleegafdeling is wel toegenomen. 

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt, is vergeleken met vorige week 
gestegen. Op dit moment liggen er 1656 coronapatiënten in het ziekenhuis, vorige week waren 
dit er 1580. De stijging is alleen terug te zien op verpleegafdelingen. 

Op verpleegafdelingen liggen vandaag 1475 mensen met corona. Vorige week waren dat er in 
totaal 1354. Deze week kwamen er 1322 nieuwe patiënten op verpleegafdelingen, 8 procent 
meer dan vorige week. 

Een belangrijk deel van de mensen die met corona in het ziekenhuis liggen, werd vanwege een 
andere oorzaak opgenomen, zoals hart- of buikklachten. Na het doen van een coronatest bleek 
dat ze toevallig ook besmet waren. 

Op de ic's is het deze week iets rustiger. Daar liggen vandaag 181 mensen met corona. Dat is 
zijn 45 patiënten minder dan vorige week. 

Er zijn deze week ook minder nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Afgelopen week 
waren dat er 87, de week daarvoor 108. Dat is een afname van 19 procent. 

In totaal werden afgelopen week 493.055 positieve testuitslagen bij het RIVM gemeld. Dat 
komt neer op gemiddeld 70.436 nieuwe gevallen per dag. Dit aantal is sinds zaterdag gestaag 
aan het dalen. 

De besmettingscijfers van deze week kunnen niet vergeleken worden met de cijfers van vorige 
week. Vorige week zijn de achterstanden bij het RIVM weggewerkt, dat zorgde ervoor dat het 
weekcijfer van vorige week veel hoger uitviel. 
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Het lijkt rustiger in de teststraten. Het aantal mensen dat zich liet testen daalde met 15 
procent ten opzichte van de week ervoor. Hiermee lijkt het hoogtepunt van deze 
besmettingsgolf volgens het RIVM achter ons te liggen. 

Sinds deze week veroorzaakt de Omikron-subvariant BA.2 de meeste besmettingen in 
Nederland. De BA.2-variant verschilt van de Omikron-variant BA.1 in onder andere het spike-
eiwit, de stekeltjes van het virus. BA.2 lijkt besmettelijker te zijn dan BA.1. 

Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wijzen erop dat BA.2 zich binnen 
huishoudens veel makkelijker verspreidt dan BA.1. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen 
dat BA.2 mensen zieker maakt. Het is de verwachting dat de BA.2-variant deze week dominant 
gaat worden en BA.1 verdringt. Bron: RTL Nieuws, 15 februari 2022.  

Aruba heft alle coronamaatregelen op 

Aruba trekt donderdag alle coronamaatregelen in, maakte minister-president Evelyn Wever-
Croes bekend. De enige regel die van kracht blijft, is dat mensen die Aruba binnen willen 
een coronatest moeten doen. Maar dat geldt niet voor reizigers die al twee vaccinaties en een 
boostershot hebben gehad. 

Volgens Wever-Croes werden 705 dagen geleden de eerste coronamaatregelen ingevoerd. Het 
virus heeft volgens haar sinds die tijd veel schade aangericht op het eiland, dat voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van toerisme. Ook is de bevolking onderling verdeeld geraakt 
door het virus. ’Covid-19 is niet weg, maar nu is het moment aangebroken om te stoppen met 
maatregelen en ermee te leren leven.’ 

Op Aruba waren woensdag nog 58 geregistreerde besmettingen, het laagste aantal in zeven 
maanden. Er kwamen die dag dertien nieuwe besmettingen bij. Sinds het begin van de 
pandemie zijn 198 mensen met corona overleden op Aruba, 193 bewoners en vijf bezoekers. 

De overheid raadt de bevolking nog wel aan om vaak de handen te wassen, sociale afstand te 
houden en waar nodig een mondkapje te dragen. Maar alle beperkende maatregelen voor 
horeca en winkels zijn stopgezet. Bron: AD, 16 februari 2022.  

 

 

 

 

Vaccinfabrikant Moderna wil een kantoor in Nederland openen  

Vaccinfabrikant Moderna wil een kantoor in Nederland openen voor zijn commerciële 
activiteiten. Het Amerikaanse bedrijf meldt niet waar het kantoor zou moeten komen en 
hoeveel mensen er gaan werken. In Geleen staat een van de fabrieken die Moderna-
coronavaccins maken. 
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Moderna is vooral bekend van het coronavaccin dat Spikevax heet. Het is een zogeheten 
mRNA-vaccin, net als Comirnaty van Pfizer/BioNTech. Spikevax wordt niet alleen gebruikt 
voor eerste en tweede prikken, maar ook voor boosterprikken. In de loop van dit jaar volgen 
mogelijk nog twee boostercampagnes, en volgend jaar nog een. Of het vaccin daarna vaker 
moet worden toegediend, is nog niet bekend. Bron: AD, 17 februari 2022.  

Air France-KLM heeft ook het tweede coronajaar met 
een miljardenverlies afgesloten 

Air France-KLM heeft ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afgesloten, al was 
er gedurende het jaar sprake van herstel. De Frans-Nederlandse luchtvaartonderneming 
kwam onder de streep uit op een verlies van krap 3,3 miljard euro. Vooral in de eerste helft 
van het jaar kampte het bedrijf met de beperkingen die onder andere in Nederland en 
Frankrijk golden. In de loop van het jaar toonde AF-KLM herstel. Daarbij was het verlies in 
het slotkwartaal nog maar 127 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 
een min van dik 1 miljard euro.  

Uit de handelsupdate van Air France-KLM later op donderdag wordt mogelijk meer duidelijk 
over wat de impact is geweest van de Omikron-variant van het coronavirus op de prestaties. 
Zo leefden er in het slotkwartaal van vorig jaar veel zorgen over de nieuwe variant zoals de 
besmettelijkheid en effectiviteit ertegen van vaccins. Daarop stelden veel landen extra 
reisbeperkingen in. 

Strenge coronamaatregelen doen prestaties van luchtvaartbedrijven sowieso geen goed. Air 
France-KLM leed tijdens de coronacrisis al gigantische verliezen. Het eigen vermogen is ook 
negatief. 

Het bedrijf wordt door de Franse en Nederlandse regering gesteund met miljarden in de vorm 
van leningen en garantstellingen voor leningen, maar de luchtvaartcombinatie zou meer 
kapitaal nodig hebben om de balans te versterken. Vanwege Omikron zou eerder een verdere 
kapitaalverhoging zijn uitgesteld. 

Mogelijk dat het Frans-Nederlandse concern ook iets loslaat over de opvolging van KLM-baas 
Pieter Elbers. Eerder werd bekend dat Elbers volgend jaar niet opgaat voor een derde termijn 
als topman van de Nederlandse maatschappij. Vooral binnen KLM lijkt dit besluit niet goed 
te zijn gevallen. Bron: AD, 17 februari 2022.  

Ziekteverzuim volgens arbodiensten verder gestegen door corona 

Het ziekteverzuim in Nederland is in januari nog verder gestegen ten opzichte van de maand 
ervoor. Dat komt door de grote aantallen coronabesmettingen. Voor het eerst sinds het begin 
van de pandemie werd meer dan de helft van het aantal verzuimmeldingen veroorzaakt door 
corona, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de 
HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor zo'n miljoen werkenden en ruim 
65.000 werkgevers. 

De uitval blijft het hoogst in de gezondheidszorg (7 procent) en de industrie (5,8 procent). Het 
ziekteverzuim is in die sectoren in verhouding een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde 
van 5 procent in januari. Dat was een maand eerder nog een gecorrigeerde 4,8 procent. In de 
financiële en zakelijke dienstverlening steeg het aantal ziekmeldingen in januari het minst 
doordat de mogelijkheden tot thuiswerken in die beroepsgroepen veel groter zijn. 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet het thuiswerkadvies versoepeld. Het overheidsadvies was 
om volledig thuis te werken als dat kan. Nu is dat advies om maximaal de helft van de werktijd 
op kantoor door te brengen. Eerder deze week raadden verschillende arbodiensten bedrijven 
al aan om niet iedereen direct te laten terugkeren naar kantoor. Bron: Het Parool, 17 februari 
2022.  



174 
 

Verzuim blijft stijgen: ruim de helft van zieke werknemers geveld door 
corona 

Het ziekteverzuim in Nederland is in januari nog verder gestegen ten opzichte van de maand 
ervoor. Dat komt door de grote aantallen coronabesmettingen. Voor het eerst sinds het begin 
van de pandemie werd meer dan de helft van het aantal verzuimmeldingen veroorzaakt door 
corona, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de 
HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor zo'n miljoen werkenden en ruim 
65.000 werkgevers. 

Het gemiddelde verzuimpercentage is in januari gestegen tot 5 procent. Voor het eerste sinds 
het begin van de pandemie is meer dan de helft van de ziektegevallen veroorzaakt door corona. 

Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare die gezamenlijk 
werkzaam zijn voor 1 miljoen werknemers en ruim 65.000 werkgevers. 

In december was het verzuim nog 4,8 procent. Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur 
medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘Hoewel meer ziekmeldingen door corona worden 
veroorzaakt, zien we sinds de komst van de Omikron-variant en boostercampagne ook dat 
besmette werknemers sneller herstellen. Van deze groep is 73 procent na twee weken hersteld. 
In november, toen we nog te maken hadden met de Deltavariant, was dat 57 procent.’ 

Vooral in de gezondheidszorg en de industrie ligt het verzuimpercentage met respectievelijk 7 
en 5,8 procent hoog. In de zakelijke dienstverlening ligt het lager omdat daar het personeel de 
mogelijkheid heeft om thuis te werken. Daar kan het personeel dat positief is getest maar 
nauwelijks klachten heeft ook gewoon doorwerken. 

Penders waarschuwt voor de terugkeer naar kantoor: ‘Wij adviseren werkgevers om met 
werknemers in gesprek te gaan over hoe ze terugkeren naar kantoor. Ga niet zonder meer 
terug naar de werkwijze zoals voor corona. Praat samen over de goede balans tussen werken 
thuis en op kantoor, zodat iedereen kan blijven profiteren van de voordelen van hybride 
werken. Met de terugkeer naar kantoor is er een risico dat het aantal coronabesmettingen 
weer gaat stijgen. Het naleven van de basisregels blijft daarom onverminderd belangrijk.’ 
Bron: AD, 17 februari 2022.  

ADO Den Haag vraagt om uitstel wedstrijd vanwege corona-uitbraak 

ADO Den Haag heeft voetbalbond KNVB gevraagd om uitstel van de competitiewedstrijd bij 
FC Eindhoven die voor vrijdagavond staat gepland. De club uit Den Haag heeft te maken met 
een uitbraak van coronabesmettingen binnen de selectie. 

De KNVB heeft het verzoek in beraad, zegt een woordvoerder van de bond. Naar verwachting 
krijgt ADO in de loop van donderdag uitsluitsel. 

‘Ondanks dat de club er alles aan doet om besmettingen tegen te gaan en de coronarichtlijnen 
zijn opgevolgd, zijn er na een testronde binnen de selectie coronabesmettingen opgedoken. De 
gehele staf en selectie hebben uit voorzorg per direct het trainingscomplex verlaten en 
afgesloten’, meldt de nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie. Om hoeveel gevallen het 
gaat, meldt ADO niet. 

Volgens de regels van de bond gaat een wedstrijd in principe door als een club minstens 
dertien spelers, waarvan één keeper, op de been kan brengen. Om dat te bepalen, dient een 
club 25 tests af te nemen van spelers die op reguliere basis meetrainen met de selectie. De 
resultaten moet de club laten zien aan de KNVB. Op basis van deze 25 testen beoordeelt de 
bondsarts van de KNVB de situatie. Bron: De Telegraaf, 17 februari 2022.  
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Turkse man heeft 15 maanden corona: 'Covid moet een vrouw zijn, ze is 
gek op me' 

Chronisch corona hebben. Het bestaat. In de Turkse stad Istanboel zit een man al bijna 450 
dagen in quarantaine. Hij test elke keer positief. 

 

Muaffer Kayasan (56) heeft al bijna 15 maanden corona  

 

Muzaffer geeft zijn kleindochter een boks en een cadeau.  

Muzaffer Kayasan is wel wat gewend, vertelt hij aan persbureau Reuters. De man (56) lijdt 
aan leukemie. Door bloedkanker is zijn immuunsysteem verzwakt. Het lichaam van Muzaffer 
maakt geen of onvoldoende antistoffen aan om corona te bestrijden. En dus test hij vanaf 
november 2020 positief op Covid-19. ‘Toen ze me voor het eerst vertelden dat ik corona had, 
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dacht ik dat het virus me zou doden. Ik heb leukemie en Covid betekende ook bijna mijn dood. 
Op een gegeven moment woog ik nog geen vijftig kilo.’ 

Muzaffer heeft maanden in het ziekenhuis gelegen. Als hij weer is aangesterkt, zit hij thuis in 
isolatie. Omdat hij elke keer positief test, nu al achtenzeventig keer op rij, komt Muzaffer niet 
in aanmerking voor een coronavaccin. ‘Het voelt voor mijn vader alsof hij voor een rood 
stoplicht staat dat maar niet op groen springt’, zegt zijn zoon Gokhan. ‘Mijn vader is een 
positief persoon, maar hij zou nu ook wel eens negatief willen zijn.’ 

Eén van de invloedrijkste tijdschriften over geneeskunde – het New England Journal of 
Medicine – heeft geschreven over corona en het effect op chronisch zieken met een verzwakt 
immuunsysteem. Die coronapatiënten lopen veel meer risico op een langdurige infectie. 
Bepaalde cellen in hun immuunsysteem werken niet of niet goed genoeg. De cellen merken 
corona bijvoorbeeld niet op. En dan doen andere cellen, die Covid normaal gesproken te lijf 
zouden moeten gaan, niks. De coronapatiënt blijft daardoor continu besmet. 

Zoals Muzaffer. Hij krijgt regelmatig bezoek. ‘Het is moeilijk. Ik zie mijn kinderen alleen door 
het raam.’ De enige die vlakbij mag komen is zijn kleindochter Azra. En die geeft hij maar wat 
graag cadeautjes. Azra heeft het niet zo door wat er met opa aan de hand is. Opa zelf wel. Die 
heeft corona na z'n laatste positieve test helemaal uitgevogeld. ‘Covid moet wel een vrouw zijn, 
ze is gek op me.’ 

Even later breekt Muzaffer toch een beetje. Met tranende ogen doet hij een beroep op de Turkse 
gezondheidsinstanties. ‘Maak voor mij en andere lotgenoten met langdurige corona een 
uitzondering en geef ons toch een vaccinatie.’ Bron: RTL Nieuws, 17 februari 2022.  

 

 

Statenleden met corona mogen wel vanuit huis meepraten, maar niet stemmen. 'Er moet één 
lijn getrokken worden' 

Ze mochten wel vanuit huis meedoen aan het debat, maar meestemmen mochten ze niet: 
nieuwe corona-afspraken leidden woensdag tot een vreemde spagaat voor Statenleden die in 
thuisisolatie zitten. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus deed commissaris van de Koning Arno Brok steeds zijn 
uiterste best om ook thuiszitters mee te laten doen. Wie in zelfisolatie of thuisquarantaine zat, 
kon via een beeldscherm vanuit huis meespreken. Aan de stemming deden deze Statenleden 
eerst telefonisch mee. Later, toen bleek dat dat juridisch rammelde, werd overgestapt naar 
een volledig digitale stemming. Bron: Leeuwarder Courant, 17 februari 2022.  
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Kabinet wil coronapas voor werkvloer mogelijk als optie houden 

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid (alleen toegang voor recent gevaccineerde of 
genezen mensen) mogelijk maakt, wordt ingetrokken, maar dat geldt niet voor het wetsvoorstel 
voor de inzet van de coronapas met 3G op de werkvloer. Dat schrijft minister Ernst Kuipers 
aan de Tweede Kamer. 

Het kabinet wil kijken 'of het verstandig is' de optie van zo'n coronapas, die men in het geval 
van 3G ook met een negatieve test kan krijgen, op de werkvloer 'in de gereedschapskist te 
houden'. Naar de coronapas zou volgens het wetsvoorstel alleen bij werknemers kunnen 
worden gevraagd in die sectoren waarvan de bezoekers ook een toegangsbewijs moeten laten 
zien. 

Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk overbodig, omdat de coronapas in zijn geheel per 25 
februari verdwijnt, maar in de brief aan de Kamer houdt Kuipers de optie open dat het 
coronatoegangsbewijs (ctb) met 3G op een bepaald moment 'epidemiologisch gezien weer 
ingezet zou moeten worden'. 

Als het toegangsbewijs onverhoopt een terugkeer maakt, kan het volgens Kuipers goed zijn 
om de optie te hebben die pas op de werkvloer in te zetten. ‘Eerder gaf de Raad van State aan 
dat het niet logisch is om op plaatsen wel een ctb aan bezoekers te vragen, maar niet aan 
medewerkers die met de bezoekers in contact komen’, benadrukt de bewindsman. Hij zegt wel 
de tijd te willen nemen 'voor nader onderzoek' om de regeling ‘op iets langere termijn’ mogelijk 
te verbeteren. Bron: Het Parool, 17 februari 2022.  

 

 

Corona voorbij? ‘Pas als de hele wereld toegang heeft tot vaccinaties’ 

Academici en politici uit alle hoeken van wereld roepen de Europese Unie en de 
Wereldgezondheidsorganisatie op om meer vaccins te delen met het Afrikaanse continent. De 
directeur-generaal van de WHO steunt deze oproep, maar volgens hoogleraar Mirjam van 
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Reisen moet er meer gebeuren: ‘Er wordt een onjuist beeld geschetst van de covidbesmettingen 
in Afrika.’ 

Volgens de directeur-generaal zal de WHO erop blijven aandringen om vaccinaties gelijk en 
eerlijk over de wereld te verdelen. Eerder stelden de wetenschappers en politici in een 
brandbrief dat de ongelijke verdeling van vaccins schokkend is: ‘Rijke landen hebben het 
grootste deel van de wereldvoorraad opgekocht zonder enige strategie om in de behoeften van 
lage-inkomenslanden te voorzien.’ In zijn reactie erkent de directeur-generaal dit probleem en 
stelt dat het einde van de pandemie hierdoor nog niet in zicht is. 

Mirjam Van Reisen, hoogleraar International Relations, Innovation and Care aan Tilburg 
University, wijst ook op dit gevaar. Zij was samen met de Tilburgse hoogleraar Ronald de Jong 
initiatiefnemer van de brandbrief. In een reactie aan Univers stelt ze dat de 
coronabrandhaarden niet zullen uitdoven, als vaccins niet eerlijk worden verdeeld. Een 
eindeloze vicieuze cirkel van nieuwe corona-variantuitbraken is dan onvermijdelijk. 

 ‘Nieuwe varianten ontwikkelen zich juist in gebieden waar het virus niet ingedamd wordt. 
Deze varianten zijn minder gevoelig voor vaccins en boosters. Het feit dat de effecten van de 
Omicron-variant voor ons meevallen, wil niet zeggen dat de opvolgende variant net zo mild zal 
zijn. Om te voorkomen dat het land opnieuw op slot moet, is het dus ook in het eigenbelang 
om ervoor te zorgen dat Afrika toegang heeft tot een brede vaccinatiecampagne.’ 

‘Ik maak uit de reactie van de WHO op dat zij de urgentie van onze oproep onderstrepen’, zegt 
Van Reisen. Toch blijft de hoogleraar ook kritisch. Volgens haar moeten regeringen boter bij 
de vis doen en eindelijk gaan handelen naar de beloftes die al eerder in de pandemie zijn 
gedaan. ‘De directeur-generaal dient ondersteuning te krijgen van de internationale 
gemeenschap. Hij kan dit niet alleen oplossen.’ 

Maar zelfs als die hulp er komt, zijn de problemen de wereld nog niet uit. Volgens Van Reisen 
kloppen de huidige Afrikaanse besmettingscijfers niet. ‘De economische ongelijkheid in Afrika 
zorgt ervoor dat niet iedereen in staat is een test te doen, simpelweg omdat men geen geld 
heeft om zich te laten testen.’ 

‘Toch wordt het gemiddelde van deze testresultaten uitgesmeerd over de gehele bevolking. 
Hierdoor wordt een onjuist beeld geschetst van de covidbesmettingen in Afrika.’ Niet alleen 
het aantal besmettingen klopt daardoor niet, ook nieuwe varianten worden minder snel 
gesignaleerd. ‘Dit zal de gehele wereldbevolking uiteindelijk duur zal komen te staan.’ Bron: 
Univers, 16 februari 2022.  

Niet alle gemelde coronapatiënten komen door corona: dit zijn de 
precieze cijfers 

Hoewel ziekenhuizen dagelijks de opname van tientallen nieuwe coronapatiënten 
registreren, komt dat in lang niet alle gevallen ook door covid-19. Een belangrijk 
deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de 
eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Nu deelt het RIVM voor het 
eerst cijfers over hoe groot die groep is. 

Hoewel ziekenhuizen dagelijks de opname van tientallen nieuwe coronapatiënten 
registreren, komt dat in lang niet alle gevallen ook door covid-19. Een belangrijk 
deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de 
eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Nu deelt het RIVM voor het 
eerst cijfers over hoe groot die groep is. 

De afgelopen drie weken heeft het RIVM gedocumenteerd of 
iemand vanwege of met corona wordt opgenomen. Iemand die met corona wordt 
opgenomen kan bijvoorbeeld iemand zijn die in het ziekenhuis is gekomen met 
buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest 
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blijkt dat ze toevallig positief zijn, en worden ook meegerekend bij de 
coronapatiënten. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt elke dag 
hoeveel patiënten zijn opgenomen en ontslagen uit ziekenhuizen, of overleden. 
Daarbij maakt het LCPS geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen 
patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. Dat doet het RIVM nu dus wel, 
en uit de eerste cijfers blijkt dat op dit moment tachtig procent van de patiënten 
vanwege corona in het ziekenhuis ligt, zo maakte directeur Jaap Van Dissel 
woensdag bekend tijdens de technische briefing aan de Tweede Kamer. 

Dat kan zijn in primaire zin doordat iemand longproblemen heeft door het 
coronavirus, of in secundaire zin doordat iemands aandoening, bijvoorbeeld 
suikerziekte, door het coronavirus zo erg wordt dat iemand moet worden 
opgenomen. De overige 20 procent wordt opgenomen om andere redenen en blijken 
toevallig ook corona te hebben zonder er klachten door te hebben.  

Van Dissel verwijst in zijn briefing ook naar Denemarken, waar inmiddels nog 
maar de helft van de coronapatiënten ook vanwege corona opgenomen is. ‘Het zou 
ons ook niet verbazen dat als er meer toename is van SARS-CoV-2 in de bevolking 
is, vaker iemand positief wordt getest zonder dat het leidt tot klachten’, aldus Van 
Dissel. 

Het zijn vooral de mensen van middelbare en oudere leeftijd die relatief vaker met 
coronacomplicaties opgenomen worden. Van de mensen tussen de 60 en 79 jaar 
ligt het percentage op 85 procent, van de mensen tussen de 40-59 jaar is het 83 
procent. Opgenomen maar besmette jongeren komen relatief minder vaker om 
andere redenen dan het coronavirus op de verpleegafdeling terecht. Bron: Hart van 
Nederland, 17 februari 2022.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
donderdag opnieuw gedaald 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw 
gedaald, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1588 coronapatiënten, 62 minder dan 
woensdag. 

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met 5 tot 168. De laatste keer dat dit 
aantal minder dan 170 bedroeg was 21 oktober. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1420 
coronapatiënten, 58 minder dan de voorgaande dag. 

In de afgelopen 24 uur werden er 167 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 10 nieuwe opnames. Bij elkaar zijn dat er 14 minder 
dan woensdag. Bron: AD, 17 februari 2022.  

Een medewerker van de PI Zwolle is dinsdagochtend ernstig 
mishandeld door een gevangene 

Een medewerker van de PI Zwolle is dinsdagochtend ernstig mishandeld door een gevangene, 
zo is donderdag bekendgemaakt door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). ‘De gedetineerde 
was het niet eens met insluiting op cel vanwege een coronabesmetting op de afdeling.’ 

Bij het insluiten is een medewerker weggeduwd en een andere medewerker bij de nek gegrepen 
en op de grond gegooid. Laatstgenoemde brak hierbij zijn sleutelbeen, aldus de DJI. 

De medewerker moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. Door ingrijpen van zijn 
collega's is de gedetineerde onder controle gekregen en naar een isoleercel gebracht. Daar 
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moet hij veertien dagen zitten. ‘Daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie.’ Bron: AD, 17 
februari 2022.  

Overal verdwijnt mondkapje, behalve in de trein: ‘Onze conducteurs zijn 
er klaar mee’ 

Conducteurs en machinisten van de Nederlandse Spoorwegen (NS) zien het totaal niet zitten 
om streng te handhaven op de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, terwijl die maatregel 
bijna overal in het land komt te vervallen. Ze pleiten voor eenduidig beleid. ‘Want op deze 
manier is het niet te doen en creëren we onnodige onduidelijkheid voor onze passagiers’, laat 
een NS-woordvoerder aan deze site weten. 

De NS en ook andere openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, 
tram en metro het mondkapje voorlopig verplicht blijft. Coronaminister Ernst Kuipers maakte 
de verlenging van die maatregel dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend. Overal 
vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in het openbaar vervoer en op luchthavens. 

Een woordvoerder van de NS begrijpt er weinig meer van. ‘Vooropgesteld: wij zijn geen 
virologen, en we snappen heel goed dat minister Kuipers de kwetsbaren in de samenleving wil 
beschermen. Maar wij vragen ons tegelijkertijd af of dit wel de correcte manier is.’  

De kwetsbaren komen volgens de NS ook op plekken waar de regel straks wordt afgeschaft, 
zoals in de Albert Heijn of bij het Kruidvat. ‘Waarom is een mondkapje daar straks niet meer 
nodig, en bij ons wel? Met het oog op de anderhalve meter zou je zeggen: ja logisch, maar ook 
die maatregel is er straks niet meer’, stelt de NS. ’Het is aan de reizigers niet meer uit te leggen 
waarom ze wél een mondkapje in de trein moeten dragen, terwijl dat straks niet meer in de 
stationshal hoeft.’ 

De NS vreest de komende weken voor een toename van het aantal discussies in de trein. ‘We 
blijven toch een mondig volkje met z'n allen. Onze conducteurs gaan die discussies liever uit 
de weg, omdat zij geen politieagentje meer willen spelen. Zij zijn er ook wel klaar mee, net als 
onze machinisten. Die willen liever weer normaal sociaal contact met de reizigers, dat is een 
van de redenen waarom zij voor dit vak hebben gekozen.’ 

Het is aan reizigers niet uit te leggen waarom ze wèl een mondkapje in de trein moeten dragen, 
terwijl dat straks niet meer in de stationshal hoeft, aldus de woordvoerder NS. 

Ook Busvervoer Nederland denkt dat de mondkapjesplicht het herstel van de sector in de weg 
staat. ‘De mondkapjesplicht zorgt ervoor dat de klant onze bussen als onveilig ziet, terwijl de 
ondernemers alles op orde hebben’, voorspelt voorzitter Bertho Eckhardt. ‘Klanten blijven weg 
en wijzen daarbij naar de mondkapjes, zo merkten de bedrijven afgelopen zomer al. 
Ondernemers wordt het zo alsnog onmogelijk gemaakt zelf hun broek op te houden.’ 

Daarnaast maakt ook branchevereniging OV-NL zich kwaad. ‘De bereidheid in de samenleving 
om een mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De 
boa’s in het ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden 
in incidenten’, meldt de organisatie. ‘Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te 
vervallen, behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er 
een enorme druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov.’ 

Tijdens de persconferentie van dinsdag zei Kuipers dat hij pas op 15 maart gaat kijken of het 
mondkapje in het ov kan worden geschrapt. Dat duurt te lang, vindt OV-NL. De brancheclub 
wil dat het kabinet het besluit per direct heroverweegt. Tot die tijd blijft de maatregel actief, 
en als het aan Kuipers ligt blijven we de maskers nog massaal dragen. ‘We deden in het 
verleden vaak lacherig over Aziatische landen waar het gebruikelijk is een mondmasker te 
dragen. Maar het is verstandig als wij dat ook doen’, zo zei hij gisteren in de Tweede Kamer. 
Bron: AD, 17 februari 2022.  



181 
 

Run op reizen: niet alleen Cathelijne heeft vakanties in het vooruitzicht 
 
Nederlanders kunnen niet wachten tot ze deze zomer eindelijk weer in het buitenland vakantie 
kunnen vieren. De zomer is booming, zeggen de reisorganisaties. 
 
De reiszin is groot bij de 37-jarige Cathelijne Donkers uit Dordrecht. Ze gaat in april met haar 
goede vriendin voor vier dagen naar Dubai en deze zomer gaat ze met haar man en twee 
kinderen drie weken lang rondreizen door Zuid-Afrika.  
 

 

Cathelijne Donkers uit Dordrecht is klaar om weer verre reizen te maken. © Jeffrey Groeneweg 

‘We hebben de afgelopen twee jaar al heel wat vakanties in het water zien vallen door corona. 
Nu kan het eindelijk weer, dus gaan met die banaan!’, zegt ze uitgelaten.  
 
Veel Nederlanders hebben er net als Donkers veel zin in om deze zomervakantie in het 
buitenland door te brengen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Trends & Tourism 
onder 3000 Nederlanders.  

In het onderzoek zegt bijna zeventig procent deze zomer beslist of waarschijnlijk op vakantie 
te gaan. Daarvan wil ruim de helft naar het buitenland. Vooral Spanje (18 procent), Frankrijk 
(12 procent) en Griekenland (9 procent) zijn in trek. 

Van de buitenlandse vakantieplannen is inmiddels een kwart omgezet naar een boeking. 
Daarmee lijken Nederlanders voorzichtig de onzekerheid over alle coronareisbeperkingen van 
zich af te schudden. 

Helemaal terug op het niveau van voor corona is het nog niet, stelt onderzoeker Kees Van der 
Most van Trends & Tourism. Voor corona lag het aantal boekingen rond deze tijd beduidend 
hoger. En wat hem opvalt: vier op de tien Nederlanders met vakantieplannen zegt deze zomer 
nog vast te houden aan een verblijf in Nederland. 
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De uitkomsten laten volgens Van der Most wel zien dat meer Nederlanders weer naar het 
buitenland durven. ‘Het vertrouwen veert geleidelijk weer terug, met dank aan de 
versoepelingen’, voegt hij eraan toe. 

 

Toeristen op het strand van Mambo Beach. © ANP 

De onderzoeker hield zijn consumentenonderzoek na de eerste versoepelingen eind januari, 
dus het allerlaatste nieuws is er nog niet in verwerkt. Hij verwacht dat door de nieuwe 
versoepelingen, waarbij veel landen buiten de EU van oranje naar geel en groen gaan, de 
reislust naar verre bestemmingen zeker nog flink zal toenemen. 

De aangekondigde aanpassingen hebben in elk geval nog niet direct geleid tot een enorme 
stroom aan boekingen van safaritochten in Afrika of wandeltochten door Zuid-Amerika, zegt 
directeur Jozef Verbruggen van reisexpert Untamed Travelling. Maar hij is wat blij met de 
nieuwste aanpassing van de reisadviezen. 

Verbruggen is optimistisch over de reislust maar verwacht dat het even duurt voordat mensen 
de onzekerheid rond corona helemaal achter zich hebben gelaten. Bij zijn reisorganisatie 
komen de laatste tijd ‘aardig wat boekingen’ binnen, vooral voor de zomermaanden naar 
allerlei bestemmingen in Afrika, Latijns-Amerika, USA en Canada. ‘Maar we zitten bij lange 
na nog niet op het niveau voor 2019’, aldus de directeur. 

Bij de grote reisreuzen als TUI en Sunweb is het herstel al flink ingezet. Volgens woordvoerster 
Petra Kok van TUI is het goed merkbaar dat Nederlanders graag naar het buitenland gaan. 
‘Daar waar eerder vooral korter voor vertrek en last minute geboekt werkt, merken we dat het 
vertrouwen bij de vakantieganger toeneemt en dat er al veel zomervakanties geboekt worden.’ 

Ook bij Corendon worden steeds meer boekingen gemaakt voor de langere termijn zoals voor 
de zomervakantie en de periode erna. Bij Sunweb Groep, waar ook merken als Eliza was here 
en GoGo onder vallen, liggen de boekingen inmiddels al ver boven de boekingsaantallen voor 
corona. ‘De zomer trekt echt aan. Het is weer booming’, reageert zegsvrouw Martine Langerak. 
Volgens haar laat het zien dat het vertrouwen om weer een vakantie langer vooruit te boeken 
is toegenomen. 
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Volgens de reisorganisaties doen vooral bestemmingen als Spanje en Griekenland het goed 
deze zomer maar zij verwachten dat ook Turkije en Egypte veel geboekt gaan worden, zeker 
nu code oranje verdwijnt.  

De reisbranche zet nog wel een kanttekening de verplichte test bij terugkeer naar Nederland, 
ook als iemand volledig gevaccineerd en geboosterd is. ‘Dat geeft reizigers onnodige stress en 
kosten op de vakantiebestemmingen. De landen om ons heen hebben deze belemmerende 
maatregel niet, dus waarom houdt Nederland daar aan vast?’, vraagt TUI-woordvoerder Kok 
zich af. 

Voor Cathelijne Donkers kan het de pret niet drukken. Ze heeft het reizen zo gemist in 
coronatijd dat ze dat voor lief neemt. Bron: AD, 17 februari 2022.  

Ziekenhuizen doen vooralsnog niet mee aan de landelijke versoepeling 
van coronamaatregelen 

Ziekenhuizen doen vooralsnog niet mee aan de landelijke versoepeling van 
coronamaatregelen. Mondkapjes blijven verplicht en 1,5 meter afstand houden blijft ook de 
komende tijd nog de norm, laten diverse ziekenhuizen weten. ‘In ons ziekenhuis zijn wij extra 
voorzichtig. De veiligheid en de continuïteit van zorg voor onze kwetsbare patiënten staat altijd 
voorop’, legt UMC Utrecht uit. 

Ook het Erasmus MC houdt vast aan alle maatregelen die eerder werden ingesteld om te 
voorkomen dat mensen het virus uitgerekend binnen de ziekenhuismuren oplopen. Patiënten 
en bezoekers vanaf 9 jaar moeten in het Rotterdamse ziekenhuis een mondneusmasker op. 
Maskers van de juiste kwaliteit worden bij de ingang uitgedeeld, stoffen mondkapjes zijn niet 
toegestaan. Dat is bijvoorbeeld ook de regel in het Radboudumc in Nijmegen. Maskers van de 
juiste kwaliteit worden bij de ingang uitgedeeld, stoffen mondkapjes zijn niet toegestaan. 

‘Zeker in de komende maanden waarin regels worden losgelaten is het belangrijk om goed in 
de gaten te houden wat de gevolgen daarvan zijn’, meldt Ziekenhuis Rivierenland. Ook dit 
ziekenhuis met vestigingen in Tiel en Culemborg blijft een voorzichtige lijn aanhouden. Niet 
alleen voor de kwetsbare patiënten, maar ook om te voorkomen dat het ziekteverzuim onder 
het personeel verder stijgt. ‘We werken er hard aan om elke dag zoveel mogelijk mensen te 
kunnen onderzoeken en behandelen. Dat kunnen we alleen blijven doen als er niet te veel 
medewerkers ziek worden’, aldus Rivierenland. 

Ziekenhuizen als het Màxima Medisch Centrum in Eindhoven, het OLVG in Amsterdam, 
het Maasstad in Rotterdam en Rijnstate in Arnhem zitten op dezelfde lijn. Nij Smellinghe in 
Drachten houdt voorlopig ook de huidige maatregelen in stand. Het Friese ziekenhuis wil wel 
gaan bekijken welke versoepelingen eventueel mogelijk zijn. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren 
en ‘daar is tijd voor nodig’. Bron: AD, 17 februari 2022.  

In Denemarken stijgt het aantal coronadoden fors, volgens Amerikaanse 
twitteraars. ‘Desinformatie’, zeggen de Denen 

Covid-19 Het aantal coronadoden in Denemarken stijgt pijlsnel, volgens Amerikaanse 
twitteraars. Dat is desinformatie, vinden de Denen zelf. 

Van schrik begonnen de Denen opeens in het Engels te twitteren. Het State Serum Instituut 
(SSI), het centrum voor volksgezondheid, klom op het sociale medium in de pen tegen een 
storm van Amerikaanse ‘desinformatie’ over de corona-situatie in het Scandinavische land. 

Denemarken geldt als een eigenzinnige voorloper in de strijd tegen de pandemie. Het land 
beperkte maatregelen zoveel mogelijk, en liet die deze maand zelfs geheel los. De toestand was 
onder controle, en de Denen konden hun normale leven hervatten. 

De Amerikaanse epidemioloog Eric Feigl-Ding trok het felst van leer: de Denen waren „gierend 
gek geworden’. Hij betichtte de Deense overheid ervan de bevolking om de tuin te hebben 
geleid, terwijl het aantal coviddoden in het land pijlsnel zou zijn gestegen. 
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Ook arts-twitteraar Eric Topol (620.000 volgers) vond het er ‘niet goed uitzien’ in Denemarken. 
Met verwijzing naar een grafiek die een stijgende lijn van coronadoden liet zien sinds het 
schrappen van de maatregelen. Denemarken liet kwetsbare burgers plotseling aan hun lot 
over, klonk de instemmende kritiek op het sociale medium. 

Volgens het Deense SSI is het allemaal een misverstand. Of erger: desinformatie. In een 
reeks ‘Beste Eric’-tweets weersprak het instituut de schrikbarende cijfers die de Amerikaanse 
epidemioloog had aangehaald. Daarin ging het om sterfgevallen mét corona, niet dóór corona, 
verduidelijkte het overheidsinstituut. 

 

De markthal Torvehallerne in de Deense hoofdstad Kopenhagen, waar klanten en verkopers 
sinds deze maand geen mondkapje meer hoeven dragen. Foto Liselotte Sabroe/AFP  

Denemarken trok alle maatregelen twee weken geleden in. Dat kon, vond de regering, omdat 
de vaccinatiegraad in het land hoog is en Omikron minder ziekmakend blijkt te zijn dan 
gevreesd. In de VS is de strijd tegen covid nog lang geen uitgemaakte zaak; ook daar dalen de 
aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen, maar allerlei maatregelen zijn nog van 
kracht. 

Ook politiek wetenschapper Michael Bang Petersen, lid van de covidadviesraad van de Deense 
regering, mengde zich in de het Twitter-rumoer. Hij onderstreepte nog eens dat de dominante 
Omikronvariant de cijfers vertekent: er zijn wel veel meer gevallen, maar die zijn ook veel 
minder ernstig. Ook worden nu veel meer mensen in het ziekenhuis opgenomen met Omikron, 
maar niet dóór Omikron (iets meer dan de helft van de opnamen, 55 procent, staat direct in 
verband met Omikron). Hetzelfde geldt voor patiënten op de intensive care. Van de 
sterfgevallen zou een derde van de positief geteste patiënten overlijden aan een andere 
aandoening. 

Vraag is volgens de critici van de Denen dan weer of het onderscheid ‘met of door’ covid wel 
duidelijk te maken is. Hoe dan ook, de kritiek is zo hard aangekomen dat de Deense 
autoriteiten nu een factcheckpagina hebben geopend om de Amerikaanse ‘misinformatie’ te 
bestrijden. 

Inmiddels worden daar acht ‘typische misverstanden’ over de Deense situatie weersproken. 
Onder meer de bewering dat volgens de Deense overheid ‘covid niet meer bestaat’ (uiteraard) 
niet correct, aldus het SSI). Of dat het aantal gevallen in het land zo snel oploopt dat patiënten 
nu ook worden ondergebracht in psychiatrische ziekenhuizen. Ook ‘niet correct’, aldus het 
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SSI. Al klopt het dat door Omikron ook een toenemend aantal psychiatrische patiënten milde 
covidklachten heeft. Net als de rest van de bevolking. Bron: NRC, 17 februari 2022.  

 

Richard Groenendijk test positief op corona één dag voor start tournee: 
’Wat een timing!’ 

 
Richard Groenendijk heeft positief getest op het coronavirus, een dag voor zijn tournee hervat 
zou worden. ‘Niet te geloven dit, wat een timing weer!’, schrijft de cabaretier op Instagram. 

De voorstelling die Groenendijk morgen in Maastricht zou spelen kan nu niet doorgaan. ‘Ik 
vind het voor iedereen die kaarten heeft echt vreselijk, maar ik kan d’r ook niks aan doen.’ 

De besmetting met het coronavirus komt voor de cabaretier niet als een totale verrassing. 
Eerder werd hij al benaderd omdat hij in contact was geweest met iemand die positief had 
getest. „Ik was al een beetje aan het rekenen van: dat zou dan woensdag met een beetje pech 
tot een uiting kunnen komen bij mij. En van dinsdag op woensdagnacht voelde ik al een 
kriebel in de keel. Ik dacht: ‘Het zal toch niet?’ 

Groenendijk vindt het ’vrij ironisch’ dat hij uitgerekend nu positief test. ‘Ik heb twee jaar lang 
de tijd gehad om Covid te krijgen en rustig uit te zieken, maar nu, een dag voor mijn tournee 
weer wordt hervat en de zaken helemaal vol mogen, heb ik het dus.’ Bron: De Telegraaf, 17 
februari 2022.  

Door het hoge aantal coronabesmettingen komt de huisartsenzorg steeds 
verder in de knel 

Door het hoge aantal coronabesmettingen komt de huisartsenzorg steeds verder in de knel. 
Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zit inmiddels ruim een kwart (26 procent) 
van het personeel van huisartsenpraktijken thuis. ‘Dat trekt een zware wissel op de 
huisartsenzorg’, meldt de LHV. 

Voor patiënten zijn consequenties onvermijdelijk. Een deel van de zorg wordt uitgesteld. Soms 
hebben huisartsen alleen nog ruimte voor spoedgevallen, aldus de vereniging. ‘Het is nu roeien 
met de riemen die we hebben’, zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld. De huisartsen hopen 
op begrip van patiënten. 

Waarnemers zijn vaak niet beschikbaar om uitgevallen huisartsen te vervangen, want van de 
waarnemend huisartsen zit ook 20 procent thuis. Uitval door ziekte en quarantaine speelt 
volgens gegevens die de LHV verzamelt uit de sector in bijna negen van de tien praktijken. 
Bron: AD, 17 februari 2022.  
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Politie beëindigt groot illegaal feest op Honigterrein in Nijmegen, 
stappers dansen (vooral thuis) de hele nacht door 

Er werd gedronken, gefeest en zelfs gevochten. Kortom: het was een ouderwetse stapavond op 
de zaterdag in Nijmegen. Totdat de klok tien uur sloeg, en de overvolle kroegen en terrassen 
op slot moesten. De lichten in de horeca gingen uit, maar de feestjes werden op andere plekken 
voortgezet. 

 
Uitgaansdrukte bij Molenstraat in Nijmegen. © Gerard Verschooten  

Onder meer op het terrein van het Honigcomplex vond een grote illegale rave plaats, waar op 
het hoogtepunt zo’n 500 bezoekers waren. Hoewel de sfeer gemoedelijk was en niemand een 
boete kreeg, overleggen de politie en de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls maandag wat 
de consequenties voor de organisatoren van het feestje zullen zijn.   

Ook  bij de Albert Heijn op de Van Schevichavenstraat was het zaterdagavond iets voor tienen 
een drukte van belang van jongeren die nog snel een krat bier, paar flessen wijn of zakken 
chips wilden inslaan. Voor de after, klinkt het. ‘We wonen hier om de hoek’, vertelt studente 
Ilse Boerham. ‘Met huisgenoten gaat het feestje nu pas van start, het rondje in de stad was 
slechts een opwarmertje.’ 

Een hard gelag voor de Nijmeegse horeca, die tot dat moment kon rekenen op een ouderwets 
druk avondje. Horecabaas Khalid Oubaha, die de afgelopen tijd veelvuldig pleitte voor verdere 
versoepelingen en daarover regelmatig in de clinch lag met burgemeester Bruls, had de zaken 
het beste op orde:  de terrassen voor zijn kroegen aan de Molenstraat waren keurig afgesloten 
van de straatkant. Bezoekers konden via een speciale ingang het terrein op: zo werd precies 
bijgehouden hoeveel gasten er binnen kwamen. 

In andere kroegen ging het er aanzienlijk minder coronaproof aan toe: er werd uitgelaten 
gezongen en gedanst op de tafels. Agenten, die ondanks aangekondigde protesten wél massaal 
op de been waren, zagen het met lede ogen aan. Alleen bij echte excessen zouden ze ingrijpen, 
werd vooraf al gecommuniceerd. 

Zoals op het terrein van het Honigcomplex, waar de politie rond twaalf uur een illegale rave 
moest stilleggen. Zo’n 500 man dropen teleurgesteld af, nadat agenten de dj sommeerden om 
te stoppen met het draaien van muziek. Volgens meerdere aanwezigen - die spreken van ‘een 
topfeest’ en ‘Nijmegen op z’n best’ - én de politie ging dat allemaal in een goede en gemoedelijke 
sfeer. 

Toch was het rond de klok van drie pas echt weer rustig, zegt een woordvoerder van de politie. 
‘Nadat de meesten vertrokken, leefde het feestje rond twee uur weer even op. Tegen de enkele 
tientallen mensen die er toen nog waren hebben we gezegd, kom op, nu is het echt klaar. Hard 
ingrijpen was niet nodig, we hebben ook niemand beboet.’     
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Mogelijk krijgt het feestje voor de organisatoren wél nog een staartje, laat een woordvoerder 
van de burgemeester Bruls weten. ‘We kijken maandag samen met de politie naar de 
consequenties.’  

In het centrum was ingrijpen niet nodig, hoewel iets voor tienen wel nog een vechtpartij 
uitbrak voor café de Regenboog aan de Van Welderenstraat. Verder bleef het rustig en sloot 
de nachthoreca - anders dan in sommige andere steden - keurig de deuren om tien uur. 
Daarmee ging de kroeg op slot, maar de feestjes door. Elders, bij de mensen thuis. Zoals bij 
Ilse Boerham op de gang. ‘Wij dansen de hele nacht door.’ Bron: DG, 13 februari 2022.  

Het kabinet maakt in totaal 28 miljoen euro vrij 
om vuurwerkhandelaren en importeurs te compenseren 

Het kabinet maakt in totaal 28 miljoen euro vrij om vuurwerkhandelaren en importeurs 
te compenseren voor het vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling. De regeling is verruimd 
ten opzichte van het vorige compensatiepakket. Nu kunnen handelaren tot 4500 euro per 
vestiging terugkrijgen. Handelaren kunnen voor maximaal vijf vestigingen geld terugkrijgen. 
In de regeling voor de jaarwisseling van 2020-2021 was er eenmalig 3500 euro beschikbaar. 

Vuurwerkhandelaren kunnen bovendien zes procent van de omzet uit 2019 vergoed krijgen, 
schrijven minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, beiden van het 
ministerie van Infrastructuur, in een brief aan de Kamer. Dit is een vergoeding voor onder 
meer promotiekosten en het retourneren van betalingen, aldus de bewindslieden. 

Ook importeurs en vervoerders kunnen weer compensatie krijgen. Zij kunnen evenveel geld 
terugkrijgen als vorig jaar. Bron: AD, 17 februari 2022.  

 

 

 

@ ANP  Beau van Erven Dorens 

Beau van Erven Dorens heeft corona, Humberto neemt uitzending over 
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Vervelend nieuws voor Beau van Erven Dorens (51). Vlak voor het einde van het huidige seizoen 
van 'Beau' is de presentator positief getest op corona. 

De vakantie komt op deze manier al snel voor Beau, die eigenlijk nog twee uitzendingen van zijn 
programma op de planning had staan deze week. Die twee uitzendingen van Beau gaan gewoon 
door, maar dan met een andere presentator. Humberto Tan zal vandaag en morgen aan de tafel 
plaatsnemen en het stokje van Beau overnemen.  

De presentator ondervindt slechts milde klachten van het virus. ‘Ik voel me eigenlijk wel prima. Ik 
heb me wel slechter gevoeld het afgelopen seizoen. Een beetje hoofdpijn en een beetje snotterig’, zo 
vertelt hij aan RTL Boulevard.  

De positieve uitslag van zijn coronatest kwam echter totaal onverwacht. ‘Ik kwam op de redactie 
en dan gaan we altijd eerst testen. Opeens kreeg ik een positieve test... Ik schrok me helemaal een 
hoedje.’ 

Beau, met als vervanger Humberto terug op de late avond, wordt vandaag en morgen rond de klok 
van 22.00 uur uitgezonden bij RTL 4. Bron: RTL Boulevard, 17 februari 2022.  

Beau van Erven Dorens baalt van corona vlak voor einde seizoen 

Beau van Erven Dorens baalt behoorlijk dat hij twee dagen voor het einde van zijn 
talkshowseizoen corona heeft opgelopen. De laatste twee afleveringen worden overgenomen 
door Humberto Tan. 

„Na twee jaar heeft Tante C mij toch te grazen genomen. De teef. Twee dagen voor het einde 
van de reeks van mijn talkshow, waar we sinds eind november met hart en ziel mee bezig 
waren’, schrijft Beau op Instagram. „Het is een ironisch slot, althans, dat hoop ik, van twee 
jaar talkshows maken over corona. Eerst uit mijn huis en toen uit de studio. Eindelijk maak 
ik corona zelf ook mee. De cirkel is rond.’ 

De presentator zegt zich niet slecht te voelen, alleen een beetje moe. Hij ziet er vooral erg naar 
uit dat hijzelf, maar vooral de jongeren langzaamaan hun vrijheid weer terugkrijgen, zo schrijft 
hij. Wat jongeren hebben moeten opgeven de afgelopen twee jaar is volgens Van Erven Dorens 
„totaal disproportioneel.’ „Daar zou de overheid uit dankbaarheid iets voor moeten terugdoen. 
Coulance voor vertraging op school of met de studie, een vrijheidsbonus van €250, gratis OV 
én een nationale dag van de jongeren, met overal feesten en festivals waar iedereen onder de 
27 gratis heen mag. Zoiets en meer!’ 

Maandag neemt Eva Jinek het stokje van de RTL-talkshowavond weer over. Bron: De 
Telegraaf, 18 februari 2022. 

De Gezondheidsraad publiceert morgen een advies over een mogelijke 
tweede boosterprik  

De Gezondheidsraad publiceert morgen een advies over een mogelijke tweede 
boosterprik tegen het coronavirus. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had eind januari 
om dat advies gevraagd. 

Kuipers wil van de Gezondheidsraad horen of het nodig is om 'in de komende maanden' 
een nieuwe boostercampagne uit te voeren, en of het helpt bij het beheersen van de pandemie. 
Hij wil bijvoorbeeld weten of alle volwassenen dan een boosterprik aangeboden zouden moeten 
krijgen of alleen mensen uit risicogroepen. Ook vraagt de minister welke vaccins zouden 
moeten worden gebruikt en hoeveel tijd er tussen de tweede booster en de laatste prik zou 
moeten zitten. 

Kuipers' voorganger, Hugo De Jonge, hield eerder rekening met nog minstens drie 
boosterrondes. De eerste daarvan zou in het tweede kwartaal van dit jaar zijn, dus in april, 
mei of juni. In het najaar zou een nieuwe ronde volgen, en volgend jaar zou er nog een 
campagne kunnen zijn. 
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De huidige boostercampagne begon in november. Bijna 8,8 miljoen volwassenen hebben 
inmiddels zo'n oppepprik gekregen. Dat komt neer op 61,3 procent van alle volwassenen. 
Bron: AD, 17 februari 2022.  

 

Het NNT heeft de voorstelling Vijand moeten annuleren. Deze zou op 26 februari in première 
gaan in Theater De Machinefabriek in Groningen. Oorzaak: coronabesmettingen en daardoor 
ook verplichte quarantaines in het team. 

Met die uitbraak in de ploeg ging het repetitieproces de mist in. Vijand , dat tot diep in april 
op de kalender stond, zou gaan over kwetsbaarheid en hoe die kan omslaan in vijandigheid, 
in uit de hand lopende demonstraties en bedreigingen. Zoals die in de coronajaren zijn 
voorgekomen. 

Eerder had Liliane Brakema al pech met ‘Oom Wanja’ 

Nu is corona zelf bij het NNT juist de grootste vijand geweest voor regisseur Liliane Brakema. 
Eerder zag ze al haar grote voorstelling Oom Wanja kort na de première bruut worden 
afgekapt. Die voorstelling moest het daarna vooral hebben van een streamversie. Vijand wordt 
nu zelfs helemaal geannuleerd, omdat het onmogelijk is gebleken de tour te verschuiven. 
Bron: Dagblad van het Noorden, 17 februari 2022.  

De corona-reddingsboei is voor Air France-KLM een blok aan het been 
geworden 

Luchtvaart Air France-KLM wil zo snel mogelijk af van de overheidsleningen met beperkende 
voorwaarden. Maar hoe? Dat is nog steeds onduidelijk. 

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM leed in 2021 opnieuw een miljardenverlies: 3,3 
miljard euro op een omzet van 14,3 miljard. Desondanks wil het Frans-Nederlandse concern 
af van de overheidsleningen die het bedrijf door de coronacrisis hielpen. „Zo snel mogelijk’, zei 
topman Ben Smith donderdagmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. 

De financiële verplichtingen en de strenge voorwaarden aan de steun beperken Air France-
KLM volgens Smith steeds meer in de bedrijfsvoering. De reddingsboei van 2020 is in 2021 
meer een blok aan het been geworden. 
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Een van de voorwaarden is dat Air France-KLM de overheidsmiljarden niet mag gebruiken 
voor grote overnames. Het concern wil echter meedoen in de verwachte consolidatie in de 
Europese luchtvaartsector. Zo zou het bedrijf interesse hebben in een participatie in de 
Italiaanse maatschappij ITA Airways. Nu onderhandelen de Duitse concurrent Lufthansa en 
het Zwitsers-Italiaanse zeevaartconcern MSC samen met de Italiaanse overheid over ITA. 

Lufthansa lijkt het spel slimmer te spelen dan zijn Frans-Nederlandse concurrent. De Duitse 
groep – waartoe ook Swiss, Austrian Airlines en Brussels Airlines behoren – betaalde sneller 
de overheidsteun terug en regelde sneller krediet bij ‘gewone’, commerciële financiers. Air 
France-KLM loopt daarop achter. De Franse steun aan Air France-KLM (7 miljard euro) is 
weliswaar omgezet in aandelen, maar met Nederland (steun: 3,4 miljard) heeft het bedrijf nog 
steeds geen akkoord. 

In april 2021 zette de Franse staat zijn tijdelijke leningen aan Air France-KLM om in een 
aandelenbelang; Parijs bezit nu 29 procent. Daarbij bracht de maatschappij zijn schuld terug 
van 11 miljard euro begin vorig jaar naar 8,2 miljard eind 2021. Air France-KLM heeft nog 
wel steeds een negatief eigen vermogen; de schulden zijn hoger dan de bezittingen. 

Nederland onderhandelt nog steeds over een herfinanciering van de overheidsteun aan KLM, 
bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Die onderhandelingen lopen nu 
al een jaar. Meer wil de woordvoerder niet kwijt over het proces. Smith en zijn financieel 
directeur Steven Zaat weigerden donderdag eveneens in te gaan op de onderhandelingen met 
de Nederlandse staat. 

Nu lijkt KLM nieuwe overheidssteun niet direct nodig te hebben. Vorig jaar heeft de 
maatschappij ook geen geld opgenomen van het overheidskrediet waarmee Den Haag KLM 
steunde. De maatschappij kreeg een overheidslening van 1 miljard euro plus een bankkrediet 
met overheidsgaranties van 2,4 miljard euro. In 2020 heeft KLM ruim 942 miljoen euro 
opgenomen, in 2021 niets. 

Een herkapitalisatie zoals Air France en Lufthansa regelden, komt niet zonder voorwaarden. 
De Europese Commissie moet de steun goedkeuren en daarbij worden vaak concessiesgeëist. 
Zo moesten de Franse en de Duitse maatschappij landingsrechten (slots) opgeven op 
belangrijke luchthavens. Als KLM de kortlopende overheidslening kan omzetten in een 
eeuwigdurende lening moet het bedrijf mogelijk slots inleveren op Schiphol. Dat schaadt direct 
– en voor langere tijd – de omzet. 

Dat raakt ook het voorzichtige economisch herstel. Air France-KLM deed het vorig jaar beter 
dan analisten hadden verwacht. Het jaar 2021 bestond uit twee delen, stelde president-
directeur Pieter Elbers van KLM in een schriftelijke toelichting. De eerste helft was fors 
negatief met reisrestricties, een lockdown, extra testverplichtingen voor passagiers en crew. 
In de tweede helft zette het herstel in met een zomer vol vakantievluchten en in november de 
heropening van de voor met name KLM belangrijke transatlantische vluchten. 

In het eerste halfjaar haalde het concern een omzet van 4,9 miljard euro. In de tweede helft 
9,4 miljard. De jaaromzet van 14,3 miljard was 29 procent hoger dan in 2020 (en circa de 
helft van 2019). Het verlies halveerde tot 3,3 miljard euro in 2021. 

KLM haalde in de laatste drie maanden van 2021 voor het tweede kwartaal op rij een positief 
bedrijfsresultaat (voor aftrek van kosten) van 127 miljoen euro. Ook Air France haalde een 
positief kwartaalresultaat: 52 miljoen euro. Over heel 2021 waren de bruto resultaten nog 
negatief. Air France: 1,4 miljard euro op een omzet van 8,7 miljard euro. KLM: 227 miljoen 
euro op 6,1 miljard. 

Het Frans-Nederlandse bedrijf bezuinigde fors in 2021. KLM bespaarde 800 miljoen euro, 
onder meer doordat 5.500 medewerkers sinds het begin van de coronacrisis het bedrijf 
verlieten. Dat is 17 procent van het personeel. Air France bespaarde 1,4 miljard euro. Eind 
december had het Franse bedrijf 7.800 mensen minder in dienst (ook 17 procent). Voor 2024 
wil Ben Smith 3 miljard euro besparen. In 2026 moet dat structureel 4,6 miljard zijn. 

Hoewel de Omikron-variant de luchtvaart een dip bezorgde in de eerste weken van 2022 ziet 
Air France-KLM voor de komende maanden de boekingen aantrekken. Een onzekere factor, 
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stelde financieel-directeur Steven Zaat donderdag, is onder meer de politieke situatie in 
Oekraïne. Een gewapend conflict zou de internationale luchtvaart ernstig verstoren. Ook de 
stijgende inflatie kan het herstel van de luchtvaart vertragen. Volgens Zaat heeft Air France-
KLM zich echter afdoende gewapend tegen stijgende kerosineprijzen via langlopende 
brandstofcontracten. Bron: NRC, 17 februari 2022.  

Novavax trekt vaccintwijfelaar Gemma over de streep: 'Deze techniek 
bestaat al langer, dat geeft een veilig gevoel 

Veel maatregelen verdwijnen, maar corona is niet weg. Binnenkort komt er zelfs een nieuw 
vaccin: Novavax. En er zijn mensen die daar reikhalzend naar uitkijken. Want het maakt 
gebruik van een oude techniek waar twijfelaars wél vertrouwen in hebben. 

Uit principe maar ook een beetje uit wantrouwen heeft Gemma Pellicaan zich niet laten 
vaccineren. ‘Ik ben er niet tegen, maar wel tegen de dwang die erachter zit’, zo vertelt ze. 

Gemma is een vaccintwijfelaar; sceptisch, maar niet per se tegen. ‘Als ik had kunnen kiezen 
had ik Janssen gekozen maar dat kon toen niet’, zegt Gemma. Net als AstraZeneca is Janssen 
een zogeheten 'vectorvaccin', dat is een andere techniek dan die achter Pfizer en Moderna. 

‘Ik kon alleen Pfizer krijgen en heb toen besloten me voorlopig niet te laten vaccineren. Het 
voelde gewoon niet goed.’ Ze wacht nu op Novavax, een vaccin dat binnenkort op de markt 
komt. Het is nieuw, maar gebaseerd op een oude techniek. 

‘In Novavax zit een enkel eiwit dat door het lichaam wordt opgenomen’, legt hoogleraar 
vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Anke Huckriede, uit. 

‘Dat eiwit zit ook in het coronavirus, maar er kan, eenmaal in het lichaam, geen infectie uit 
voortkomen. Het wordt opgenomen door de lichaamscellen en dan moet het je vervolgens tegen 
een corona-infectie beschermen.’ 

Het is een andere techniek dan bij Pfizer of Moderna, die zijn gebaseerd op de zogenaamde 
mRNA-techniek, legt Huckriede uit. ‘Daarbij wordt een blueprint, een soort bouwplan van het 
virus, in het lichaam gespoten. En daar zijn mensen huiverig voor. Zij vinden het een eng idee 
dat genetisch materiaal van een virus in hun lichaam terechtkomt.’ 

Dat is niet iets om ongerust over te zijn, want bij elke infectie gebeurt precies hetzelfde, zegt 
de vaccinoloog. ‘Maar we hopen dat mensen alsnog zullen kiezen voor Novavax. De techniek 
van dat vaccin kun je vergelijken met alle vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma, zoals 
mazelen, polio of de jaarlijkse griepprik. Die maken ook allemaal gebruik van een eiwit. En 
dat is heel succesvol gebleken.’ 

Gemma Pelicaan is lang niet de enige twijfelaar. Het RIVM deed onderzoek naar de redenen 
om niet te vaccineren. De meestgenoemde argumenten waren dat mensen zich zorgen maken 
over de langetermijneffecten van het vaccin en dat ze zich onder druk gezet voelen door de 
overheid. 

‘Dat er zo'n dwang achter zat, vond ik echt vervelend. Ik vond ook de informatie vanuit de 
overheid heel verwarrend en vaak ook tegenstrijdig. En ik wilde helemaal niet meedoen aan 
de QR-code, dat was echt een reden om mij niet te laten vaccineren.’ 

Novavax zou een uitkomst zijn voor mensen als Gemma. 20 tot 25 procent van hen zou een 
vaccinatie in de toekomst namelijk overwegen als ze een nieuw vaccin, gebaseerd op een oude 
techniek, zouden kunnen krijgen. 

Nederland heeft 840.000 Novavax-vaccins besteld en hoewel het lijkt alsof corona bijna voorbij 
is, zijn deze zeker nog nodig, volgens vaccinoloog Huckride. ‘We hebben nu te maken met de 
Omnikron-variant, waar je gelukkig niet heel erg ziek van wordt. En de meest kwetsbare 
mensen zijn geboosterd. Dat helpt om de ziekenhuizen te ontlasten, maar Omikron is zeker 
niet de laatste variant. Hoe de volgende eruit zal zien weten we niet. We hopen natuurlijk dat 
het virus uitdooft maar het kan heel goed dat het weer oplaait. We zijn eerder onaangenaam 
verrast door corona.’ 
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Gemma heeft nooit vertrouwen gehad in de mRNA-techniek. En ze is blij dat ze binnenkort 
het Novavax-vaccin kan krijgen. ‘Deze techniek bestaat al veel langer. Je hoort minder over 
bijwerkingen, dat geeft mij een veilig gevoel’. En dan is er nog iets. Binnenkort gaat ze maar 
haar gezin op vakantie naar de Verenigde Staten. En daar kom je niet binnen zonder 
vaccinatiebewijs. ‘Dat is misschien niet helemaal consequent, maar er staat nu wel een mooie 
vakantie tegenover.’ 

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport hoopt dat Novavax medio maart 
beschikbaar wordt voor iedereen die er gebruik van wil maken. Op dit moment wordt de 
uitvoering voorbereid door het RIVM en de GGD. Bron: Een Vandaag, 17 februari 2022.  

 

Maanden achter elkaar corona, kan dat? 'Met een verzwakt 
afweersysteem blijft het langer in je lichaam' 

Weken- of zelfs maandenlang positief getest worden op corona, is dat mogelijk? In sommige 
uitzonderlijke gevallen wel, zeggen medische experts. Maar dat heeft dan wel met je 
afweersysteem te maken. 

Muzaffer Kayasan uit Istanboel test sinds november 2020 positief op corona, en zit dus al 15 
maanden in isolatie. Omdat hij leukemie heeft, heeft hij een verzwakt immuunsysteem en lijkt 
het virus niet afgebroken te kunnen worden. 

Voor viroloog Ab Osterhaus is dit verhaal geen verrassing. ‘Een immuunsysteem heeft 
verschillende armen. Een van deze arm zijn de antistoffen waar we het altijd over hebben. En 
de andere arm zijn de T-cellen. Samen moeten deze armen het virus onder controle krijgen.’ 

‘Als je die armen weghaalt, wat gebeurt bij een leukemiebehandeling, betekent het dus dat je 
het virus niet onder controle kan krijgen’, vertelt hij. ‘Met name bij leukemie en andere vormen 
van kanker werkt het immuunsysteem niet goed meer, en krijgt het lichaam het virus niet 
onder controle.’ 

In Engeland kennen we de 'Birmingham-man' met een vergelijkbaar verhaal, weet Osterhaus. 
‘Deze man is ooit een keer gevaccineerd tegen polio, en raakte het vaccinatie-virus vervolgens 
niet meer kwijt. Dus eigenlijk is het een probleem dat we al heel lang kennen.’ 

Ook in Nederland heeft hoogleraar Medische Microbiologie aan het UMCG, Bert Niesters, een 
vergelijkbaar geval meegemaakt met een oudere coronavariant. ‘Deze patiënt bleef maar 
positief testen. Mensen met een ernstige immuunstoornis kunnen het virus dus niet of 
nauwelijks opruimen.’ 

Alfons Olde Loohuis was huisarts en de ontdekker van Q-koorts in Nederland. Volgens hem 
kan het coronavirus ontzettend lang in het lichaam blijven. ‘Maar bij de meeste gezonde 
mensen zijn de testen dan niet meer positief.’ 

‘Bij mensen met een verlaagde weerstand, zoals in het geval van Muzaffer Kayasan uit 
Istanboel, zie je dat het lichaam moeite heeft om het virus te klaren. Dan kunnen de testen 
wél positief blijven uitslaan.’ 

Naast de verlaagde weerstand, is er ook een andere reden waarom deze mensen vaak goed in 
de gaten worden gehouden, legt Loohuis uit. ‘Bij hen kan het virus in een nieuwe vorm 
optreden, omdat het virus in het lichaam blijft.’ 
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‘Als het lichaam op een bepaald moment een weerstand tegen het virus krijgt, kunnen er veel 
meer afwijkingen ontwikkelen. Dat is gewoon een kwestie van kansberekening en tijd.’ Bron: 
Een Vandaag, 17 februari 2022.  

 

Vorig jaar werd de NN Marathon Rotterdam eind oktober gehouden. Het weer was prachtig en 
veel lopers liepen een persoonlijk record. © Pim Ras Fotografie 

Ondanks versoepelingen is het nog onzeker of Marathon Rotterdam in 
april door kan gaan 

Lopers die in training zijn voor de NN Marathon Rotterdam, zitten nog even in onzekerheid. 
De organisatie hoopt vrijdag te kunnen vertellen of de marathon 10 april wel of niet doorgaat. 
En zo ja, in welke vorm. Met de gemeente Rotterdam wordt nog gekeken hoe de marathon kan 
doorgaan met de huidige coronamaatregelen. 

Veel renners zitten in de piepzak na het schrappen vorige week van de City Pier City-loop van 
13 maart in Den Haag. Deze halve marathon lopen velen als training voor Rotterdam. Vorige 
week werd ook de Marathon Utrecht (3 april) afgelast en doorgeschoven naar het najaar. Deze 
twee hardloopevenementen zijn van dezelfde organisator als de marathon in Rotterdam: 
Golazo.  

CPC gaat naar 25 september en Utrecht naar ergens deze herfst of lente 2023. Daardoor 
begonnen veel lopers ’m te knijpen: zou Rotterdam een maandje later dan nog wel doorgaan? 
Een woordvoerder van de NN Marathon Rotterdam wil daar nu nog niets over zeggen: 
‘Hoogstwaarschijnlijk geven we morgen uitsluitsel. Deze processen zijn ingewikkelder dan het 
lijkt en vragen tijd.’ 

Golazo kreeg vorige week behoorlijk wat kritiek op het schrappen van de twee populaire lopen, 
zo vlak voor de aankondigde versoepelingen. Directeur Remco Barbier legde uit dat corona 
slechts zijdelings spelbreker is. Door de pandemie gingen minder sportwedstrijden door en is 
veel van zijn personeel vertrokken: ‘Er is daardoor veel knowhow verloren gegaan. Er zijn wel 
nieuwe mensen aangenomen, maar die hebben tijd nodig en niet de ervaring.’ 
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Daar kwamen de onzekerheden rondom corona nog bij. ‘Dat maakt het organiseren van zo’n 
evenement meteen veel complexer. En het is niet gezegd dat er binnenkort voor grote 
evenementen geen coronamaatregelen meer van kracht zijn.’  

De laatste marathon in Rotterdam werd op 24 oktober gelopen en was vanwege corona van 
11 april 2021 doorgeschoven naar de herfst. De Belg Bashir Abdi liep onder prima 
weersomstandigheden een Europees record van 2.03.36, tevens het parcoursrecord. Bron: 
AD, 17 februari 2022.  

 

 

 

Marie-Paule verbaast zich over corona-aanpak in Hongkong: 'Iedereen 
met een positieve test, wordt opgenomen' 

De Zeeuwse Marie-Paule woont in Hongkong, maar kan daar al lange tijd niet naartoe omdat 
de Omikron-variant van het coronavirus daar is uitgebroken. Daarom zit ze nu vast in 
Singapore: ‘Ik ben het echt beu om in een hotel te wonen. Ik zit in een prachtig hotel en heb 
het beste uitzicht van heel Singapore, maar ik kan niet wachten tot ik weer thuis in m'n eigen 
bed kan slapen en in m'n eigen appartement kan zijn.’ 

Lange tijd wist Hongkong corona goed buiten de deur te houden, maar nu loopt het volgens 
Marie-Paule uit de hand: ‘Iedereen die nu positief getest wordt, wordt opgenomen in het 
ziekenhuis. Je ziet nu dus blijkbaar gewoon bedden voor het ziekenhuis staan. Er zijn rijen 
met mensen die wachten totdat ze geholpen worden. Ik snap het nog steeds niet.’ 

Die rigoureuze aanpak zorgt er ook voor dat Marie-Paule momenteel het land niet in mag: ‘Ik 
weet dus niet wanneer ik terug mag naar Hongkong. Hopelijk kan dat snel.’ 

 

 
 
Zeeuw in het buitenland - Marie-Paule  © Omroep Zeeland 

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-
provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. 

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds enkele jaren woont en werkt ze in de miljoenenstad 
Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar 
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ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven. Onlangs was ze 
kortstondig in Londen voor de opening van een nieuw restaurant. Bron: Omroep Zeeland, 16 
februari 2022.  

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft corona, debat omgangsvormen 
vervalt 

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft positief getest op corona. Dat heeft ze zojuist 
laten weten via Twitter. 

Om die reden gaat morgen het beladen debat niet door over omgangsvormen in de Tweede 
Kamer.  Bergkamp heeft daarvoor een notitie geschreven op basis van gesprekken met de 
meeste fractievoorzitters. Een meerderheid maakt zich zorgen over debatklimaat. Daarom wil 
Bergkamp de teugels strenger kunnen aantrekken. 

Bergkamp twitterde: ‘Helaas vanochtend positief getest op corona. Gelukkig milde klachten. 
Debat over de omgangsvormen (morgen) moet ik helaas laten verzetten.’ Bron: ED, 17 februari 
2022.  

Huisartsen en personeel door corona massaal thuis, soms alleen hulp bij 
spoedgevallen 

Door het hoge aantal coronabesmettingen komt de huisartsenzorg steeds verder in de knel. 
Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zit inmiddels ruim een kwart (26 procent) 
van de huisartsen en het personeel van hun praktijken thuis. 

„Dat trekt een zware wissel op de huisartsenzorg’, meldt de LHV. „De impact van de hoge 
besmettingscijfers zien we terug in onze coronapeilingen’, is ook op de website van de 
organisatie te lezen. „Afgelopen week bleek maar liefst 88 procent van de praktijken te maken 
te hebben met uitval.’ 

Voor patiënten zijn consequenties onvermijdelijk. Een deel van de zorg wordt uitgesteld. Soms 
hebben huisartsen alleen nog ruimte voor spoedgevallen, aldus de vereniging. „Het is nu 
roeien met de riemen die we hebben’, zegt LHV-voorzitter Mirjam Van ‘t Veld. De huisartsen 
hopen op begrip van patiënten. 

Waarnemers zijn vaak niet beschikbaar om uitgevallen huisartsen te vervangen, want van de 
waarnemend huisartsen zit ook 20 procent thuis. Uitval door ziekte en quarantaine speelt 
volgens gegevens die de LHV verzamelt uit de sector in bijna negen van de tien praktijken. 

Volgens de LHV moeten praktijken „noodgedwongen creatief zijn’ met de roosters en wordt 
„fors overgewerkt’. Artsen en medewerkers proberen zoveel mogelijk werk vanuit huis te doen. 
Los van de zorg zelf is ook de bereikbaarheid van praktijken „minder dan patiënten gewend 
zijn’. 

De huisartsen noemen het belangrijk dat mensen zich in hun praktijken aan 
voorzorgsmaatregelen blijven houden, al worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld. 
Van ‘t Veld: „Dat je bijvoorbeeld een mondneusmasker draagt als je naar de huisarts gaat en 
dat je waar mogelijk afstand houdt. Dit om kwetsbare patiënten te beschermen. En heb begrip 
dat de zorg soms anders plaatsvindt dan je in normalere tijden gewend bent. De 
huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg te blijven bieden.’ Van ‘t Veld sluit 
een verklaring af met: „De huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg te 
blijven bieden.’ Bron: Metro, 17 februari 2022.  

Ziekteverzuim verder gestegen door corona, Limburg net iets boven 
landelijke gemiddelde 

Het ziekteverzuim is in januari nog verder gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat 
komt door de grote aantallen coronabesmettingen. Voor het eerst sinds het begin van de 
pandemie werd meer dan de helft van het aantal verzuimmeldingen veroorzaakt door corona. 

Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. 
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Gemiddeld ligt het verzuim nu landelijk op 5 procent, tegen 4,8 procent in december 2021. 
Limburg heeft met 5,5 procent een iets hoger verzuimpercentage. „Ook geldt voor Limburg dat 
er meer ziekmeldingen waren dan in december. De meldingsfrequentie ligt in Limburg ook iets 
hoger in vergelijking met het landelijk gemiddelde’, aldus een woordvoerster van 
HumanCapitalCare. Met name in de bouw en de groot- en detailhandel zijn er in Limburg 
meer ziekmeldingen dan gemiddeld. 

De uitval blijft het hoogst in de gezondheidszorg (7 procent) en de industrie (5,8 procent). Het 
ziekteverzuim is in die sectoren in verhouding een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde 
van 5 procent in januari. Dat was een maand eerder nog een gecorrigeerde 4,8 procent. In de 
financiële en zakelijke dienstverlening steeg het aantal ziekmeldingen in januari het minst 
doordat de mogelijkheden tot thuiswerken in die beroepsgroepen veel groter zijn. 

Het verzuim ligt op dit moment bijna een derde hoger dan in dezelfde periode in 2021, 
meldde De Limburger eerder. Oorzaak is de Omikron-variant van het coronavirus. „Hoewel 
corona meer ziekmeldingen veroorzaakt, zien we sinds de komst van de Omikron-variant en 
boostercampagne ook dat besmette werknemers sneller herstellen’, zegt Jurriaan Penders, 
bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare in een toelichting. „ Van deze 
groep is 73 procent na twee weken hersteld. In november, toen we nog te maken hadden met 
de Deltavariant, was dat 57 procent.’ 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet het thuiswerkadvies versoepeld. Het overheidsadvies was 
om volledig thuis te werken als dat kan. Dat is nu: werk maximaal de helft van de werktijd op 
kantoor. Volgens Penders is er een risico dat het aantal coronabesmettingen hierdoor weer 
gaat stijgen. „Het naleven van de basisregels blijft daarom onverminderd belangrijk.’ Bron: De 
Limburger, 17 februari 2022.  

 

 

 

Corona-opnames in Utrechtse ziekenhuizen nemen toe, landelijk beeld 
laat afname zien 

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekhuis ligt, is landelijk gezien 
gedaald. In Utrechtse ziekenhuizen is dat beeld heel anders, daar is juist een toename van 
het aantal opnames te zien. Dat blijk uit de nieuwste coronacijfers die vandaag naar buiten 
zijn gekomen. 

In de afgelopen week zijn in het hele land 149 mensen in een ziekenhuis opgenomen met 
covid-19. Een week eerder waren er 1393 opnames. Een flinke daling dus. Maar bij alle 
Utrechtse ziekenhuizen is juist een stijging van de opnames te zien, die vooral de laatste dagen 
een flink tempo heeft. 

Zo steeg het aantal opgenomen patiënten van het Meander Medisch Centrum van 15 op 
zaterdag naar 23 op dinsdag. Bij het Sint Antonius in Nieuwegein waren het er op zaterdag 
26 en op dinsdag 39. In het UMC Utrecht lagen er 27 en een paar dagen later 32. Bij 
stadsgenoot het Diakonessenhuis gaat het om een stijging van 16 naar 24. In totaal lagen er 
maandag 12 februari 84 patiënten in het ziekenhuis en drie dagen later 118. 

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen nam de afgelopen dagen af. Tussen 
maandagochtend en dinsdagochtend zijn 53.548 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Dat zijn er ruim 1500 
minder dan maandag, toen er na correctie 55.084 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 493.055 positieve testuitslagen. Dat komt 
neer op gemiddeld 70.436 nieuwe gevallen per dag. Dit aantal is sinds zaterdag gestaag aan 
het dalen. 

Als er wordt gekeken naar het aantal besmettingen in de vier grote steden moet Utrecht (1721) 
alleen Amsterdam (2364) voor zich dulden. Rotterdam volgt met 1579 en Den Haag met 1095. 

Maar ook in andere Utrechtse steden is het aantal besmettingen aan de hoge kant. Zo kregen 
relatief veel Amersfoorters een positieve testuitslag: 953. Ook in IJsselstein en Woudenberg 
werden er veel besmettingen geconstateerd. 

In totaal zijn er in de Veiligheidsregio Utrecht 43.601 coronagevallen geconstateerd. Vorige 
week lag dat aantal op 53.079 en de week daarvoor op 55.371. 

Het coronavirus heeft steeds meer moeite om zich te verspreiden en dat is te zien aan het 
zogeheten reproductiegetal. Dat is voor het eerst sinds half december onder de 1 gekomen. 
Het staat nu op 0,98. Hoe verder het onder de 1 komt, hoe sneller het aantal besmettingen 
kan dalen. 

Een reproductiegetal van 0,98 betekent dat een groep van 100 mensen met corona gemiddeld 
98 anderen aansteekt. Zij besmetten 96 anderen, die het virus op hun beurt aan 94 mensen 
overdragen. Bij elke stap wordt het aantal nieuwe besmettingen iets kleiner. Bron: RTV 
Utrecht, 15 februari 2022.  

Onderwijsbestuurders luiden de noodklok: ‘Durf loslaten wat voor corona 
normaal was’ 

Zijzelf ervaart dit als ‘de meest ernstige situatie in twee jaar coronatijd’. Lia Van Meegen van 
Groeisaam luidde samen met twaalf andere schoolbestuurders uit de regio Arnhem-Nijmegen 
de noodklok: Als we nu hetzelfde van het onderwijs verwachten als vóór corona, dan schieten 
scholen aan alle kanten tekort. ‘We hebben juist positieve inzet en flow nodig. Een plan met 
brede maatschappelijke steun - zoek de oplossing niet alleen in het onderwijs. Als we de regels 
mogen veranderen, wat is er dan mogelijk?’  

Vanochtend kreeg ze een telefoontje: een directeur heeft zeven besmette personeelsleden en 
krijgt de organisatie niet meer rond. Nee, ook niet met onderwijsassistenten. Ook leerlingen 
zitten thuis maar voor online onderwijs is geen personeelslid meer beschikbaar. Leerlingen 
krijgen telkens andere leraren voor hun neus, áls er al iemand beschikbaar is. Woensdag moet 
een klas zonder onderwijs thuisblijven. Dat is waar Van Meegen en haar collega’s op doelen 
als ze in een brandbrief aan de PO-Raad schrijven over een ‘absurde situatie’.  

U en uw collega’s schrijven dat u ‘de verwachtingen wilt managen’. Wat bedoelt u daarmee? 

‘Stel, ik denk positief: we zitten in het staartje van corona en binnenkort zijn we er doorheen. 
Dan is niet alles overmorgen weer terug naar normaal. Ik denk dat er nog het nodige naar 
boven gaat komen in de naweeën van de pandemie: kinderen die weer moeten wennen aan 
rust en structuur, personeel dat álles gegeven heeft en op zijn tandvlees loopt, het effect van 
heel veel onderwijs dat verloren is gegaan. Het onderwijs zal naschokken van wat er is 
gebeurd. 

We ervaren als schoolbestuurders dat dat maatschappelijk niet wordt onderkend. Die NPO-
middelen wekken de schijn dat je achterstanden even inhaalt. We zijn toch immers al een 
halfjaar bezig met het Nationaal Programma Onderwijs? Nou nee, want de mensen die we met 
NPO-middelen hebben aangenomen, zijn aan het inspringen om de boel draaiende te houden. 
En omdat het maar duurt en duurt en er nog meer onderwijstijd verloren gaat, is de 
achterstand nog groter geworden.’ 

Is het niet aan de scholen daar een oplossing voor te vinden?  
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‘In deze situatie moet je in grotere dingen denken. Kinderen hebben heel veel onderwijstijd 
gemist, wat willen we hen nu en straks aanbieden? Wat nu gebeurt is een beetje pappen en 
nathouden. Je kunt hier nog een heleboel NPO-geld bovenop gooien, maar we kunnen de 
mensen niet krijgen die we nodig hebben. Zo lopen we het risico in een negatieve spiraal 
terecht te komen. De ouders valt het tegen, de inspectie vindt de resultaten niet in orde... Als 
je de verwachtingen neemt die we tot twee jaar geleden van het onderwijs hadden en je legt 
die nu op de scholen, dan schieten ze aan alle kanten tekort. Zo krijg je niet de positieve inzet 
en de flow die nodig is voor een maatschappij breed gesteund plan waarvan we zeggen: dáár 
gaan we voor. 

Ik noem maar wat: een school die vijf uur per dag onderwijs aanbiedt op de basisvaardigheden 
en daarna een aanvullende schooldag met wetenschap, kunst, sport, enzovoorts, verzorgd 
door andere instellingen. In de huidige situatie moeten we de oplossing niet alleen zoeken in 
het onderwijs, maar veel breder.’ 

Van wie verwacht u zo’n oplossing? 

‘Dit moet landen bij OCW, maar ook bij ouderorganisaties, kinderopvang, vakbonden. Mijn 
wens is dat de verwachtingen en oplossingen breed maatschappelijk gedeeld en 
onderschreven worden. Dat we durven loslaten wat voor corona normaal was. 

Misschien zijn onze leerlingen geholpen met een verlengde schooldag, een extra lesjaar, andere 
invulling van vakanties of flexibelere instroommomenten. Je moet durven denken: Als we het 
met elkaar eens zijn dat dit een bijzondere situatie is en we de regels mogen veranderen, wat 
is er dan mogelijk?’ Bron: PO Raad, 15 februari 2022.  

CEO BioNTech: corona is een blijver, maar de wereld is ‘beter voorbereid’ 

De wereld is ‘steeds beter voorbereid’ op de nieuwe varianten van Covid-19 waarmee we nog 
jaren zullen moeten leven. Dat heeft Ugur Sahin, de baas van BioNTech, het farmaceutisch 
bedrijf achter het eerste boodschapper-RNA-vaccin, vandaag gezegd. 

‘Er komen andere varianten’, benadrukt Sahin, ‘omdat het virus zal blijven muteren. Er 
circuleren nu al andere varianten in de wereld. We leren echter steeds meer en we zijn er beter 
op voorbereid.’ 

De BioNTech-CEO zegt dat we moeten accepteren dat we de komende tien jaar met het virus 
zullen moeten leven. 

Het Duitse farmaceutische bedrijf, waar hij aan het hoofd staat, heeft samen met Pfizer een 
van de twee mRNA-vaccins ontwikkeld die momenteel op de markt zijn. BioNTech werkt 
momenteel aan een nieuwe versie die aangepast is aan de Omikron-variant. 

Gegevens over de lopende klinische studie met het aan Omikron aangepaste vaccin zullen in 
maart beschikbaar zijn, vertelt hij. In de Duitse krant ‘Bild’ verduidelijkt de CEO dat het 
vaccin indien nodig in april of mei kan worden toegediend, hoewel tal van Europese landen 
hun coronamaatregelen momenteel versoepelen of al hebben opgeheven. 

In België gaat komende nacht code oranje in en ook Engeland en Frankrijk hebben al enkele 
beperkingen opgeheven. Nederland kondigde dinsdag zijn stappenplan aan voor een 
geleidelijke terugkeer naar normaal, Oostenrijk en Zwitserland volgden woensdag. Noorwegen 
en Denemarken lieten de afgelopen weken de meeste maatregelen al vallen. Bron: HLN, 17 
februari 2022.  

Minister Kuipers heft begeleidingscommissie corona-apps op 

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft besloten om de Begeleidingscommissie Digitale 
Ondersteuning Bestrijding Covid-19 vanaf 22 februari op te heffen. De commissie werd bij de 
start van de ontwikkeling van de CoronaMelder ingesteld om toenmalig minister De Jonge van 
Volksgezondheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inzet van digitale middelen die 
zouden kunnen helpen bij de coronabestrijding. 
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De Begeleidingscommissie adviseerde onder andere over de CoronaMelder, de CoronaCheck-
app en de GGD Contact-app. Leden van de commissie lieten zich kritisch uit in de media, 
omdat hun adviezen pas naar de Tweede Kamer werden gestuurd als belangrijke debatten al 
waren gevoerd en besluiten genomen. Daardoor kon de Kamer zich niet volledig informeren, 
stelden leden en oud-leden van de begeleidingscommissie tegenover de Volkskrant. 

Vorige maand meldde Kuipers dat de overheid geen nieuwe corona-apps aan het ontwikkelen 
is en op dit moment het beheer van de apps centraal staat en wellicht ooit het uitfaseren 
ervan. ‘De ontwikkeling van digitale ondersteuningsmiddelen bevindt zich op dit moment in 
een andere fase. De focus verschuift naar doorontwikkeling, borging en in beheer nemen van 
de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn’, schrijft de minister in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Volgens Kuipers is in deze fase het niet meer noodzakelijk om de commissie voor de 
coronabestrijding in stand te houden. ‘Ik heb daarom het besluit genomen de commissie vanaf 
22 februari 2022 te beëindigen. Mocht er in de komende periode nog multidisciplinair advies 
nodig zijn dan zal ik mij wenden tot andere reeds bestaande gremia’, aldus de minister. De 
begeleidingscommissie gaf tot nu toe dertig adviezen: twee gevraagd, 28 ongevraagd. Bron: 
Security.nl, 16 februari 2022.  

 

 

 

BA.2 rukt verder op en is goed voor een derde van alle besmettingen in 
België: dit is waarom toch niet meteen gevreesd wordt voor nieuwe golf 

De Omikron-variant BA.2 is aan een opmars bezig in ons land. De jongste dagen was hij al 
goed voor bijna een derde van alle nieuwe gevallen. Dat staat te lezen in een nieuw rapport 
van het Nationaal Referentielaboratorium. Toch wordt op dit moment niet meteen gevreesd 
voor een nieuwe besmettingsgolf. 

In de periode tussen 31 januari en 13 februari waren de originele Omikron-variant BA.1 en 
subtype BA.1.1 samen goed voor 85,1 procent van de geanalyseerde stalen. BA.2 maakte 14,2 
procent uit, een forse stijging tegenover de 5 procent waarvan vorige week nog sprake was. 

‘Het aandeel van BA.2 neemt toe en nadert de jongste dagen 30 procent van de nieuwe gevallen 
die we analyseren’, klinkt het in het rapport. Het aandeel van Delta zakt dan weer verder weg 
en bedraagt nog maar 0,3 procent van alle gevallen, een forse daling tegenover de 1,5 procent 
van vorige week.  

Ondanks de vaststelling dat BA.2 mensen die al besmet waren met BA.1 kan herinfecteren en 
zo mogelijk een nieuwe golf teweeg zou kunnen brengen, lijkt het voorlopig zo een vaart niet 
te lopen in ons land. ‘Dat BA.2 het overneemt van BA.1 lijkt op dit ogenblik te wijten te zijn 
aan een sterke afname van BA.1-infecties en niet aan een concrete stijging van het aantal 
BA.2-infecties’, aldus het Referentielaboratorium. 

BA.2 zal vermoedelijk dominant worden binnen de komende twee weken. ‘Maar we zien op dit 
moment alvast geen tekenen dat dit zal leiden tot een nieuwe golf aan infecties’, klinkt het. 
‘Deze evolutie moet desondanks continu in de gaten gehouden worden, omdat de dominantie 
van BA.2 zal samenvallen met de heropening van het nachtleven en het versoepelen van een 
aantal coronamaatregelen. Deze twee elementen kunnen het huidige evenwicht verstoren, 
maar het is nog niet duidelijk in welke mate.’ Bron: HLN, 16 februari 2022.  
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Politie onderzoekt omstreden corona-uitspraken van agent (en FvD-
lijsttrekker) uit Hengelo 

De politie Oost-Nederland heeft een onderzoek ingesteld naar een politieagent uit Hengelo, 
vanwege uitspraken die hij heeft gedaan over het coronabeleid. De agent, die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker is bij Forum voor Democratie in Hengelo, noemde de 
verantwoordelijken van het coronabeleid 'smeerlappen'. ‘Ik kijk uit naar de dag dat ze met de 
kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi's gebeurde dat uiteindelijk.’ 

De Hengelose agent deed zijn uitspraken vorig jaar onder de naam 'Brian951' op het Porsche 
Forum, ontdekte dagblad Tubantia. De agent stelde in meerdere berichten dat een 
coronavaccinatie 'helemaal niets doet' en haalde meermaals uit naar toenmalig minister van 
Volksgezondheid, Hugo De Jonge. ‘Wat snuift die vent tegenwoordig?’, schreef hij. 

 

De uitspraken van de Hengeloër: 

Ook bedreigde de Hengeloër andere leden van het internetforum. ‘Vriend, als jij denkt het hier 
even lekker persoonlijk te moeten maken, stuur mij een privébericht. Dan gaan wij wat 
afspreken en het hier even face-to-face over hebben, zak stront.’ 

De politie zegt desgevraagd dat het een onderzoek instelt. ‘Als de uitspraken kloppen, dan 
gaat wat de politie betreft een aantal daarvan over de grens van het toelaatbare’, zegt een 
woordvoerder. 

‘Iedereen die bij de politie werkt is vrij om persoonlijke standpunten te hebben en deze uit te 
dragen’, voegt districtchef Karlijn Baalman toe. ‘Er is wel een grens, namelijk als een collega 
met het uitdragen van persoonlijke standpunten de wet of de beroepscode van de politie 
overtreedt. Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten 
we sterk aan. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen en op basis daarvan trekken we 
conclusies.’ 

Als de uitspraken kloppen, dan gaat wat de politie betreft een aantal daarvan over de grens 
van het toelaatbare, aldus de politiewoordvoerder.  

Voor de politie is het behouden van de neutraliteit een van de belangrijkste pijlers. Baalman 
daarover: ‘Wij kiezen geen positie met betrekking tot politieke partijen en hun standpunten. 
We zijn een politie voor iedereen, ongeacht welke politieke voorkeuren iemand heeft.’ 
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De betreffende Hengeloër staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand op 
de lijst van Forum voor Democratie in Hengelo. De landelijke afdeling van Forum heeft nog 
niet gereageerd op vragen van RTV Oost. 

Tegenover dagblad Tubantia laat de partij weten dat ze gaat onderzoeken wat er precies is 
gebeurd. ‘Maar wij werken niet mee aan trial by media. Als inderdaad blijkt dat er bedreigende 
teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij al vanzelfsprekend afstand van.’ 

Forum voor Democratie raakte de afgelopen maanden meermaals in opspraak door de aanpak 
van de coronacrisis in Nederland te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Zo dreigde Forum 
voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen met tribunalen. 

Voormalig gezondheidsminister De Jonge legde eerder de link tussen de Forum-uitspraken en 
de bedreigingen aan het adres van politici. ‘Woorden doen ertoe’, zei De Jonge vorige maand. 
‘Spreken over tribunalen en dat politici achter de tralies zouden moeten, de hele manier 
waarop Forum voor Democratie woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die 
zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot gedrag dat ver, ver over de grens is.’ 
Bron: RTV Oost, 17 februari 2022.  

In Nederland dreigen claims voor door corona geannuleerde vluchten 
binnenkort te vervallen 

In Nederland dreigen claims voor door corona geannuleerde vluchten binnenkort te vervallen. 
In maart is het namelijk twee jaar geleden dat veel vluchten uitvielen door de uitbraak van de 
coronapandemie. Passagiers die nog geen geld hebben teruggekregen van 
luchtvaartmaatschappijen lopen daardoor het risico de claim kwijt te raken, waarschuwt de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

In Nederland vervalt volgens de toezichthouder na twee jaar de claim en dan kunnen 
passagiers later niet meer naar de rechter. Zij moeten dus op tijd een procedure bij de 
rechtbank starten. Passagiers met een geschil of claim moeten zich daarvoor wenden tot het 
kantongerecht. 

Volgens de Europese Verordening passagiersrechten kunnen klanten bij annulering van een 
vlucht kiezen voor geld terug of voor een omboeking van de vlucht. Hebben passagiers 
eenmaal gekozen voor terugbetaling, dan moeten zij de ticketprijs binnen zeven dagen 
terugkrijgen. Een aantal maatschappijen heeft dat nog niet gedaan of er is sprake van een 
geschil. De toezichthouder noemde geen namen van deze maatschappijen. Om terugbetaling 
af te dwingen moeten passagiers naar de rechter. Dit kan dus tot twee jaar na de vluchtdatum. 
Bron: AD, 18 februari 2022.  

Zes Afrikaanse landen krijgen als eerste van het continent toegang tot de 
technologie die nodig is om mRNA-vaccins te produceren 

Zes Afrikaanse landen krijgen als eerste van het continent toegang tot de technologie die nodig 
is om mRNA-vaccins te produceren. Het gaat om Egypte, Kenia, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika 
en Tunesië. Dat meldt de WHO vrijdag. Het project, dat afgelopen jaar gelanceerd werd, heeft 
tot doel lage- en middeninkomenslanden te helpen mRNA-vaccins op grotere schaal te 
produceren, en volgens de internationale standaarden. 

De mRNA-techniek wordt onder meer door Pfizer en Moderna gebruikt in hun coronavaccins. 
Bron: AD, 18 februari 2022.  

Duitsland heeft de piek in het aantal coronabesmettingen met Omikron 
achter zich liggen 

Duitsland heeft de piek in het aantal coronabesmettingen met de Omikron-variant van het 
virus achter zich liggen. Dat zei de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach vrijdag. 
Volgens Lauterbauch zijn de overheidsmaatregelen om het aantal nieuwe coronagevallen te 



202 
 

beperken effectief gebleken. Wel waarschuwde hij dat de coronabeperkingen niet te haastig 
moeten worden versoepeld. 

‘We zijn nog niet echt in veilige wateren’, zei hij. Afgelopen woensdag kwamen bondskanselier 
Olaf Scholz en de zestien deelstaten een drie-stappen-plan overeen voor het versoepelen van 
de maatregelen. De meesten zouden op 20 maart moeten eindigen. ‘Als we te snel open gaan, 
zal het aantal besmettingen weer stijgen’, waarschuwde Lauterbach. Bron: AD, 18 februari 
2022.  

 

© ANP — Deelnemers aan de Pride Walk Amsterdam in 2021. @ (ANP 

De Pride Amsterdam duurt komende zomer weer negen dagen en is 
inclusief botenparade 

De Pride Amsterdam duurt komende zomer weer negen dagen en is inclusief botenparade. 
Het bestuur van Stichting Pride Amsterdam heeft daarvoor groen licht gegeven, zo heeft de 
stichting vrijdag bekendgemaakt. 

Vanwege de coronacrisis moest Pride Amsterdam de afgelopen twee jaar sober worden gevierd. 
Maar de positieve vooruitzichten rondom het coronavirus en het feit dat het daardoor weer 
mogelijk is een zogenoemde parapluvergunning aan te vragen, heeft het bestuur doen 
besluiten akkoord te gaan met een volledig negendaagse Pride met Canal Parade, aldus de 
stichting. 

Directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz zegt heel blij te zijn toestemming te hebben gekregen 
om het vergunningentraject op te starten voor een complete Pride-week. ‘We maken nu een 
organisatorische inhaalsprint en zorgen er met alle partners voor dat de 25e editie van de 
Canal Parade onvergetelijk wordt.’ Ook zijn er nog twee andere jubilea: de tiende Pride Walk 
en vijfde Pride Park. 
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De Pride is dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus. Komende weken worden alle 
voorbereidingen verder uitgewerkt, meldt de stichting. Zo moeten binnenkort onder meer het 
thema en de ambassadeurs bekend worden gemaakt. Bron: AD, 18 februari 2022.  

 

 

 

@ HvN 

Testlocaties door het hele land dicht vanwege verwachte storm 
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Op meer plekken in het land gaan coronateststraten dicht vanwege de verwachte 
storm. Het gaat om locaties in tenten. 

De vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek zijn donderdag, 
vrijdag en zaterdag dicht. De testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer 
in het westen van Noord-Brabant sluiten zowel donderdag als vrijdag hun deuren. 
Ook de testlocaties in Krommenie en Zaandam en de vaccinatielocatie Purmerend 
in Noord-Holland zijn donderdag en vrijdag dicht. 

De vaccinatielocatie in het Noord-Hollandse Middenmeer is donderdag de hele dag 
dicht. Volgens de regionale GGD is het niet verantwoord de tentaccommodatie 
open te houden. De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn blijft vrijdag de hele 
dag dicht. Op woensdag en donderdag is de tent aan de Laan van het Omniversum 
korter open. 

Op woensdag gingen de teststraten in Emmeloord en Almere en de vaccinatietenten 
in Almere en Apeldoorn eerder dicht. 

Storm Eunice mogelijk heftiger dan vorige zware storm Ciara. De stormen Dudley 
en Eunice trekken deze dagen over Nederland. Bron: Hart van Nederland, 16 februari 
2022.  

Vanwege de stormen Dudley en Eunice gaan nog meer locaties dicht waar mensen zich 
kunnen laten testen op een coronabesmetting of zich tegen het virus kunnen laten vaccineren. 
Het gaat niet alleen om tenten, maar ook om locaties in vaste gebouwen. Het is niet veilig om 
de weg op te gaan, verklaart de GGD Zuid-Holland Zuid bijvoorbeeld. De collega's in Utrecht 
verklaren dat hekken kunnen omwaaien. 

De testlocatie in De Meern (Utrecht) en de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer 
(Noord-Holland) houden donderdag, vrijdag en zaterdag hun deuren gesloten. De test- en 
prikstraten in Almere en de testtent in Emmeloord blijven donderdag en vrijdag dicht. 

Eerder was al bekendgemaakt dat de vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem en 
Puttershoek donderdag, vrijdag en zaterdag dicht zouden blijven. 

De testlocaties in Bergen op Zoom, Raamsdonksveer, Krommenie, Zaandam, Gorinchem en 
Mijnsheerenland zijn donderdag en vrijdag dicht. Dat geldt ook voor de vaccinatielocatie in 
Purmerend. 

De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn is vrijdag dicht, evenals de vaccinatielocaties in 
Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Bron: AD, 17 februari 2022.  

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storm morgen kan leiden tot drukte op de wegen, vooral 
tijdens de spits. ‘Nu de NS heeft aangekondigd dat vanaf 14 uur geen treinen meer rijden, zal 
een deel van de reizigers in de auto stappen’, verklaart een woordvoerder van het 
Verkeerscentrum. ‘Houd er daarbij rekening mee dat de rijomstandigheden op de terugweg 
zeer gevaarlijk kunnen zijn. Als Rijkswaterstaat kunnen wij niet zeggen: werk thuis. Maar als 
je de mogelijkheid hebt, kies daar dan voor.’ 

Mensen die van plan zijn om morgen - in het noorden start de schoolvakantie - 
op wintersport te gaan, worden gewaarschuwd goed op het weerbericht en 
de verkeersinformatie te letten. ‘Zeker met een dakkoffer loop je bij zeer harde wind risico om 
te kantelen. Zie je dat er windstoten van 120 kilometer per uur zijn, stel je reis dan nog even 
uit.’ Bron: AD, 17 februari 2022.  

Kinderopvangorganisaties proberen opvang te bieden ondanks storm 

Kinderopvangorganisaties proberen zoveel mogelijk opvang te blijven bieden tijdens storm 
Eunice. Ze hopen dat ouders bereid zijn om kinderen wat eerder op te halen als dat nodig is, 
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maar sluiten locaties vooralsnog niet, zo blijkt uit een rondgang van ANP. Verschillende 
scholen sluiten vrijdag vanwege de storm, die vooral in het westen van het land heftig lijkt te 
worden. 

Kinderopvangorganisatie Berend Botje, met meerdere locaties in Noord-Holland, vraagt 
ouders om hun kinderen ‘zo vroeg mogelijk’ op te halen van het kinderdagverblijf of 
de buitenschoolse opvang. Dit ‘zodat ook onze pedagogisch medewerkers veilig naar huis 
kunnen,’ aldus Berend Botje in een bericht aan ouders. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 

Vrijwel alle test- en prikstraten gaan dicht 

Vanwege de naderende storm Eunice zijn vrijwel alle coronateststraten en vaccinatielocaties 
dicht.  

Sommige locaties zijn vrijdag überhaupt niet opengegaan, anderen sluiten de deuren aan het 
begin van de middag. Zo hebben medewerkers nog tijd om veilig thuis te komen voordat de 
storm in volle kracht over Nederland raast. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

GVB: geen trams, metro's en bussen in Amsterdam vanaf 14.00 

De trams, bussen en metro's in Amsterdam rijden vrijdag vanaf 14.00 uur niet meer vanwege 
storm Eunice. De Amsterdamse vervoerder GVB meldt dat de veerponten over het IJ en het 
Noordzeekanaal vooralsnog wel blijven varen. ‘Totdat de weergoden anders besluiten,’ aldus 
een woordvoerder. 

Vanwege de extreem harde wind, met name langs de kust, besloten andere vervoerders eerder 
ook al in te grijpen. Zo meldde NS al om vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer te laten 
rijden. In Den Haag rijden er vanaf 14.00 uur geen trams en bussen meer en de Rotterdamse 
stadsvervoerder RET liet ook al weten dat hun laatste ritten om 10.00 uur waren, zodat om 
12.00 uur hun voertuigen binnen zijn. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Thuisbezorgd.nl stopt om 14.00 uur met bezorgen 

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl stopt vanaf 14.00 uur met het bezorgen van maaltijden in 
vrijwel het hele land vanwege Eunice. 

In Maastricht en Heerlen zal nog wel worden bezorgd, omdat het daar code geel is. Mocht de 
storm daar ook oprukken, dan stoppen de bezorgers ook in die steden met hun werk. 

Tot 13.00 uur worden nog orders aangenomen, zegt een woordvoerder. ‘De bezorgers kunnen 
dan op tijd naar huis gaan.’ In Rotterdam wordt misschien al eerder gestopt, als Eunice daar 
eerder aankomt. ‘We hebben in elke regio een team dat het weer in de gaten houdt en ervoor 
zorgt dat de bezorgers veilig hun werk kunnen doen.’ Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Dierentuin Artis sluit vervroegd de deuren door de storm 

Vanwege de aankomende storm heeft dierentuin Artis besloten om zijn poorten vervroegd te 
sluiten om 12:30 uur. Ook het naastgelegen museum Micropia sluit vervroegd zijn deuren. De 
dierentuin wil de veiligheid van de bezoekers, werknemers en dieren waarborgen. 

En ook een wandeling door het Amsterdamse Bos na 13.00 uur wordt afgeraden. ‘Als gevolg 
van (zeer) zware windstoten kunnen loshangende takken uit de bomen vallen,’ staat op de site 
van het Amsterdamse Bos. ’En bomen die niet stevig met hun wortels verankerd in de grond 
staan, kunnen door de wind omvallen.’ Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Geen wedstrijden vrijdag in betaald voetbal vanwege storm Eunice 

Alle wedstrijden in het betaald voetbal gaan vrijdagavond niet door vanwege de storm Eunice. 
De KNVB heeft in overleg met de betreffende clubs besloten om alle duels af te gelasten, omdat 
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de veiligheid van onder meer de spelers en supporters rond de stadions niet gegarandeerd kan 
worden. De wedstrijden worden volgens de KNVB ‘op korte termijn’ opnieuw ingepland. 

In de Eredivisie stond het duel Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam op het programma. In de 
Keuken Kampioen Divisie zouden om 20.00 uur zeven wedstrijden beginnen. FC Eindhoven - 
ADO Den Haag was donderdag al afgelast, omdat ADO vanwege een groot aantal 
coronabesmettingen binnen de selectie geen team op de been kon brengen. Bron: Het Parool, 
18 februari 2022. 

300 vluchten op Schiphol geannuleerd om storm Eunice 

Op Schiphol zijn vrijdagochtend in totaal ongeveer 300 vluchten geannuleerd in verband met 
de storm Eunice. Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat het aantal geannuleerde 
vluchten gedurende de dag nog zal toenemen. In totaal stonden er voor vrijdag zo'n 1000 
aankomende en vertrekkende vluchten gepland. 

Een groot deel van de 300 geannuleerde vluchten zijn vluchten van KLM. Die 
luchtvaartmaatschappij liet donderdagavond al weten uit voorzorg bijna 170 vluchten te 
annuleren. 

Schiphol verwacht vrijdagochtend niet dat al het vliegverkeer stilgelegd hoeft te worden. ‘Het 
is een heel harde wind, maar de windrichting voor het vliegverkeer is redelijk gunstig: landen 
en stijgen tegen de wind in gaat nog steeds goed.’ Dat was met storm Corrie drie weken geleden 
wel anders. ‘Toen kwam de wind vooral vanaf de zijkant, wat het landen en stijgen moeilijk 
maakte.’ 

Ondanks de gunstige windrichting is het voor piloten 'een uitdaging' om tijdens storm Eunice 
te vliegen, aldus de woordvoerder. Ook kunnen er vanwege de harde wind gevaarlijke 
situaties ontstaan op het platform, doordat er bijvoorbeeld spullen gaan rondvliegen. Ook gaat 
het tanken van vliegtuigen een stuk lastiger. ‘Dat is de reden dat veel vluchten geannuleerd 
of vertraagd zijn.’ Reizigers wordt gevraagd van tevoren rekening te houden met vertraging en 
mogelijke annuleringen. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 
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Op het strand van Scheveningen worden zandheuvels gemaakt om strandtenten te 
beschermen tegen het hoge water.  @ ANP 

Ook code rood in delen Verenigd Koninkrijk 

Ook de Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood 
uitgevaardigd vanwege storm Eunice. Het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk was een 
dag eerder alvast gewaarschuwd voor de harde wind. De storm is daar vrijdagochtend aan 
land gekomen. 

De Britse bevolking wordt aangespoord om thuis te blijven terwijl de storm over het land raast. 
De Met Office, de Britse variant van het KNMI, waarschuwt onder meer voor rondvliegende 
objecten. Met windstoten tot 145 kilometer per uur kan dat levens in gevaar brengen. 

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak met code rood gewaarschuwd voor slechte 
weersomstandigheden. Voor bijna heel het zuiden is code rood afgegeven, in andere delen van 
het land geldt code geel en oranje. Lokale media omschrijven Eunice als misschien wel een 
van de ergste stormen in drie decennia. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 

Eunice is al de derde storm in die weken. Wat is er aan de hand? 

Corrie, Dudley, Eunice en straks Franklin: de stormen vliegen ons om de oren deze winter. Waar 
komen al die stormen vandaan? 

Met windstoten van 100 kilometer per uur, kan storm Eunice wel eens de zwaarste storm van 
de 21ste eeuw dusver worden. En dat twee dagen na storm Dudley, en nog geen drie weken 
na storm Corrie. 

Komen stormen vaker voor dan voorheen? ‘Dit jaar wel, maar het is geen trend,’ zegt 
klimaatwetenschapper Peter Siegmund van het KNMI. ‘Vorig jaar werd zelfs de minste wind 
in dertig jaar gemeten in Nederland. De hoeveelheid wind is deze eeuw eigenlijk constant 
gebleven. Dat we nu zoveel stormen zien, is puur toeval.’ 

Het stormachtige seizoen wordt veroorzaakt door de sterke poolwind. Dat zijn westenwinden 
in de hoge luchtlagen in het noorden. Die winden kunnen uitdijen naar het zuiden, zoals nu 
gebeurt. De koude lucht uit het noorden komt in contact met de warmere lucht uit het zuiden, 
waardoor een depressie ontstaat, vertelt Siegmund. ‘Koude lucht is zwaarder dan warme 
lucht. Zie het als olie en water: de olie kruipt onder het water, waardoor er beweging ontstaat. 
Die beweging is in dit geval wind.’ 

Hoe sterker de poolwind, hoe groter de kans op stormen hier. De poolwind is al de hele winter 
opvallend sterk, wat overigens ook verklaart waarom we een relatief warme winter hebben in 
Nederland. ‘Warmte en wind hangt in dit geval samen,’ zegt Siegmund. 

Het is de verwachting dat er dit seizoen nog meer stormen volgen. Hoewel storm Eunice in de 
loop van vrijdagavond afneemt, wordt ook komend weekend zwaar weer verwacht. ‘Maar dat 
zegt allemaal niets over de andere seizoenen dit jaar.’ 

Bij extreem weer denken we al snel dat klimaatverandering de boosdoener is, maar dat is nu 
dus niet het geval. Siegmund: ‘Zomerstormen zijn een ander verhaal, die zullen waarschijnlijk 
wel sterker worden door klimaatverandering. Maar dat gaat meestal om lokale stormen, 
bijvoorbeeld in één provincie.’ 

Dat stormen een naam krijgen, is voor Nederland relatief nieuw. In 2019 sloot het KNMI zich 
aan bij een samenwerking tussen Britse en Ierse weerdiensten, die per seizoen een lijst met 
stormnamen opstellen. Volgens Brits onderzoek groeit het bewustzijn over een storm als deze 
een naam heeft. Ook maakt het de communicatie makkelijker voor het KNMI. De eerste storm 
die in Nederland een naam kreeg was Ciara, die op 9 februari 2020 over Nederland trok. 
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Dit seizoen worden voornamelijk namen van klimaatwetenschappers en meteorologen 
gebruikt. Zo werd de derde storm vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke 
meteoroloog bij het KNMI in 1964. Eunice Foot wordt gezien als een van de eerste 
klimaatwetenschappers. Het KNMI heeft ook de namen Herman, Franklin en Tineke op de lijst 
gezet. Andere namen hebben een Britse of Ierse afkomst. 

Het KNMI spreekt officieel van een storm vanaf windkracht 9. Dat betekent dat de gemiddelde 
windsnelheid, gemeten over één uur, tussen de 75 en 88 kilometer per uur is. Bij windkracht 
10 (89 à 102 km per uur) spreekt het weerinstituut van een zware storm en bij windkracht 
11 (103 à 117 km per uur) van een zeer zware storm. Eunice kan vrijdag windkracht 11 
bereiken in de kustprovincies volgens het KNMI, met mogelijke windstoten van 130 km per 
uur aan de kust. In deze gebieden geldt daarom code rood vanaf 14.00 uur. 

Code rood wil zeggen dat extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. Bij oranje 
is er een grote kans op extreem weer, bij code geel mogelijk kans op gevaarlijk weer. Bij code 
groen is er niets aan de hand. Vrijdag kunnen er volgens het KNMI zeer gevaarlijke situaties 
ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. 

De codes zijn bedoeld om een duidelijke waarschuwing te geven. Daarbij speelt het KNMI 
liever op safe door een iets sterkere waarschuwing te geven, dan dat het de risico's onderschat. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn er de afgelopen jaren steeds minder 
weerwaarschuwingen uitgegaan. In 2019 werd er 101 keer gewaarschuwd met code geel, 
tegenover 123 in 2018, 135 in 2017 en 153 in 2016. 

‘Waarschijnlijk zijn de media meer met het weer bezig,’ zei meteoroloog Yannick Damen van 
Weeronline eerder tegen Het Parool. ‘Daarom vallen waarschuwingen meer op.’ Gemiddeld 
geeft het KNMI ongeveer tien keer per jaar code oranje uit, en een keer code rood. Bron: Het 
Parool, 18 februari 2022. 

Gezondheidsraad: tweede booster alleen aanbieden aan zeventigplussers en 
meest kwetsbare volwassenen 

Volgens de Gezondheidsraad is een tweede booster vooralsnog alleen wenselijk voor 
zeventigplussers en kwetsbare volwassenen. Voor de rest van de volwassenen is een tweede 
oppepprik nu niet nodig, schrijft de raad vrijdag in een nieuw advies aan minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers. 

Omdat zeventigplussers, bewoners van verpleegtehuizen en andere kwetsbaren een groter 
risico lopen op een ernstig ziekteverloop, adviseert de Gezondheidsraad deze groep een tweede 
oppepprik aan te bieden. Dat is mede vanuit voorzorg: ondanks dat de ziekteverschijnselen 
bij de Omikron-variant mild lijken te zijn, is er nog steeds onzekerheid over het verloop van 
het aantal besmettingen. En ondanks de verwachting dat de besmettingsgolf gaat afnemen, 
zou een nieuwe toename van besmettingen juist vooral ouderen en kwetsbaren weer meer in 
het ziekenhuis kunnen laten belanden. 

Minister Ernst Kuipers had de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of een tweede 
boostercampagne ‘nuttig en nodig’ zou zijn. De raad ziet op dit moment geen noodzaak om 
alle volwassenen een tweede boosterprik aan te bieden, zo staat in het advies. Waar voor 
kwetsbare groepen een tweede boosterprik wel positieve effecten kan hebben, acht de 
Gezondheidsraad de verwachte gezondheidswinst voor de rest van de bevolking ‘gering’. 

Vooralsnog zijn er nauwelijks gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van een tweede 
booster. Alleen in Israël is een tweede booster aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder 
en zorgmedewerkers. In Duitsland en Zweden wordt nog gesproken over het mogelijk maken 
van een tweede booster. Ook daar gaat het vooral om de vraag of ouderen en kwetsbaren 
daarvoor in aanmerking zouden moeten komen. 
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Door het oprukken van de Omikron-variant kwam het vraagstuk over een ‘vierde prik’ al vrij 
snel na de eerste campagne op tafel te liggen. Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul sprak 
in december tegen Het Parool de hoop uit dat Omikron minder ziekmakend zou zijn. ‘Dan zou 
de opmars ervan een blessing in disguise zijn; dan hoop je juist dat iedereen geïnfecteerd 
raakt en immuniteit opbouwt, waarna de pandemie uitdooft zonder dat de zorg overbelast 
raakt.’ 

De Gezondheidsraad vermeldt wel dat zijn advies geldt voor de ‘korte termijn’ en adviseert 
‘alert te blijven op een onvoorzien beloop van de besmettingsgolf’. In de tweede helft van maart 
bekijkt de raad of er een uitbreiding van het advies nodig is voor specifieke groepen onder de 
70 jaar. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 

Werkt de opstelling van de Gezondheidsraad tijdens de coronacrisis extra 
vertragend? 

Het advies om tieners vooralsnog geen booster te geven past bij de terughoudende opstelling van 
de Gezondheidsraad. Maar past die houding in een pandemie? Of werkt het onnodig vertragend? 

‘In een noodsituatie, zoals de uitbraak van een nieuw virus, is snel handelen belangrijker dan 
heel zorgvuldig handelen,’ zegt emeritus-hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst (LUMC). 
Hij begrijpt niet dat de Gezondheidsraad bij adviezen over coronavaccinatie vaak wekenlang 
de tijd neemt. ‘De afweging tussen gezondheidswinst en bijwerkingen van vaccins is bij het 
Europese Medicijnagentschap EMA in goede handen, in een acute fase van een pandemie kun 
je daar goed op varen.’ 

Met het vrijdag verschenen advies om tieners vooralsnog geen booster te geven – met 
uitzondering van degenen met een afweerstoornis of kwetsbaar familielid – loopt de 
Gezondheidsraad voor een keer vóór het EMA uit; dat heeft nog geen standpunt bepaald. Toch 
is de stellingname van de raad in lijn met eerdere adviezen: behoedzaam, en niet te snel. 
Doorgaans komt het EMA met een vaccinatiebesluit, waarna de Gezondheidsraad enkele 
dagen of (vele) weken later volgt met gelijkluidend advies. 

 ‘De raad brengt op basis van de stand van wetenschap advies uit aan regering en parlement 
over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid’, luidt de officiële 
taakomschrijving. In vredestijd functioneert dat prima, zegt hoogleraar klinische 
epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). Maar tijdens de pandemie heeft de Gezondheidsraad 
de volksgezondheid in zijn ogen ook geschaad. Rosendaal memoreert het advies van vorig 
voorjaar om zestigminners niet meer te vaccineren met AstraZeneca, wat op populatieniveau 
nadelig uitpakte, aldus een studie in het  Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Van der Zeijst brengt ook de trage boostercampagne van eind vorig jaar in herinnering. ‘Dat 
had veel sneller gemoeten, en daar waren sterke aanwijzingen voor uit bijvoorbeeld Israël. 
Dan was Nederland waarschijnlijk minder snel in een nieuwe lockdown gegaan.’ Niet alleen 
de Gezondheidsraad nam daarbij overigens de tijd, ook de voorbereiding van de 
boostercampagne, waartoe de raad ook adviseerde, verliep traag. 

Ook met het boosteren van tieners zijn andere landen sneller. Duitsland, de VS, Frankrijk, 
Italië, Portugal en Zwitserland, bijvoorbeeld, gaven weken geleden al groen licht. Spanje, 
Denemarken, Finland en België daarentegen vinden de toegevoegde waarde van een extra prik 
voor 12- tot 18-jarigen te beperkt. Zij namen daarover al eerder een besluit. In Nederland was 
het wachten tot vrijdag op de Gezondheidsraad. 

De tijd die de raad vaak neemt, is echter noodzakelijk, zegt Marianne Geleijnse, vicevoorzitter 
van de Raad. ‘Ik begrijp dat mensen het sneller willen. Maar het is wel een wetenschappelijke 
commissie.’ 

Zij verwerpt de gedachte om na een EMA-advies over vaccineren de Gezondheidsraad over te 
slaan om tijd te winnen. ‘Wij maken een zorgvuldige afweging van vaccinatie in de Nederlandse 
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context. Die verschilt van andere Europese landen, omdat golven zich bijvoorbeeld op 
verschillende momenten aandienen en maatregelen per land verschillen. Er is te veel variatie 
tussen landen om het op een hoop te gooien.’ 

Toch zou Anja Schreijer, voormalig hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD en lid van 
het OMT, graag zien dat de Nederlandse adviesstructuur van de pandemiebestrijding 
verandert, met een andere rol voor de Gezondheidsraad. ‘Nu komt het OMT met adviezen over 
de virusuitbraak, de Gezondheidsraad kijkt naar de vaccins en onder het ministerie van 
Volksgezondheid valt een werkgroep die kijkt naar de inzet van antivirale geneesmiddelen,’ 
schetst Schreijer. ‘Wie rijgt al die adviezen aan een satéprikker en maakt er logisch beleid 
van?’ 

In haar huidige functie bij het Pandemic and Disaster Preparedness Center – letterlijk: het 
pandemie- en rampen voorbereidingscentrum – pleit Schreijer voor minder tussenlagen en 
meer integratie. Dat leidt tot meer snelheid en betere pandemiebestrijding, aldus Schreijer. 

Frits Rosendaal denkt in dezelfde richting. ‘Bij al dan niet vaccineren tijdens een pandemie 
zie ik het nut niet direct van adviezen van de Gezondheidsraad. Dezelfde data tweemaal 
bestuderen, die betrekking hebben op dezelfde omstandigheden en vergelijkbare populaties, 
is onnodig, kost tijd, en is potentieel verwarrend.’ Bron: Het Parool, 4 februari 2022. 

Minister Kuipers ontbindt kritische commissie die advies geeft over corona-
apps 

Minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid ontbindt een kritische commissie die advies 
geeft over de inzet van corona-apps en andere technologie bij de bestrijding van het coronavirus. 

Vorige maand zag het ministerie nog een toekomst voor de commissie, Begeleidingscommissie 
Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, maar nu vindt Kuipers die ‘niet meer 
noodzakelijk voor de bestrijding van de pandemie’. 

Kamerleden Kees Van der Staaij (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt zijn 
verbaasd over het besluit en willen uitleg van minister Kuipers. Ze vinden het voorbarig om 
de commissie, die adviseert over de inzet van apps als de CoronaMelder en de CoronaCheck-
app, nu al op te heffen. 

‘De regering weigert te stoppen met de coronapas en de QR-code, maar de commissie die 
daarover onafhankelijk advies uitbrengt, moet al wel worden opgedoekt’, zegt Van der Staaij. 
Ook wijzen de drie Kamerleden op de dertig miljoen euro die het kabinet dit jaar uittrekt voor 
de doorontwikkeling van corona-apps. 

‘Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de kritische houding van de commissie een rol 
speelt bij het besluit de commissie op te doeken’, aldus Van der Staaij. Ook Omtzigt heeft de 
indruk dat critici de mond wordt gesnoerd. 

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) vroeg in het voorjaar van 2020 vijftien externe 
deskundigen op het gebied van privacy, technologie, ethiek en infectieziektebestrijding 
ongevraagd en gevraagd advies te geven over corona-apps, maar worstelt al enkele tijd met de 
rol van de commissie. 

In januari plaatsten enkele commissieleden in de Volkskrant vraagtekens bij de omgang van 
het ministerie met hun adviezen. Die adviezen, af en toe kritisch van toon, werden meermaals 
naar de Tweede Kamer gestuurd op momenten dat de Kamer daar niets meer mee kon, omdat 
wetten al waren aangenomen en debatten al hadden plaatsgevonden. 

Het ministerie liet toen weten ‘zeker nog toekomst’ te zien in de commissie. Wel wilde VWS in 
het vervolg alleen nog gevraagd advies van de experts, die sinds het begin van de crisis slechts 
twee keer zo’n verzoek kregen. Minister Kuipers verzekerde de Kamer daarover in gesprek te 
zijn met de commissie, maar dat gesprek heeft volgens de commissie niet plaatsgevonden. 
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Ook benadrukte minister Kuipers in antwoord op Kamervragen dat niet hij, maar zijn 
voorganger Hugo de Jonge (CDA) in juni vorig jaar al besloot dat de commissie alleen nog 
maar gevraagd advies mocht geven en de Kamer daarvan op de hoogte stelde. Maar De Jonge 
heeft de Kamer nooit verteld dat de opdracht van de commissie op die manier werd ingeperkt. 

Ook de commissie zelf ontving geen gewijzigde taakomschrijving en bleef na de brief van De 
Jonge aan de Kamer dan ook ongevraagd adviezen leveren. De minister vroeg de commissie 
zelfs een keer om advies over mogelijke aanpassingen van de CoronaCheck-app. 

Nu is ook gevraagd advies dus ‘niet meer noodzakelijk’, schrijft minister Kuipers. De 
covoorzitter van de commissie, hoogleraar health technology assessment Erik Buskens 
(Rijksuniversiteit Groningen), benadrukt dat er nog altijd behoefte bestaat aan deskundig en 
extern advies, bijvoorbeeld over het coronatoegangsbewijs, dat bij internationaal reizen en 
evenementen nog steeds wordt gebruikt. ‘Waarmee ik niet zeg dat wij dat advies moeten geven. 
Zolang het er maar komt’. 

Afgelopen week uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stevige kritiek op de aanpak 
van de coronacrisis tijdens de eerste maanden. De OVV concludeerde onder meer dat in het 
vasthouden aan informatie van een kleine groep adviseurs ‘het risico van tunnelvisie’ schuilt. 

Kuipers zegt dat als hij in de toekomst multidisciplinair advies nodig heeft over de inzet van 
technologische middelen in de bestrijding van corona, hij zich wendt tot ‘andere, reeds 
bestaande gremia’, zoals twee taskforces. Die werden gelijktijdig met de adviescommissie 
opgericht, maar zijn al maanden inactief. Bron: De Volkskrant, 18 februari 2022.  

Energielasten in 2022 met 86 procent omhoog door gestegen gasprijzen 

Consumenten zijn bij gemiddeld verbruik 86 procent meer kwijt aan energie dan een jaar terug, 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verschillen tussen huishoudens lopen 
op. Wie een langlopend energiecontract heeft, is er soms juist op vooruitgegaan. 

Al maanden zet Nederland zich schrap voor de stijgende energieprijzen en het CBS heeft nu 
ook in euro’s uitgerekend waar die in 2022 op kunnen uitkomen. Een huishouden met een 
gemiddeld energieverbruik is dit jaar 2800 euro kwijt aan gas en elektra, 1321 euro meer dan 
vorig jaar. 

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het CBS bij die berekening uitgaat van de prijzen 
die vorige maand werden aangeboden door energiebedrijven. Wie vorig jaar of nog eerder een 
langlopend contract had afgesloten voor stroom of gas, betaalt nog hetzelfde tarief als toen. 

CBS rekent voor dat zij zelfs stukken goedkoper uit kunnen zijn. Reden is dat het kabinet de 
snel stijgende energieprijzen eind vorig jaar wilde compenseren door lagere 
energiebelastingen. Huishoudens die begin 2021 een doorlopend energiecontract hebben 
gesloten, zijn dit jaar bij gemiddeld energieverbruik 1108 euro kwijt. Dat is 404 euro minder 
dan vorig jaar – voor hen blijven de energieprijzen gelijk, de belastingen zijn omlaag gegaan. 

‘Als je zo’n geluksvogel bent dat je in januari 2021 een contract voor drie jaar hebt afgesloten, 
dan kan je stoken met de ramen open en ben je nog goedkoper uit,’ zegt een CBS-
woordvoerder. 

Ook voor verschillende soorten woningen lopen de consequenties van de gestegen 
energieprijzen sterk uiteen. Een meerpersoonshuishouden in een oude, vrijstaande woning is 
met de tarieven van begin dit jaar gemiddeld bijna 96 procent meer kwijt aan energie dan een 
jaar terug. Voor een eenpersoonshuishouden in een nieuw, klein appartement is het 70 
procent meer. 

Overigens gaat het CBS ervan uit dat het energieverbruik zal teruglopen, zoals de afgelopen 
jaren steeds het geval was, door betere isolatie, minder strenge winters, zuinigere apparaten 
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en meer zonnepanelen. Per saldo stijgt de energierekening daarom gemiddeld niet 86 procent, 
maar 82 procent. 

Vorige week bleek na onderzoek van ABN Amro al dat de CBS-cijfers ogenschijnlijk te 
pessimistisch zijn. De bank stelde vast dat zijn rekeninghouders in januari zo’n 30 procent 
meer overmaakten voor gas, water en licht. 

Het verschil verklaarde ook ABN Amro door de doorlopende energiecontracten. Verder hebben 
huishoudens vanwege de omhoog geschoten tarieven mogelijk hun gedrag aangepast en 
minder energie verbruikt. Ten slotte merkte de bank op dat veel gezinnen corona hebben 
aangegrepen om hun huis te verduurzamen. 

Niemand die precies weet wat voor energiecontracten zijn afgesloten, stelt het CBS. Het aantal 
huishoudens dat overgeleverd is aan de hoge tarieven van 2022, moet ook niet onderschat 
worden. In 2021 had volgens CBS minder dan de helft van de huishoudens een vast 
energiecontract. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Clash Jumbo en fabrikanten slaat gaten in het schap 

Een prijsconflict tussen Jumbo en een handvol A-merken zorgt in meerdere Jumbo-winkels 
voor lege schappen. 

Coca-Cola, Pringles, Kühne, Van Wijngaarden, bekend van het merk De Zaanse, en Bonduelle 
zijn fabrikanten die een prijsgeschil hebben met Jumbo, bevestigen verschillende 
ondernemers en Jumbo-medewerkers. Dat slaat nu ook gaten in de schappen. Voor een aardig 
leeg schap van Bonduelle prijkt een bordje met de mededeling: ‘Momenteel hebben we geen 
artikelen van het merk Bonduelle in het assortiment. Excuses voor het ongemak.’ Bonduelle: 
‘We zijn in gesprek met Jumbo. Het is niet opportuun om met de media te praten.’ 

Het prijsconflict tussen Jumbo en producenten van A-merken speelt sinds begin dit jaar. Het 
is niet ongewoon dat Jumbo en leveranciers een partijtje armdrukken over prijzen in deze 
periode. Maar niet in de mate waarin dat nu gebeurt, stelt een supermarkteigenaar. ‘Ik heb 
dit niet eerder zo meegemaakt.’ Hij doet er alles aan om de lege vakken niet al te veel te laten 
opvallen. Bij Coca-Cola is er een prijsissue rond de 6-packs. ‘Daarom presenteer ik de 1,5-
literflessen gewoon wat breder.’ Hij neemt Jumbo weinig kwalijk. ‘Jumbo wil dit ook niet, maar 
soms moet je voet bij stuk houden. De prijsstijgingen die fabrikanten willen zijn 
buitenproportioneel.’ Jumbo had tot voor kort ook een prijsconflict met Quaker, een merk van 
PepsiCo dat inmiddels is opgelost, weet de Jumbo-man. Volgens hem beweegt het geschil dat 
Jumbo heeft met Lotus Bakeries, bekend van Peijnenburg zich ook in de richting van een 
oplossing. 

Jumbo bevestigt dat er prijsissues zijn met een klein aantal A-merkfabrikanten, maar weigert 
in te gaan op concrete namen. De supermarktketen is in onderhandeling met deze partijen 
‘om de altijd-lage-prijzenbelofte aan onze klanten na te komen.’ De producenten maken het 
Jumbo niet gemakkelijk in de gesprekken. ‘We zien ook dat er leveranciers zijn die het 
argument van inflatie gebruiken om hun marges te verhogen. Extra prijsverhogingen door 
leveranciers bovenop hun kostenstijgingen zijn onwenselijk omdat dit de inflatie onnodig 
verder aanwakkert’, zegt woordvoerder Paulien Straeter. 

De onderhandelingen duren daardoor soms langer dan gehoopt, aldus Straeter. Dan kan het 
dus zijn dat een bepaald A-merk tijdelijk niet verkrijgbaar is. Het betreft een klein aantal 
artikelen, benadrukt ze. ‘Met het merendeel van onze leveranciers zijn we tot voor beide 
partijen  goede afspraken gekomen.’ 

Het valt op dat een aantal vakken met huismerkproducten ook ook leeg is. Dat heeft niets met 
een inkoopconflict te maken. ‘In het geval van de Jumbo witte bonen heeft onze leverancier 
een korte periode – door personeelstekort gerelateerd aan de quarantainemaatregelen – niet 
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de gewenste hoeveelheid kunnen leveren. De situatie heeft zich inmiddels hersteld en de 
bonen zijn weer op voorraad in onze winkels’, zegt Straeter. 

 

Lege schappen bij Jumbo door prijsonderhandelingen Foto’s: Distrifood 

 

Zo staat er bij de schappen van Jumbo-huismerkhoning, de Jumbo Rozijn Sultana en Jumbo 
Cappuccino dat de producten tijdelijk niet leverbaar zijn. Met 10.000 huismerkleveranciers 
kan het voorkomen dat een product tijdelijk niet of minder goed verkrijgbaar is, legt de Jumbo-
zegsvrouw uit. Omdat de grondstof minder voorradig is, zijn de Jumbo honing en de Rozijn 
Sultana minder goed leverbaar. Bij de cappuccino speelt een beperkte arbeidscapaciteit een 
rol. ‘In alle gevallen proberen we het product zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor onze 
klanten.’ Bron: Distrifood, 18 februari 2022.  

Ook Plus in clinch met leveranciers 

Plus heeft net als onder meer AH lege plekken in het schap vanwege een inkoopconflict met 
leveranciers. 
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Bij Plus vertoont het schap met drinkbouillon van het huismerk en met drinkbouillon van 
Maggi Opkikker (Nestlé) gaten. De Maggi Opkikker Rundvlees en Pikante kip ontbreken in het 
geheel, van andere variante drinkbouillon staan er bij de betreffende vestiging nog maar 
enkele. Ook een schap met Aziatische producten vertoont manco’s.  De schappen zijn voorzien 
van een schapkaart: ‘De leverancier kan dit product tijdelijk niet leveren’. 

Plus bevestigt in een reactie dat het geen probleem in de logistieke keten betreft maar een dat 
het om een conflict met leveranciers gaat. ‘Het klopt dat vanwege contractonderhandelingen 
deze producten tijdelijk niet leverbaar zijn’, aldus woordvoerder Felicity Nieman. Nieman wil 
niet zeggen welke leveranciers en welke producten het betreft. ‘Over onderhandelingen met 
onze leveranciers doen wij geen uitspraken.’ 

Daarmee sluit Plus aan in een rij van supermarkten die moeizame onderhandelingen voert 
met leveranciers die hun prijzen willen verhogen. Albert Heijn en Jumbo zijn al langer in 
onderhandeling en krijgen sommige producten niet geleverd of hebben deze mogelijk zelf 
geschrapt. De spanning loopt mede op door de toenemende inflatie. Supermarkten willen niet 
alle stijgende kosten doorberekenen aan hun klanten. Die moeten in het redelijke blijven, zei 
Ahold Delhaize topman Frans Muller enkele dagen geleden. Bron: Distrifood, 17 februari 
2022.  

Dit vlees ruikt, smaakt en oogt als vlees, maar het is plantaardig en komt 
uit de printer 

Het sist in de pan, er lopen vleessappen uit, het is bruin aan de buitenkant en rosé aan de 
binnenkant. Het ruikt en smaakt naar biefstuk, maar er is geen koe aan te pas gekomen. Zo 
smaakt ’s werelds eerste 3D-geprinte biefstuk. 

Onder een felle lamp liggen twee stukjes vlees: een is dierlijk, een is plantaardig. Er is 
nauwelijks verschil. Het plantaardige vlees is gemaakt van plantaardige eiwitten en vetten. De 
smaak zit in een rode vloeistof, die nog het meest weg heeft van sap dat uit een gebakken 
biefstuk drupt. De geur zit in een flesje. Op een papiertje zoals in parfumeries wordt gebruikt, 
ruikt het licht rokerig. 

In Ron’s Gastrobar in Amsterdam is maandag de nieuwste lijn van Redefine Meat 
gepresenteerd. De Israëlische start-up claimt de heilige graal van alternatief vlees te hebben 
gekraakt: hele stukken vlees. Gehakt en hamburgers van vleesvervangers zijn al langer te 
koop, maar een hele biefstuk is nieuw. 

‘Ik heb in mijn leven veel vleesvervangers geproefd’, zegt Ron Blaauw. ‘Maar niet eerder zo 
sappig en met deze structuur.’ Volgens de chef-kok smaakt het vlees niet alleen goed, maar 
is het ook net zo leuk om mee te koken als dierlijk vlees. Redefine Meat is vooralsnog bij de 
‘betere restaurants’ verkrijgbaar. ‘Maar ik ben erg benieuwd wat het straks in de supermarkt 
doet naast de kiloknaller’. 

‘Het is een utopie om te denken dat Nederlanders niet met hun portemonnee eten’, zegt Julius 
Jaspers. Maar ook de bij de presentatie aanwezig tv-kok en schrijver is enthousiast. ‘Ik had 
geen idee dat het geen vlees was. Vaak proef je dat fabrikanten vlees willen namaken, dat heb 
ik hier niet. Ik vraag me wel af voor wie ze dit maken; voor de vegetariër? Of voor carnivoren 
zoals ik die minder vlees willen eten?’ 

Redefine Meat richt zich vooral op de vleeseter, zegt Ayelet Seroussi, verantwoordelijk voor 
marketing. ‘We beschouwen onszelf als vleesbedrijf en ons doel is het grootste vleesbedrijf ter 
wereld te worden.’ Dat plantaardig vlees veel beter is voor het klimaat, is volgens Seroussi 
mooi meegenomen. ‘Maar het belangrijkste is dat we lekker vlees willen maken.’ 

Hoewel de techniek achter het vlees geheim is, is duidelijk dat het vlees van Redefine Meat 
met een 3D-printer wordt gemaakt: laagje voor laagje plantaardige eiwitten van soja of erwten 
en plantaardige olie. 
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Beef Wellington met Redefine Meat erin. © AD 

 ‘Het is geen dierlijk vlees’, erkent Seroussi. ‘Concurreren met de natuur is moeilijk. Dit is wat 
het dichtst in de buurt van dierlijk vlees komt. Vergelijk het met de computer; hoe goed 
computers ook worden, het blijft een computer. Het wordt nooit een menselijk brein.’ 

Redefine Meat is verkrijgbaar in Nederland, Duitsland en Engeland. En in thuisland Israël, 
waar inmiddels ruim honderd restaurants het vlees serveren. In de loop van volgend jaar moet 
het vlees ook in de Nederlandse winkels liggen. Het vlees voor de Europese markt wordt vanaf 
eind december in het Nederlandse Best worden geproduceerd. Hoeveel het gaat kosten, is nog 
niet bekend en zal afhangen van het soort vlees. De prijs zal volgens de producent 
‘vergelijkbaar’ zijn met dierlijk vlees: ‘Goed vlees, niet de kiloknaller.’ 
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Het assortiment bestaat uit onder andere gehakt, hamburgers, worst en biefstuk. ‘Ik ben 
benieuwd naar de volgende stap’, zegt chef Ron Blaauw. ‘Braadstukken voor in de oven zou 
een mooie aanvulling zijn. En kosjer varkensvlees uit Israël, dat zou wat zijn.’ Bron: AD, 18 
februari 2022.  

Corona zit GA Eagles wederom dwars: nieuwe uitbraak binnen selectie 
Deventer club 

Het coronavirus is weer spelbreker bij Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg mist zondag in de 
uitwedstrijd tegen FC Twente drie stafleden en drie spelers vanwege ziekte. 

Naast hoofd opleidingen Eric Whittie, materiaalvrouw Carla Whittie en assistent-trainer 
Tristan Berghuis ontbreken in Enschede zondag ook de drie spelers: Giannis Botos, Frank 
Ross en Nick Hengelman. Het coronavirus is onnavolgbaar, knikt trainer Kees van Wonderen. 
‘De boosterprik is geen garantie dat je corona ontloopt’, zegt de trainer, die Ragnar 
Oratmangoen vrijdag na zijn ziekte weer terugzag op de training. Bron: De Stentor, 18 februari 
2022.  

 

 

Personeel zwembad moet ouders vragen om coronatoegangsbewijs 

Het personeel van zwembad Dijnselburg in Zeist dient ouders die hun kinderen 
begeleiden naar de zwemles te vragen om een coronatoegangsbewijs Een vader van een 5-jarig 
jongetje die weigerde een geldige QR-code te laten zien heeft het kort geding hierover verloren. 

De vader wilde het zwembad verplichten hem toegang tot het zwembad te verlenen zonder dat 
hij een coronatoegangsbewijs moet tonen. Hij is het niet eens met de toegangscontrole en 
spande een kort geding aan bij de rechtbank in Utrecht. 

De man verwees vorige week tijdens de behandeling van de zaak naar een uitspraak van de 
bestuursrechter van dezelfde rechtbank in een zaak tussen een Hilversums zwembad en de 
gemeente Hilversum. In die zaak oordeelde de rechter eerder dat een coronacheck van 
begeleiders niet nodig is omdat dit Hilversumse zwembad alleen maar gebruikt wordt voor 
zwemlessen en daarom puur een onderwijslocatie is en geen sportlocatie. 

Het zwembad in Zeist wordt deels gebruikt voor zwemles, maar ook om te sporten en voor 
recreatie. In dit geval betekent het dat het kind zwemles krijgt op een sportlocatie en is het 
tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht, oordeelde de voorzieningenrechter vrijdag. 
Bron: AD, 18 februari 2022.  
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Kaag tempert hoop op compensatie voor hoge energierekening 

Het kabinet tempert hoop op koopkrachtreparatie voor burgers nu zij hoge energierekeningen 
krijgen en kampen met torenhoge inflatie. 

Volgens vicepremier Sigrid Kaag is het ‘niet mogelijk’ om ‘voor iedereen’ in Nederland 
compensatie te regelen voor de inflatie en energierekeningen, zonder dat de rekening daarvoor 
wordt doorgeschoven naar ‘volgende generaties’. ’De hoge inflatie is echt een enorme dreun, 
maar we moeten dit zorgvuldig doen.’ 

Volgens Kaag kijkt het kabinet wel naar de problemen, maar is het ‘beperkt in de 
mogelijkheden’, zo zei ze tijdens een persconferentie na de ministerraad. Ze hintte erop dat 
vooral de lagere inkomens compensatie kunnen verwachten, maar de middeninkomens 
bijvoorbeeld zouden niet snel op meer hoeven rekenen dan het geld dat al was uitgetrokken 
toen de inflatie nog op een lager punt stond dan nu.   

De inflatie is hoog en de energienota is in een jaar tijd liefst 86 procent hoger geworden, meldt 
het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag op basis van nieuwe cijfers. Een 
huishouden met gemiddeld verbruik betaalt daardoor maandelijks 110 euro meer aan gas en 
licht. 

Kaag zegt dat het kabinet niet blind is voor de problemen. ‘Ik snap dat mensen zich zorgen 
maken over hogere prijzen. Er is nog veel onzeker en het is moeilijk te voorspellen hoe lang de 
inflatie hoog zal zijn.’ Maar, zei ze wel: ‘Compensatie voor iedereen is niet mogelijk, tenzij we 
de rekening doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit is het eerlijke verhaal.’ 

Het kabinet kijkt nog wel in het voorjaar wat er aan koopkrachtverbetering mogelijk is. Het 
CPB doet nog berekeningen. Maar Kaag wil liever niet de investeringsagenda van het kabinet, 
zoals bijvoorbeeld op klimaat en defensie, laten lijden onder koopkrachtreparatie. ‘Want ook 
op veiligheid en klimaat zijn investeringen nodig. Ook om de banen van de toekomst te 
garanderen. Maar we moeten hierover nog gesprek voeren binnen het kabinet.’  

Kaag wil binnen de ‘budgettaire kaders’ kijken wat er mogelijk is. Dat is Haags voor: het 
kabinet is niet bereid het begrotingstekort verder op te laten lopen om de koopkracht te 
stutten. ‘Maar we doen na 9 maart een brede weging, dan hebben we doorrekeningen, dan 
hebben we data. Er is geen besluit genomen, we gaan dit ordentelijk doen. Haast is een slechte 
raadgever. Eerst praten, kijken, wegen’, aldus Kaag. 

Dat er koopkrachtreparatie komt voor het jaar 2022 betwijfelt ze echter. ‘De mogelijkheden 
zijn beperkt.’ 

Minister Carola Schouten zei eerder vandaag dat de wetswijziging die nodig is om mensen in 
de bijstand snel tegemoet te komen met 200 euro snel naar de Tweede Kamer komt. ‘Dit gaat 
niet maanden duren. Dit gaan we zo spoedig mogelijk doen. We beseffen dat het heel urgent 
is.’ 

Daarnaast wijst ze erop dat het vorige kabinet al 400 euro heeft vrijgemaakt. Of daar dan nog 
meer bovenop komt, is dus de vraag. ‘Kabinet kijkt breder naar koopkracht in voorjaar’, aldus 
Schouten. ‘Ik denk dat we breder moeten kijken hoe energierekening omlaag kan voor mensen 
die in tochtige huizen wonen. Ook kijken hoe we sneller kunnen isoleren. Is meer structurele 
oplossing dan naar energierekening te kijken. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet alles 
kunnen oplossen als kabinet. In het voorjaar gaan we kijken. Dan weeg je alles breder.’ Bron: 
AD, 18 februari 2022.   

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is vrijdag met 
4 gedaald  

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is vrijdag met 4 gedaald ten 
opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
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Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1584 
coronapatiënten in een ziekenhuis. 

Op de intensive cares steeg het aantal Covidpatiënten wel met 11, naar het totaal van 179. 
Deze stijging is de hoogste sinds 8 februari, toen er op deze afdeling 12 mensen bijkwamen. 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 1405 coronapatiënten, 15 minder dan donderdag. 

In de afgelopen 24 uur werden er 180 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 16 nieuwe opnames. 

Patiënten die om een andere reden worden opgenomen dan corona, maar wel toevallig positief 
testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met 
zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. RIVM-
directeur Jaap van Dissel zei afgelopen week dat op dat moment 80 procent in het ziekenhuis 
ligt vanwege corona. Bron: AD, 18 februari 2022.   

Moeder (45) shopt voor duizenden euro’s bij Big Bazar, dochter (24) zit 
achter de kassa en rekent niet af 

‘Neem even die hoeslakens mee. En pak ook wat Listerine, die kon ik niet meer bestellen.’ 
Vanachter de kassa van de Big Bazar in Lelystad gaf de 24-jarige S.M. uit Almere haar moeder 
L.M. (45) allerlei opdrachten. Eenmaal bij de kassa aanbeland, werd het gros van de spullen 
niet gescand en afgerekend. De twee stalen zo voor duizenden euro’s.  

Van alles werd er op deze manier buitgemaakt. Toen de politie hun Almeerse woning 
onderzocht, vonden ze ‘een huis vol spullen van de Big Bazar’. Levensmiddelen, 
schoonmaakspullen, verzorgingsproducten en speelgoed, elektronica, een pannenset, 
meerdere airfryers en steelstofzuigers. Bron: AD, 18 februari 2022. 

 

@ Ivo De Bruijn 

Zwollenaar (23) opgepakt voor winkeldiefstal: buit onder bed 

De politie heeft vandaag een 23-jarige Zwollenaar aangehouden op verdenking van het plegen 
van drie inbraken bij winkels in de stad.  

Twee inbraken waren gepleegd bij de Kruidvat, bij de andere inbraak was supermarkt Boni 
aan de Deventerstraatweg het doelwit. In de nacht van 10 augustus stal hij daar sigaretten. 
Op beelden van de bewakingscamera, die eind oktober werden uitgezonden in Onder de 
loep van RTV Oost, is een besnorde jongeman met pet en ‘hoodie’ zichtbaar.  
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De politie is er van overtuigd dat de vandaag aangehouden Zwollenaar de inbreker is. De 
verdachte had een deel van zijn buit namelijk nog onder zijn bed liggen. Bron: AD, 1 november 
2021. 

 

Onder het bed van de aangehouden Zwollenaar vond de politie een deel van de buit van de 
drie winkeldiefstallen. © Politie Zwolle 

 

Eunice - een officiële zware storm - raast met volle kracht over Nederland 

Eunice - een officiële zware storm - raast met volle kracht over Nederland. De storm heeft al drie 
levens geëist in de regio Amsterdam. De brandweer krijgt vanuit de hele stad tientallen meldingen 
binnen van stormschade. De politie waarschuwt mensen om binnen te blijven: ‘De storm is 
levensgevaarlijk 

 

Dode in Diemen door boom op auto 

Op de Weesperstraat in Diemen is een boom door de storm op een auto terecht gekomen. De 
inzittende is eraan overleden. Dat meldt de brandweer. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

In Delft heeft storm Eunice een van de twee opblaasbare sporthallen van hockeyclub Ring 
Pass verwoest. Op foto's is te zien hoe het tentdoek is weggewaaid. Een naastgelegen 
gelijksoortige hal staat vooralsnog overeind. 
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Op de snelweg A13 bij Delft heeft het verkeer last van omgewaaide bomen. Daardoor zijn twee 
rijstroken dicht en moet het verkeer rekening houden met vertraging. 

Storm Eunice veroorzaakt vrijdagmiddag even voor 16.00 uur veel problemen op de 
weg. Vooral vrachtwagens lijken last van de wind te hebben en kantelen. Op meerdere 
plekken liggen vrachtwagens over de weg. Wegen zijn daarom afgesloten voor verkeer.  

 

Delen van het dak van het ADO-stadion zijn weggewaaid. In Engeland heeft storm Eunice al 
heel veel schade veroorzaakt. 

De zwaarste windstoot van 130 kilometer per uur werd vrijdagmiddag in Hoek van Holland 
en Vlissingen gemeten. De verwachting is dat de wind in de komende uren nog verder toe zal 
nemen. Rond 16.00 uur wordt de storm nog heftiger en zal dan uitwaaien over Midden- en 
Noord-Nederland. Bron: AD, 18 februari 2022. 

 

 

 

Storm Eunice heeft in Ierland een man het leven gekost en meer dan 80.000 huishoudens en 
bedrijven zonder stroom laten zitten. De man werd volgens de Ierse omroep RTÉ getroffen 
door een omgevallen boom, toen hij puin wilde opruimen. Het land kampt ook met 
verkeershinder. In een deel van het land zijn scholen vrijdag gesloten. 

In Ierland bereikte de storm in de ochtend het hoogtepunt. In Cork, de op een na grootste stad 
van Ierland, zijn windstoten tot 130 kilometer per uur gemeten. De nationale weerdienst Met 
Éireann meldde aan het einde van de ochtend dat de wind abrupt in kracht kan toenemen op 
plekken waar het relatief rustig is. 
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De meldingen van stroomstoringen komen met name uit Cork, Kerry en Clare, in het 
zuidwesten van het land. In deze graafschappen reden tot laat in de ochtend geen bussen. 
Nadat het busverkeer was opgestart, waren er nog wel vertragingen. Vanwege de storm is 
vrijdag minder openbaar vervoer ingepland en zijn ook vluchten geschrapt of vertraagd.  

Streekvervoerder Arriva zet verschillende buslijnen verspreid over het land stil vanwege de 
storm Eunice. In de meeste gevallen hebben chauffeurs rond 14.00 uur hun bus in de garage 
geparkeerd, zo vermeldt het bedrijf op zijn website. Alle treinen van Arriva rijden eveneens 
niet meer vanaf 14.00 uur. 

Het Schelde Coördinatiecentrum van Rijkswaterstaat heeft vrijdag een vaarverbod 
afgekondigd voor de Westerschelde. Schepen op de Westerschelde moeten een veilige 
ankerplaats zoeken of naar een haven gaan. Het is nog niet bekend hoelang het verbod van 
kracht blijft. 

Het vaarverbod op de belangrijke scheepvaartverbinding is volgens Rijkswaterstaat nodig, 
omdat de zware storm Eunice over de watergang gaat razen. Zowel voor de binnenvaart als 
voor zeeschepen is dat te gevaarlijk. Een vaarverbod voor de Westerschelde is volgens het 
coördinatiecentrum zeer uitzonderlijk. 

De storm trekt op sommige plekken ook veel bekijks. Meer dan 200.000 mensen volgen via de 
livestream van het Britse YouTubekanaal voor luchtvaartfans BIG JET TV hoe vliegtuigen in 
de harde wind op luchthaven Heathrow (Londen) landen. In zowel Nederland als het Verenigd 
Koninkrijk is een deel van het vliegverkeer stilgelegd vanwege de storm. Bron: AD, 18 februari 
2022. 

 

 

@ ANP - Een omgevallen boom door storm Eunice in het centrum van Amsterdam. 
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Reguliersgracht @ ANP 

Persoon overleden door omgevallen boom op de Aalsmeerweg 

Op de Aalsmeerweg is een persoon onder een omgevallen boom terecht gekomen, als gevolg van 
de zware windstoten tijdens storm Eunice. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven, meldt de 
brandweer. 

De boom viel rond 15.00 uur om. Het slachtoffer werd met behulp van de brandweer onder 
de boom vandaan gehaald en is direct naar het ziekenhuis vervoerd, maar kwam te overlijden. 

Het incident werd door meerdere ooggetuigen gezien. Een medewerker van Indonesisch 
restaurant Warung Barokah geeft aan dat ze een persoon onder een boom zagen liggen die 
daarna met een ambulance werd afgevoerd. 

 
Aalsmeerweg  @ Het Parool 
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De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat het aantal meldingen dat binnenkomt in de 
regio vrijdagmiddag enorm toeneemt. ‘Het is enorm druk. Er komt van alles voorbij, 
omgevallen bomen en andere soorten stormschade.’ Voor zover bekend zijn er in Amsterdam 
verder nog geen gewonden gevallen. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Storm Eunice heeft voor de hardste windstoot ooit in Engeland gemeten gezorgd. Het gaat 
volgens de Engelse weerdienst Met Office om een vlaag van bijna 200 kilometer per uur, die 
vrijdagochtend werd gemeten op het Isle of Wight, aan de zuidkust van het Verenigd 
Koninkrijk. 

Het eiland ligt in het deel van Engeland waar code rood is afgekondigd wegens storm Eunice. 
In de rest van het land geldt code oranje of geel. De Met Office waarschuwt 
voor levensgevaarlijke situaties door het noodweer. 

In Engeland en het zuiden van Wales zorgt Eunice voor schade en overlast. Zo heeft de wind 
het dak van de 02 Arena in Londen deels verwoest. Scholen zijn gesloten en vluchten, 
treinritten en veerdiensten zijn geschrapt. Bron: AD, 18 februari 2022.  

Storm Eunice eist al drie levens in regio Amsterdam 

In Amsterdam en Diemen zijn drie doden gevallen door storm Eunice. Alle drie de slachtoffers 
kwamen onder een omgevallen boom terecht. 

De eerste dode viel op de Aalsmeerweg in Zuid, waar rond 15.00 uur een boom op een persoon 
viel. Volgens ooggetuigen ging het om een vrouw, de brandweer kon dat nog niet bevestigen. 

Zo'n anderhalf uur later meldde de brandweer dat een omgevallen boom door heftige 
windstoten op een auto terecht kwam in de Weesperstraat in Diemen. De inzittende persoon 
is hierdoor overleden. 

Rond 17.00 uur viel er op de Vrijheidslaan in Zuid een derde slachtoffer. Een boom viel daar 
op een fietser waardoor de persoon overleed.  

Volgens buurtbewoners stond de boom al enige tijd op het punt om te vallen. De politie zette 
de omgeving af met een lint en vertrok toen weer. ‘Het is nalatig van de politie. Als je weet dat 
die boom omgaat, hang je niet alleen drie lintjes op en dag je weer weg,’ zegt een omwonende 
die het zag gebeuren. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 

Vierde stormdode: man overlijdt na botsing tegen boom bij Adorp 
 
Bij het Groningse Adorp is een automobilist tegen een omgewaaide boom gebotst. Hij raakte 
bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie Groningen. Het ongeluk 
gebeurde rond 19:30 uur op de N361 tussen Adorp en Sauwerd. 
 
Het lijkt erop dat deze man het vierde dodelijke slachtoffer van de storm. Eerder vrijdag 
overleden twee mensen in Amsterdam en één in Diemen nadat ze waren getroffen door 
omvallende bomen. Bron: 1Limburg, 18 februari 2022. 
 

Vanaf nu #coderood in kustprovincies en op Wadden voor zeer zware #windstoten 

100-130 km/u door #StormEunice. Elders #codeoranje zeer zware #windstoten. 

Piek #wind namiddag/avond. http://knmi.nl/waarschuwingen 

#knmiwaarschuwingen. 
 
Bron: KNMI, 18 februari 2022. 
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@  Het Parool 
 
Huizen lijken gespaard bij omgevallen boom in tuin 

De brandweer is uitgerukt voor een omgevallen boom in een tuin aan de Buiksloterdijk. De 
boom wordt straks verwijderd. De schade aan de huizen lijkt mee te vallen. Bron: Het Parool, 
18 februari 2022.  
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Harde windstoten zorgen voor een woeste zee bij de kust van Engeland. @ ANP 
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@ Het Parool 



227 
 

Houten gevel op instorten 

Een houten gevel van een pand in de Kolksteeg staat op instorten, meldt een getuige.  

 

Foto: Rickert Van der Vlies  
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@ ANP 
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Storm Eunice legt het land plat. Maar de surfers, ze surfen, bij Makkum op het IJsselmeer. De 
kunst? ‘Weten wanneer je het water op moet gaan – en wanneer er weer af.’  
 

 
 
Windsurfer Mike heeft een topdag op het IJsselmeer bij Beach Resort Makkum. @ Harry 
Cock / de Volkskrant 
 
 

 
 
Herstel spoor aan de gang, mogelijk tot in de middag geen treinen 

Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice 
heeft aangericht aan het spoor. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is er 
schade aan bovenleidingen. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van enorme schade. NS 
waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de 
middag kan duren voordat treinen weer rijden. ‘Plan uw reis kort voor vertrek’, stelt NS op de 
website.  Bron: De Telegraaf, 19 februari 2022. 
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Een loods in Meijel is compleet verwoest door storm Eunice. Foto: Fer Traugott 
 
 

 
 
24 huizen in Appingedam en Groningen ontruimd vanwege stormschade 

24 woningen aan de Opwierdeweg in het Groningse Appingedam zijn vrijdag even voor 
middernacht ontruimd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De daken van drie 
woonblokken drive-in woningen zijn door storm Eunice zwaar beschadigd en deels 
weggeblazen. Ook aan de Jacob Schorerstraat in Groningen zijn bewoners van zes huizen in 
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de nacht van vrijdag op zaterdag geëvacueerd omdat het dak er is afgewaaid. Er zijn geen 
gewonden gevallen.  

‘De bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren’, zegt een woordvoerder van de 
veiligheidsregio. 

Hoeveel mensen precies in beide plaatsen zijn geëvacueerd, kan hij niet zeggen. Ze zijn volgens 
hem ondergebracht bij familie of vrienden of hebben elders onderdak gevonden. Bron: De 
Telegraaf, 19 februari 2022. 

KNMI heeft code rood voor storm Eunice opgeheven 

Het weeralarm van het KNMI (code rood) dat vanwege storm Eunice nog gold voor Noord-
Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied is in de nacht van vrijdag 
op zaterdag om 02.19 uur opgeheven. Inmiddels is code geel van kracht in Noord- en Zuid-
Holland, Zeeland, het IJsselmeer- en het Waddengebied, Flevoland, Groningen en Friesland. 
In de rest van Nederland gelden geen waarschuwingen meer. 

In de provincies waar code geel geldt, kunnen nog zware windstoten van 75 tot 100 kilometer 
per uur voorkomen. De komende uren neemt de wind geleidelijk in kracht af, maar 
zaterdagavond en ook zondag kunnen volgens het KNMI vooral in het westen van het land 
opnieuw zware windstoten voorkomen. 

Eunice was een zware storm met op grote schaal urenlang windkracht 10. Tijdelijk werd op 
enkele plaatsen windkracht 11 gemeten, maar tot een uurgemiddelde windkracht 11 (officiële 
zeer zware storm) kwam het niet, meldde Weeronline eerder. De zeer zware windstoten 
veroorzaakten in vrijwel het hele land grote schade en hinder. 

Hier en daar werden uitschieters naar windkracht 12 gemeld, onder meer vanaf Rotterdam 
The Hague Airport en vanaf de Terschellingse vuurtoren Brandaris. 

Code rood was in de eerste uren van de nacht van vrijdag op zaterdag nog altijd van kracht in 
Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied. In Groningen en 
Drenthe gold nog code oranje. . Bron: De Telegraaf, 19 februari 2022. 

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden die zich op 9 en 10 
februari zouden hebben misdragen op prikplekken van de GGD in Heerlen 

De politie heeft vandaag een man en een vrouw aangehouden die zich op 9 en 10 
februari zouden hebben misdragen op prikplekken van de GGD in Heerlen. Ze beschuldigden 
de medewerkers daarbij van moord en genocide en ook was er volgens de GGD een 'klein 
handgemeen'. De verdachten hebben zich volgens de politie schuldig gemaakt 
aan mishandeling, bedreiging en belediging van GGD-medewerkers. 

Het gaat om mensen die het coronavirus in twijfel trekken. Zij drongen eerder deze maand de 
vaccinatielocaties binnen en vielen volgens de gezondheidsdienst medewerkers en bezoekers 
lastig. De GGD deed daarop aangifte bij de politie. ‘Wij staan hier voor de burger, en niet om 
ons uit te laten maken voor moordenaar’, zei een woordvoerder van de GGD na het tweede 
incident. ‘We werken al twee jaar non-stop om te zorgen dat we de pandemie te lijf gaan. 
Iedereen mag demonstreren, maar wel binnen de perken. Je komt niet binnenstormen om 
mensen met woorden en fysiek te lijf te gaan.’ Bron: AD, 18 februari 2022.  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt verder af 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt verder af. Tussen donderdag- en vrijdagochtend 
zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 49.296 nieuwe 
besmettingen binnengekomen. Donderdag kwamen er nog meer dan 56.000 nieuwe 
besmettingen bij en woensdag ging het om 63.763 nieuwe gevallen in een etmaal. 
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Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er 
gemiddeld 58.350 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld. Het is de zesde dag op 
rij dat het weekgemiddelde afneemt. 

In Amsterdam kregen 1954 mensen afgelopen etmaal te horen dat ze corona hebben. In Den 
Haag (1279) Utrecht (1258), Groningen (1252) en Rotterdam (1245) kregen ongeveer evenveel 
mensen afgelopen 24 uur een positieve testuitslag. Geen enkele gemeente bleef vrij van nieuwe 
coronagevallen. 

Het RIVM meldt vrijdag 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat 
al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval 
door corona is doorgegeven aan het instituut. Bron: AD, 18 februari 2022.  

Corona zit GA Eagles wederom dwars: nieuwe uitbraak binnen selectie 
Deventer club 

Het coronavirus is weer spelbreker bij Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg mist zondag in de 
uitwedstrijd tegen FC Twente drie stafleden en drie spelers vanwege ziekte. 

Naast hoofd opleidingen Eric Whittie, materiaalvrouw Carla Whittie en assistent-trainer 
Tristan Berghuis ontbreken in Enschede zondag ook de drie spelers: Giannis Botos, Frank 
Ross en Nick Hengelman. Het coronavirus is onnavolgbaar, knikt trainer Kees van Wonderen. 

‘De boosterprik is geen garantie dat je corona ontloopt’, zegt de trainer, die Ragnar 
Oratmangoen vrijdag na zijn ziekte weer terugzag op de training. Bron: AD, 18 februari 2022. 

In de stress voor vakantie door corona: 'Als de dood dat ik besmet raak' 

Omikron heeft het voor elkaar om zelfs de vakantietijd stressvol te maken. Merel (33) uit 
Groningen weet er alles van. Ze vertrekt morgen op vakantie naar Oostenrijk. Maar het spant 
erom of het doorgaat. Zij en haar vriend raakten anderhalve week geleden besmet met corona. 
Merel zit nog steeds thuis met klachten. ‘Het wordt heel spannend.’ 

Twee jaar lang wachtte ze erop: genieten van een vers getapt biertje op het terras na een 
zonovergoten dag op de piste. Merel keek er reikhalzend naar uit. Haar kon niets gebeuren, 
dacht ze, met drie prikken in haar arm. 

 

@ Privéfoto  Merel met haar vriend 
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Tot ze anderhalve week geleden wakker werd met pijn op de borst, hoofdpijn, spierpijn door 
haar hele lichaam, kortademigheid en een intense moeheid. 

Het was kort voor haar vertrek - vorige week maandag - dan tóch raak. Haar eerste 
coronabesmetting sinds het begin van de pandemie. ‘Binnen dertig seconden zag ik twee 
streepjes staan.’ Haar vriend testte drie dagen later positief. 

Vanaf het moment dat ze klachten kregen, gingen Merel en haar vriend zeven dagen in isolatie. 
Ze mochten eruit, als ze 24 uur geen klachten meer hadden. Ondertussen neemt de stress 
toe: wat als we niet op tijd klachtenvrij zijn? 

Ze bespraken de situatie met de vriendengroep. ‘Misschien moeten we met twee auto's gaan? 
Of moeten wij later komen?’, zeiden ze. De week duurde voort, en de klachten bij haar vriend 
verdwenen. 

‘Mijn vriend ging gisteren voor het eerst naar buiten’, zegt ze. Maar Merel zelf loopt nog steeds 
hoestend door het huis. ‘Ja, ik heb nog klachten, maar al veel minder dan eerst. En gelukkig 
was mijn zelftest gisterochtend negatief.’ 

Haar vrienden willen niet te veel risico nemen. ‘De vriendin van een van onze vrienden zit in 
een medisch traject in het ziekenhuis. Hij wil het dus echt niet krijgen en vraagt ons goed op 
onze toestand te letten. Als ik echt blijf hoesten en snotterig blijf, moeten zij misschien met 
z'n drieën of vieren gaan.’ 

Maar voorlopig houdt Merel nog goede moed dat ze met z'n vijven kunnen vertrekken. ‘Ik voel 
mij nog niet de oude, maar al wel een stuk beter dan eerst. Ik kan alweer de trap op en af 
zonder dat ik bekaf ben’, zegt ze. ‘En als het niet gaat met skiën? Dan zit ik gewoon wat vaker 
op het terras.’ 

Oostenrijk is een stuk minder streng dan eerst. Daar geldt vanaf 19 februari de 3G-regel in 
plaats van de 2G-regel, wat betekent dat je je als ongevaccineerde wintersporter kan laten 
testen om de skilift of het café binnen te komen. Die test mag dan niet ouder zijn dan 48 uur. 
In het geval van Merel maakt dat niet zoveel uit. ‘Iedereen bij ons is geprikt en drie van de vijf 
hebben corona gehad’, zegt ze. 

 

Anne @ privéfoto  

Anne (25) uit Amersfoort verheugt zich ook enorm op haar vakantie. Ze ziet zichzelf al zitten 
met een Pina colada aan het strand in Singapore. Ze vliegt morgen met haar zusje naar het 
land toe. Samen gaan ze haar broertje opzoeken die daar studeert tot eind april. Althans, dat 
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hopen ze. Woensdag kreeg Anne op werk een telefoontje van haar baas. ‘De vriend van een 
collega is positief getest’, zei hij. 

Anne: ‘Ik was die ochtend met haar in contact geweest…’ 

Ze voelde zich overvallen door het telefoontje van haar baas. Anne wilde namelijk alle risico's 
vermijden om besmet te raken. ‘De regels voor reizen naar Singapore zijn streng’, zegt ze. ‘Ik 
moet voor mijn vlucht een negatieve test laten zien. Bij aankomst moet ik mij opnieuw laten 
testen en in quarantaine blijven tot ik de uitslag heb.’ 

De reis staat al twee maanden gepland en ze kan niet wachten om haar broertje te zien. ‘We 
zijn heel close samen. Als ik hem nu niet kan zien, duurt het nog zó lang. Als hij klaar is met 
studeren, gaat hij namelijk ook nog reizen.’ 

Anne's collega mocht naar werk komen, omdat ze haar boostervaccinatie heeft gehad en 
klachtenvrij is. ‘Dat zijn de nieuwe regels’, zegt ze. ‘Maar als ik dit eerder had geweten, was ik 
thuis gebleven. De vriend van mijn collega had best veel klachten namelijk.’ 

Na werk liet Anne zich direct testen: negatief. De rest van de dagen nam ze vrij. ‘Dat mocht 
van mijn baas. Hij weet ook dat ik bijna op reis ga.’ Of ze er vertrouwen in heeft dat het goed 
komt? Niet echt. ‘Ik ben als de dood dat ik positief test en niet kan gaan.’ 

Voor een deel van het land is het bijna weer vakantietijd. En de behoefte daaraan is groot, 
merken reisorganisaties zoals Sunweb en Prijsvrij. ‘Voor de voorjaarsvakantie zijn er meer 
boekingen dan in 2019, de tijd voor corona’, zegt een woordvoerder van Sunweb. 

‘Ook de zomervakantie loopt als een trein. Mensen durven het weer. Tweederde gaat op 
skivakantie naar Frankrijk en Oostenrijk. Een derde kiest voor de zon in Gran Canaria.’ 

Reisorganisatie Prijsvrij krijgt dezelfde signalen. ‘De telefoon staat roodgloeiend met mensen 
die lastminute boeken voor de voorjaarsvakantie’, zegt een woordvoerder. 

‘De maatregelen spelen binnen Europa al even geen rol. Het enige waar mensen zich nog door 
laten tegenhouden, is als ze zelf een besmetting oplopen.’ Bron: RTL Nieuws, 18 februari 2022.  

Digitale rechtszaken moeten beter, zeggen onderzoekers: vooral 
verdachten werden de dupe 

De coronacrisis had ook impact op de rechtspraak: rechtbanken sloten in het begin van de 
crisis de deuren en hielden digitale zittingen. En dat ging lang niet altijd goed, zo blijkt uit 
onderzoek. 

De universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Leiden onderzochten wat de impact was van de 
coronacrisis op de rechtspraak en op de positie van mensen die daarmee te maken kregen. Ze 
keken daarbij naar het strafrecht, het jeugdrecht en het vreemdelingenrecht. 

Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie aan de Rijksuniversiteit Leiden Miranda 
Boone heeft naar de gevolgen voor strafrechtzaken gekeken. Het was alleen technisch al een 
grote operatie en daardoor ging er nogal eens iets mis, vertelt ze. 

‘Het was lastig voor de gevangenissen om mensen op de juiste tijd voor de camera te krijgen. 
Ook waren er timeslots ingesteld om de schaarse capaciteit goed te gebruiken. Maar dat 
betekende als de tijd voorbij was, dat een verdachte uit zijn zitting gegooid werd. Dan werd de 
verbinding plotseling verbroken.’ 

Daarnaast was er geen contact tussen gedetineerde en advocaat. ‘De advocaat was fysiek in 
de zittingszaal, maar kon de verdachte niet zien. Laat staan dat er communicatie mogelijk 
was.’ 
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Gedetineerden vertelden de onderzoekers dat ze het gevoel hadden dat er geen recht was 
gedaan. Hoogleraar Boone: ‘Uit de survey die wij gehouden hebben is gebleken dat verdachten, 
die tegen hun zin niet op zitting zijn verschenen, daar een heel vervelend gevoel aan 
overgehouden hebben.’ 

Hoogleraar Miranda Boone vertelt over het onderzoek naar de digitale rechtspraak. ‘Mensen 
zijn soms niet toegekomen aan het laatste woord. Vanuit juridisch oogpunt kun je dan nog 
net zeggen dat er recht is gedaan, maar de manier waarop mensen dat gevoeld hebben is heel 
anders.’ 

De rechterlijke macht moet dus wel lering trekken uit deze situatie, vindt Boone. De Raad 
voor de rechtspraak zegt binnenkort met een eigen plan te komen. Bron: Een Vandaag, 18 
februari 2022.  

NIOD-onderzoek over Nederlands-Indië valt verkeerd bij Molukse 
gemeenschap: 'Je wordt weggezet als oorlogsmisdadiger' 

Vandaag kwam een langverwacht onderzoek uit naar het Nederlandse handelen in Indonesië 
tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949. Het rapport schiet een groot deel 
van de Molukse gemeenschap in Nederland in het verkeerde keelgat. 

Leo Reawaruw, voorman van Maluku4Maluku, stelt dat de soldaten in het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL) ten onrechte als zondebok worden aangewezen. Ook schaart 
hij zich achter het standpunt van het Veteranen Platform dat het complete beeld mist. De 
conclusies van het rapport raken Reawaruw diep. ‘Het is heel makkelijk om als niet-KNIL 
militair vanuit je luie stoel nu te gaan oordelen, en dat is wat gebeurt.’ 

Kort na de Tweede Wereldoorlog groeit de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd uit tot een 
oorlog. Nederland probeert als machthebber de orde te herstellen, maar Indonesië verklaart 
zich op 17 augustus 1945 onafhankelijk. 

 

Leo Reawaruw  @ ANP 

Nederland stuurt tienduizenden militairen naar Indonesië. Daar vechten zij samen met 
Molukse militairen onder de Nederlandse vlag. 

Deze groep Molukkers wordt door Nederland een eigen staat in het vooruitzicht gesteld, maar 
de zogenoemde 'politionele acties' mondden uit in bloederige gevechten. Het rapport schrijft 
daarover dat de Nederlandse krijgsmacht veelvuldig en structureel extreem geweld gebruikte. 
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Daarbij gaat het om executies, mishandeling en marteling, detentie onder onmenselijke 
omstandigheden, brandstichting, diefstal en vernieling, luchtaanvallen en 
artilleriebeschietingen en massa-arrestaties en interneringen. 

In 2016 kreeg een onderzoekscommissie de opdracht de Nederlandse strijd in Indonesië zo 
breed mogelijk te onderzoeken. Maar volgens het Veteranen Platform spitst het zich nu vooral 
toe op militaire excessen, en dat was volgens hen niet de oorspronkelijke opdracht. 

‘Ik ben daar zeer teleurgesteld in, en ik niet alleen. Met mij ruim 105.000 veteranen’, aldus 
luitenant-generaal Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform en voormalig 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. 

Veel veteranen en hun familieleden voelen zich weggezet als oorlogsmisdadigers. Het 
Veteranen Platform vindt het ook een gemiste kans dat de onderzoekers niet met alle 
betrokken partijen aan tafel hebben gezeten, waardoor er volgens hen geen compleet en 
volledig beeld is ontstaan in dit rapport. 

Zo stelt ook Reawaruw dat het pijnlijk is dat de groep die hij vertegenwoordigt, uiteindelijk 
helemaal niet is gehoord. ‘Er zijn heel veel jongens gaan vechten voor Nederland, voor het 
Nederlandse koningshuis. Als je dan zoveel jaren later wordt weggezet als oorlogsmisdadiger, 
ja, dan wordt je boos.’ 

De Nederlandse regering zegt verantwoordelijkheid te nemen voor de bevindingen uit het 
onderzoek en Rutte biedt dan ook vandaag 'diepe excuses' aan voor het militair geweld in de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949. 

Hij biedt namens de Nederlandse regering excuses aan de Indonesische bevolking aan. Verder 
biedt hij ook excuses aan de veteranen die, zo stelt hij, zich destijds als goed militair hebben 
gedragen. Hij erkent daarmee de verantwoordelijkheid van deze daden die bij de regering ligt, 
in plaats van bij de veteranen. Het onderzoeksrapport van het NIOD stelt dat ook. 

De excuses van Rutte gaan verder dan de excuses die de koning in 2020 maakte voor 
Nederlandse 'geweldsontsporingen' tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. 

EenVandaag deed in 2021 onderzoek naar de koloniale geschiedenis van Nederland onder 
30.000 leden van het Opiniepanel. Daarin werd gevraagd wat mensen vinden van de excuses 
van de koning. 

Een meerderheid van vijfenvijftig procent vindt het goed dat de koning excuses heeft 
aangeboden. Volgens hen is het een goed gebaar, dat zal helpen om het verleden af te sluiten 
en de betrekkingen met Indonesië te verbeteren. 

'Beter laat dan nooit', zeggen veel deelnemers. Drie van de tien (30 procent) vinden de excuses 
een slechte zaak. Zij zeggen dat je het Nederlandse optreden in de context van het verleden 
moet zien, en wijzen erop dat er van beide kanten oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Bron: Een 
Vandaag, 17 februari 2022.  

Coronacijfers Denemarken stijgen na twee weken helemaal open, maar 
niemand maakt zich druk: 'Het is over verklaard'  

In Denemarken is het leven weer zoals vroeger. Op een paar kleine dingen na, zijn er in het 
land al twee weken geen coronamaatregelen meer. En al stijgen de coronacijfers, het land 
maakt zich daar geen zorgen om. Arts Rudi Westendorp legt uit waarom. 

Westendorp woont en werkt in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Ook zat hij enige tijd in de 
Deense variant van ons OMT. Met eigen ogen ziet hij hoe corona geen onderwerp meer is in 
Denemarken. ‘Het is over verklaard. Het is hier weer helemaal normaal.’ 

Op 1 februari gingen in het land  bijna alle maatregelen eraf geen mondkapjes meer, geen 
coronapas en het nachtleven kwam terug. Het SSI, het Deense RIVM, bestempelt het 
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coronavirus niet meer als 'gevaar voor de samenleving' en dat is in het land de voorwaarde 
voor zware maatregelen. 

‘Afgelopen week stond ik weer met de fiets in de file in Kopenhagen’, vertelt Westendorp. ‘Dat 
was vroeger heel normaal, maar ik had het al tijden niet meer meegemaakt. Dat vond ik echt 
weer als vanouds. Corona is ook bijna geen nieuwsitem meer op de nationale nieuwssites. Er 
is dagelijks een standaardberichtje over het aantal infecties en dat is het.’ 

Toch neemt het aantal mensen dat in Denemarken met corona in het ziekenhuis ligt, nog 
steeds toe. Ook de sterftecijfers stijgen en komen zelfs in de buurt van het hoogtepunt van de 
pandemie. Zijn de versoepelingen dan niet tegenstrijdig? Westendorp vertelt dat het kabinet 
heel duidelijk aan de bevolking uitlegt hoe naar die cijfers moet worden gekeken. 

‘Er is hier uitgelegd dat de Omikron-variant heel besmettelijk is en dat de meeste mensen in 
het ziekenhuis liggen mét corona, maar niet dóór corona. Ze zijn opgenomen door iets anders, 
maar hebben ook een corona-infectie.’ Hetzelfde geldt volgens hem voor de sterftecijfers. ‘Je 
kunt doodgaan door corona of met corona. En dat maakt dus wel enorm uit.’ Ook is er in het 
land niet meer oversterfte dan in een gemiddelde winter, vertelt Westendorp. 

De sterfte- en opnamecijfers in Denemarken vergeleken met die in Nederland. Toch wordt 
iemand als coronadode geregistreerd als diegene op het moment van overlijden besmet was, 
ook al was corona niet de doodsoorzaak. ‘Denemarken gaat daar in de cijfers nog verschil 
tussen maken’, vertelt Westendorp. Inmiddels deelde het SSI hier ook al gegevens over op 
Twitter. 

Dat Omikron de Denen niet hard raakt, is volgens Westendorp ook goed te zien aan wie er op 
de beademing ligt. ‘Ernstige corona slaat op je longen, en de ernst van de corona-epidemie 
kun je dan ook aflezen aan het aantal mensen op de beademing.’ Westendorp vertelt dat er 
begin deze week vijfentwintig mensen door corona op de ic lagen, waarvan elf aan de 
beademing. ‘Voor een land met 6 miljoen inwoners is dat niks, zeker met zoveel besmettingen.’ 

Doordat de cijfers continu worden uitgelegd, zijn de keuzes die gemaakt worden voor de Denen 
heel duidelijk. ‘Het wordt voortdurend benadrukt: Omikron is echt anders dan we tot nu toe 
hebben gezien.’ 

Arts-viroloog Janke Schinkel van het Amsterdam UMC ziet dat ook. Door een infectie met 
Omikron word je minder ziek, maar het feit dat bijna iedereen immuniteit heeft opgebouwd 
tegen corona moet volgens haar niet worden onderschat. ‘De meeste mensen hebben een vorm 
van immuniteit: of door vaccinatie, of door een corona-infectie. Wij als gastheer spelen een 
grotere rol dan deze virusvariant. Krijg je Omikron met nul immuniteit, dan kun je nog steeds 
heel ziek worden.’ 

Ook het onderscheid tussen mèt corona of dóór corona herkent zij. ‘Die discussie speelt hier 
ook zeker. Bij ons in het ziekenhuis kijken we daar heel goed naar. Grofweg een week geleden 
was het de helft met en de andere helft door. Maar het onderscheid daartussen is best 
ingewikkeld.’ 

‘Een groep mensen die hier nu ligt met corona heeft onderliggend lijden, dat is zeker zo. Maar 
corona kan er dan wel voor zorgen dat hun conditie achteruit gaat, waardoor hun ziekte 
verergert.’ Bij hen is dus niet zo makkelijk uitsluitsel te geven. ‘Een groot deel ligt hier zonder 
twijfel mèt, een ander deel dóór. Maar een andere groep is dus een twijfelgeval.’ 

De hele pandemie lang is Denemarken meer open geweest dan veel andere landen. Een van 
de belangrijkste redenen daarvoor was een massaal testbeleid, met de mogelijkheid om een 
sneltest te doen op bijna iedere straathoek. Toch worden ook die tests nu afgeschaald. 

‘En dat is ook logisch’, zegt arts Rudi Westendorp. ‘Het massale testen was hier omdat jij, als 
je besmet was met het virus, andere mensen heel ziek kon maken. Dat is nu een zeldzaamheid 
geworden. We gaan nu terug naar het feit dat als je ziek bent en klachten hebt, dat je dan 
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thuis blijft. Dat is in Denemarken altijd heel normaal geweest. Ben je klachtenvrij, dan kun 
je weer meedoen.’ 

In Nederland worden nu ook grote stappen gezet als het gaat om versoepelingen. Vanaf 
vandaag gaat een deel al in, en vanaf 25 februari verdwijnen de meeste coronamaatregelen. 
Daarmee komen ook wij dicht in de buurt van de situatie in Denemarken. 

Volgens Westendorp is dat een goede stap. ‘Van Denemarken leer je dat je de samenleving 
kunt opendoen, zonder dat je in je staart gebeten wordt.’ 

Wat bij de versoepelingen volgens hem wel belangrijk is, is hele duidelijke communicatie 
vanuit de overheid. Nederland kan daarin een voorbeeld nemen aan de Denen, vindt 
Westendorp. ‘We moeten ons realiseren dat wat we de afgelopen 2 maanden zien, dat dat 
volstrekt anders is dan de coronaziekte die we tot aan december 2021 zagen. Dat moet je echt 
communiceren, want anders begrijp je het niet.’ 

Ook viroloog Janke Schinkel vindt versoepelen in Nederland een goed idee, maar vindt dat je 
de situatie in Denemarken niet één op één met de onze kunt vergelijken. ‘Zo gingen wij in 
december bijvoorbeeld in lockdown, omdat wij toen ook nog een veel hogere Deltapiek hadden. 
Dat was in Denemarken niet zo. Ook is Omikron daar veel sneller groot geworden, en bij ons 
loopt dat nog achter.’ 

Maar, ook op basis van onze cijfers is een 'Deense' situatie hier volgens haar de juiste keuze: 
‘We kunnen dat aan, dus het is goed dat we opengaan. Daar wordt het ook heel erg tijd voor. 
En we zien met de Omikron-variant dat dit kan en dat het verantwoord is.’ 

Wel is het volgens de viroloog heel belangrijk om het virus goed te blijven monitoren, op 
regionaal en nationaal niveau. ‘We hebben al vaker gedacht: nu is het klaar. Het virus heeft 
laten zien zich enorm goed aan te kunnen passen. Gelukkig is het nu wel echt een andere 
zaak: bijna niemand heeft helemaal geen antistoffen. Dat is echt een andere situatie dan begin 
2020.’ Bron: Een Vandaag, 18 februari 2022.  

Ahold profiteert ook in tweede jaar flink van corona 

Ook het tweede coronajaar heeft supermarktconcern Ahold Delhaize geen windeieren gelegd. 
De supermarkten profiteerden van de coronacrisis doordat de horeca een tijdlang gesloten 
bleef of maar gedeeltelijk open mocht. Consumenten kochten daarom vaker en meer eten en 
drinken in de supermarkt. Ook het online boodschappen doen nam sterk toe. 

De omzet van Ahold Delhaize groeide met 3,3 procent tot 75,6 miljard euro, en onder de streep 
bleef een nettowinst over van 2,25 miljard euro, een stijging van ruim zestig procent. De 
online-omzet bedroeg 7,7 miljard euro, dat is veertig procent meer dan in 2020. 

Webwinkel Bol.com is goed voor een netto-omzet van 2,8 miljard euro, een stijging van 
eenentwintig procent. Ahold Delhaize heeft plannen om Bol.com later dit jaar naar de beurs 
te brengen. 

De laatste drie maanden van 2021 pakten volgens topman Frans Muller beter uit dan 
verwacht, ondanks de strubbelingen in de toeleveringsketen en de hoge inflatie. 

De inflatie door gestegen kosten van energie, transport en grondstoffen, bezorgt de 
supermarktreus de nodige kopzorgen over prijzen en winstmarges bij de inkoop en de verkoop. 

De onderhandelingen met toeleveranciers over de inkoopprijzen verlopen veel stroever dan in 
andere jaren. ‘Normaal zijn we in januari klaar voor het hele jaar, maar dat is nu niet het 
geval’, zegt Muller bij de toelichting op de cijfers. De afgelopen weken had Ahold al een 
oplopend conflict met leverancier Nestlé, waardoor de schappen met Nescafé-koffie en 
kitkatrepen leeg stonden. 
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Met hoeveel en welke leveranciers Albert Heijn er nog niet uit is wil Mulller niet zeggen. ‘Dat 
is iets tussen ons en de leveranciers.’ 

Er zit een gat tussen de hogere prijzen die de leveranciers op tafel leggen en wat Albert Heijn 
bereid is te betalen. ‘Het draait bij ons om redelijkheid, om realistische prijzen die we zelf 
begrijpen, dus waarom zoveel?’ We zijn als marktleider ook verantwoordelijk voor de prijzen 
en vormen zo een buffer tegen inflatie voor onze klanten. We willen het voor onze klanten zo 
voordelig mogelijk maken.’ 

De brutowinstmarge van Albert Heijn op inkoop en verkoop bedraagt zo'n vier procent. ‘We 
houden vast aan de brutomarge van vier procent en gaan dus niet meer verdienen aan 
gemaakte prijsafspraken.’ De helft van de omzet in Nederland en België komt uit de 
huismerken, de rest is A-merk. 

In het voorbije jaar heeft Ahold Delhaize 364 miljoen euro uitgegeven aan covid-
beschermingsmaatregelen in de supermarkten. 

Ook zijn achtendertig overgenomen Deen-supermarkten omgebouwd tot AH-winkels. Het 
marktaandeel van supermarktketen Albert Heijn is dankzij de Deen-winkels met 0,2 procent 
gegroeid naar 35,9 procent. Daarmee blijft daarmee Albert Heijn in Nederland verreweg de 
grootste supermarktketen. Volgens cijfers van Nielsen IQ heeft AH's grootste concurrent 
Jumbo een marktaandeel van 21,8 procent. Bron: NOS, 16 februari 2022.  

Betogers botsen met agenten voor Canadees parlement 

Betogers voor het Canadese parlement in Ottawa proberen stand te houden tegen honderden 
agenten die het ‘vrijheidskonvooi’ moeten beëindigen. Sommige demonstranten verzetten zich 
door te knielen en elkaar vast te houden, anderen duwen agenten terug. Het Canadese 
parlement heeft vrijdag de zitting geschrapt in verband met de aangekondigde politieactie. 
Agenten hebben naar verwachting meerdere dagen nodig om de demonstraties te beëindigen. 

 

Een demonstrant knielt voor een aantal politieagenten in Ottawa kort voordat ze gearresteerd 
wordt. © EPA 
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Tot nu toe heeft de politie zo’n honderd mensen gearresteerd en meer dan twintig voertuigen 
weggesleept. ‘De arrestanten worden beschuldigd van verschillende strafbare feiten, 
waaronder misdraging’, zei politiechef Steve Bell, die eraan toevoegde: ‘We hebben de situatie 
onder controle en blijven doorgaan om onze straten schoon te vegen.’ Een van de arrestanten 
is volgens plaatselijke media de organisator van het protest. In de omgeving van de betoging 
hebben agenten honderd blokkades opgezet. Die moeten versterking en aanvoer van voedsel 
en brandstof voor de actievoerders voorkomen. 

Op sommige plekken ontstonden vrijdag opstootjes tussen agenten en betogers. Meerdere 
mensen werden door de politie uit hun voertuigen getrokken. Tijdens één incident gooide een 
betoger zijn fiets naar een politiepaard. Het dier raakte niet gewond. De man is opgepakt op 
verdenking van mishandeling van een dier in dienst van de politie. Volgens de politie van 
Ottawa zijn door de opstootjes ook geen demonstranten gewond geraakt. 

De demonstranten voeren inmiddels drie weken actie tegen de coronamaatregelen. De politie 
beoogt in ieder geval de betogers uit het centrum te verdrijven of te arresteren en hun 
voertuigen in beslag te nemen. Aan de oostrand van het centrum heeft de politie in Nicholas 
Street betogers bevolen te vertrekken. 

Premier Justin Trudeau heeft maandag een noodwet geactiveerd die in het land nog nooit 
tegen betogers is gebruikt en de federale regering en politie uitgebreide bevoegdheden geeft. 
De wet werd eerder alleen in de wereldoorlogen en tijdens een crisis met terroristen in Québec 
eind 1970 van kracht verklaard. Trudeau heeft banken en financiële instellingen bevolen de 
tegoeden van betogers te bevriezen. Minister van Financiën Chrystia Freeland liet weten dat 
ook mensen die geld hebben geschonken aan de betogende vrachtrijders hun rekeningen 
geblokkeerd zullen zien. 

De golf van protest tegen de coronamaatregelen is half januari begonnen met acties van 
vrachtrijders die tegen verplichte vaccinaties zijn. Dat werd uiteindelijk een protest tegen alle 
beperkingen die uit naam van de volksgezondheid zijn opgelegd. Truckers reden over grote 
afstanden naar Ottawa, waar ze zich 28 januari verzamelden. Een deel is er nog steeds, tot 
ergernis van omwonenden en ondernemingen in het centrum. De coronamaatregelen liggen 
ondertussen ook bij gezondheidsautoriteiten onder vuur en worden in snel tempo afgeschaft 
in diverse provincies. Bron: AD, 19 februari 2022.  

 

 

 
Nergens is de benzine zo duur als bij dit tankstation, en toch is het 
megadruk: ‘Geen zin om het uit te zoeken’ 
 
Als je het vlug zegt, is het niks: 2,26 euro en een beetje (2,26.9). Voor een litertje benzine 
betaal je bij twee tankstations langs de A12 en A27 de hoofdprijs. Dik boven de adviesprijs 
van 2,17 euro. Wat bezielt automobilisten om uitgerekend hier halt te houden? ‘Je hebt gelijk, 
ik ben een dief van mijn eigen portemonnee dat ik hier kom.’ 
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Tankstation Esso De Forten langs de A12 richting Bunnik. Dit station is één van de duurste 
van Midden Nederland. Esso Nijpoort langs de A27 is net zo duur. © Foto Ruud Voest 
 
Hoe ver is het naar Duitsland? De boezemvrienden Günter Kruse (32) en Ralph (34) 
beantwoorden de vraag waarom ze bij Esso De Forten langs de A12 bij Bunnik tanken met 
een wedervraag. Omdat ze wel móéten bijtanken, maar dondersgoed door hebben dat ze gek 
zouden zijn hun busje hier vol te gooien. ‘Een paar liter voor tot aan de grens’, zegt 
eerstgenoemde monter. ‘Dan gaat-ie vol. 1,70 tot 1,75 euro betalen we dan.’ Bron: AD, 18 
februari 2022.  
 
Na precies twee jaar corona staan we op de drempel van de hoop; de 
ketenen kunnen los 

Daar staan we dan, op de drempel van het post-coronatijdperk. Het is precies twee jaar 
geleden dat Het Virus zich in Nederland nestelde. Niet dat de jarige het verdient, maar nu we 
vandaag verlost worden van de eerste corona-ketenen is het toch reden genoeg voor een 
feestje. Maar dan niet zonder terug te kijken op een crisis die zo nu en dan het lelijkste in ons 
boven haalde. 

Het gezonde verstand was altijd ons anker. Bij lastige dilemma’s, onoverzichtelijke situaties 
of periodes vol emotie; altijd was het de ratio die ons uiteindelijk overeind hield. Maar 
het tijdsgewricht waar we ons nu doorheen worstelen heeft het verstand laten stilstaan, lijkt 
wel. Bron: ED, 18 februari 2022.  

Boris Johnson heeft een vragenlijst over de  partygate-affaire ingeleverd 
bij de Londense politie 

De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdagavond een vragenlijst over de zogeheten 
partygate-affaire ingeleverd bij de Londense politie, meldt een woordvoerder van Downing 
Street. Het kantoor van Johnson heeft niets gezegd over de inhoud van de lijst of de 
antwoorden die de premier heeft gegeven. 
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De politie van Londen kondigde vorige week aan dat vijftig mensen die aanwezig waren bij 
borrels en andere bijeenkomsten van regeringsmedewerkers een vragenlijst gemaild zouden 
krijgen. Johnson en de andere mensen die betrokken waren bij 'partygate' hadden een week 
de tijd om de vragen te beantwoorden. De conservatieve regeringsleider staat onder 
druk vanwege de borrels die plaatsvonden tijdens de coronalockdown in het Verenigd 
Koninkrijk. De oppositie en een deel van zijn eigen partij willen dat hij opstapt. 

Eind vorige maand bracht topambtenaar Sue Gray, die de feestjes en borrels op verzoek van 
de premier onderzocht, een kritisch rapport uit. Volgens Gray was er sprake van falend 
leiderschap. Ook vindt ze dat meerdere bijeenkomsten niet hadden mogen plaatsvinden en 
dat sprake was van ongepast en buitensporig gebruik van alcohol. 

De politie bekijkt momenteel twaalf bijeenkomsten waar mogelijk coronaregels zijn 
overtreden. Johnson heeft steeds beweerd dat het werkbijeenkomsten waren en dat de regels 
werden nageleefd. Bron: AD, 19 februari 2022.  
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Zo doorstonden we de crisis: ‘Een hele grote, wat stillere middengroep 
hoorde je niet’ 

Corona bestaat eind deze maand twee jaar. Geen feest, maar wel reden om eens te kijken hoe 
het ons land heeft veranderd. Nederlanders die niet de straat op gingen, maar overeind 
probeerden te blijven en waar nodig anderen steunden.  

Doe het maar eens. Probeer iemand een hand te geven en zie dan hoe Nederland is veranderd. 
Dat wat altijd zo vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Eerst is er altijd even die kleine 
verwarring. Wat doen we? Een elleboog? Die is misschien alweer een beetje uit. Een kiese stap 
achteruit? Waarom niet? Het kan maar meteen duidelijk zijn dat er géén hand wordt gegeven. 
Een boks? Altijd goed, maar misschien wat popi. Heel even de rechterhand naar het hart dan, 
met een korte buiging van het hoofd, een mooie gewoonte uit het Midden-Oosten? Of steken 
we heel resoluut wél een hand uit en dan maar kijken of de ander meegaat? 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau hield tijdens de coronacrisis voortdurend de vinger aan 
de pols. ‘We zien dat Nederland veel veerkracht toont’, zegt directeur Kim Putters. ‘Maar we 
zijn bezorgd over de kwetsbaren in onze samenleving.’   

Wat is u het meeste opgevallen in de afgelopen 2 jaar? 

‘Nou, als ik een heel algemeen beeld zou moeten schetsen: Nederland en de Nederlanders 
hebben heel erg veel veerkracht getoond. Kijk maar hoe we het met zijn allen volgehouden 
hebben, en ons zoveel mogelijk aan allerlei maatregelen hebben gehouden. Natuurlijk niet 
iedereen, er waren zeker ook protesten, maar over all heeft de grote meerderheid van de 
bevolking zich er goed doorheen weten te slaan.’ Bron: AD, 19 februari 2022.  

Hoe Nederland de crisis doorstond: 'Meerderheid heeft zich er goed doorheen 
geslagen’ 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau hield tijdens de coronacrisis voortdurend de vinger aan de 
pols. ‘We zien dat Nederland veel veerkracht toont,’ zegt directeur Kim Putters. ‘Maar we zijn 
bezorgd over de kwetsbaren in onze samenleving.’ 

Wat is u het meeste opgevallen in de afgelopen 2 jaar? 

‘Nou, als ik een heel algemeen beeld zou moeten schetsen: Nederland en de Nederlanders 
hebben heel erg veel veerkracht getoond. Kijk maar hoe we het met zijn allen volgehouden 
hebben, en ons zoveel mogelijk aan allerlei maatregelen hebben gehouden. Natuurlijk niet 
iedereen, er waren zeker ook protesten, maar over all heeft de grote meerderheid van de 
bevolking zich er goed doorheen weten te slaan.’ 

Wat is uw verklaring daarvoor? 

‘We gingen best sterk de crisis in. De gemiddelde kwaliteit van leven in Nederland was hoog, 
we hadden vet op de botten. Maar, en dat is een belangrijke conclusie: we hebben ook gezien 
welke mensen het kwetsbaarst zijn. Leerlingen met achterstanden die door schoolsluitingen 
mogelijk nog verder op achterstand zijn geraakt, bijvoorbeeld. Dat is echt een probleem. Die 
kunnen dat niet zo makkelijk meer inhalen met een beetje bijles. 

Ander voorbeeld: zzp’ers of mensen met een tijdelijk of een flexcontract, en dat zijn er al heel 
erg lang heel veel, hebben als eerste het risico op baanverlies ervaren. Zij werken precies in 
sectoren die meteen plat moesten: de horeca, de evenementenbranche, de uitzendbranche. 
Dus: met veel mensen gaat het goed, maar zij die al in een kwetsbare positie zaten, hebben 
als eerste de klappen opgevangen. 

De structurele problemen in de zorg, het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn door de crisis 
meer zichtbaar geworden of verder verdiept. Tegelijkertijd hebben we misschien ook ervaren 
hoe snel we zelf kwetsbaarder zijn geworden. Dat hebben ondernemers natuurlijk heel direct 
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gemerkt. Die hadden we twee jaar geleden niet als kwetsbare groep bestempeld, want het ging 
best goed met de economie. 

Maar de crisis heeft er enorm ingehakt bij ze, en nog steeds. Gaan ze het redden? Moeten ze 
iets anders gaan doen? Is er wel opvolging in het familiebedrijf? De hervorming van de 
arbeidsmarkt komt geen moment te vroeg, en eigenlijk is ze veel te laat. Een andere flinke 
groep die het zwaar heeft, zijn de long-covid patiënten. Die blijven langdurig 
gezondheidsklachten houden en kunnen misschien niet meer in het eigen werk terugkeren.’ 

Hoe gaat het met onze jongeren? 

‘In het begin van de crisis hebben die zich best goed gered. Dat kwam misschien doordat ze 
al heel erg gewend waren aan digitaal contact, en ze hadden zicht op een mooie zomer. Maar 
bij de nieuwe lockdowns en beperkingen hebben we gezien hoe snel hun mentaal welbevinden 
is afgenomen door isolement, stress en angsten. Sneller dan in andere leeftijdscategorieën. 
Maar: niet voor allemaal. Soms krijg je de indruk dat het met alle jongeren slecht gaat, dat is 
echt niet zo.’ 

Wat heeft de crisis met ons vertrouwen gedaan? 

‘In ons land ligt dat over het algemeen vrij hoog. Wij Nederlanders hebben de neiging elkaar 
te vertrouwen, de goede wil van mensen te zien. Dat meten wij door te kijken of mensen iets 
voor elkaar over hebben. Zorgen we voor elkaar? Behandelen we elkaar met respect? In het 
begin van de crisis zag je heel duidelijk dat we bijvoorbeeld voor de buren boodschappen 
gingen doen, omdat er geen mantelzorger meer kwam. Of er werden bij verpleeghuizen 
bloemen voor de deur gelegd. Het sociaal vertrouwen werd sterker. Maar toen de crisis langer 
ging duren, ebde dat snel weg naar het oude niveau. We kregen onze eigen besognes, het 
thuiswerken moest georganiseerd worden, het leven moest door. 

Die eerste maanden zagen we ook dat het politieke vertrouwen enorm toenam. Maar naarmate 
de maanden vorderden, werd ook het overheidsbeleid onderdeel van het probleem. En toen 
zag je het vertrouwen zakken van 74 procent, wat echt ongekend hoog is in Nederland, naar 
zo’n 40 procent nu. Maar dat heeft ook te maken met zaken die er doorheen zijn gaan spelen, 
zoals de kindertoeslagenaffaire en de formatie. Wat we ook zijn gaan zien, en dat is voor het 
vertrouwen erg belangrijk, is dat de tegenstellingen in de opvattingen scherper lijken 
geworden. Wel of geen vaccinatie? Moet de overheid zich daarmee bemoeien? Wat betekent 
het als iemand geen prik wil? Je merkt dat mensen het gevoel krijgen dat we in een voor- of 
tegensamenleving terecht zijn gekomen. Per saldo is het debat gepolariseerd.’ 

Maar geldt dat voor iedereen? 

‘Nee, zeker niet. Er is in Nederland een hele grote, wat stillere middengroep die je niet zo snel 
hoort en die ook niet de straat opgaat. Die denkt genuanceerd: ja, er zijn voors en tegens aan 
een vaccinatieplicht. Je wil niet ziek worden met z’n allen, maar je wil ook niet mensen 
achterna zitten met een spuit. Ik hamer er steeds op: vergeet die grote, stille middengroep 
niet. Die mensen verdienen ook een stem. Het lijkt soms alsof we alleen maar voor- of 
tegenstanders in ons land hebben, ook als je naar het politieke debat kijkt of naar een 
talkshow. Maar dat is gewoon niet zo. 

Wat je in iedere crisis ook ziet: er ontstaat altijd stigma, de schuld wordt neergelegd bij 
bepaalde groepen. In het begin waren dat de Aziatische mensen, want toen was het ‘het 
Chinese virus’. En in de laatste periode zijn het de vaccinweigeraars, dat zouden allemaal 
complotdenkers zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Je moet altijd rekening houden met de 
beweegredenen van mensen, anders wordt een groep heel snel weggezet.’ 

Hoe gaan we nu verder? 

‘Er zijn veel na-ijleffecten van zo’n crisis. Bedrijven gaan bijvoorbeeld niet snel innoveren, 
tenzij ze daar misschien een regeling voor krijgen. Voor mensen die in de armoede terecht zijn 
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gekomen of psychische problemen hebben gekregen, is de crisis niet voorbij als we op een 
persconferentie horen dat alle maatregelen zijn ingetrokken. Dat gaat voor hen nog jarenlang 
door. Daar moeten we rekening mee houden.’ Bron: Het Parool, 19 februari 2022.  

Ruim 90 procent van de werknemers die nu thuiswerken wil dat ook na 
de coronacrisis blijven doen 

Ruim negentig procent van de werknemers die nu thuiswerken wil dat ook na de coronacrisis 
blijven doen, blijkt volgens vakbond CNV uit onderzoek onder duizend thuiswerkende 
leden. Werkgevers vragen echter een op de drie thuiswerkers weer naar kantoor te komen als 
het thuiswerkadvies vervalt. ‘Veel werkgevers popelen om hun personeel weer naar kantoor 
te vragen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 

Hij betreurt dat, omdat er volgens hem tal van voordelen aan thuiswerken zijn voor de 
werkgever. In het onderzoek geeft namelijk bijna driekwart van de thuiswerkende leden 
aan productiever te zijn, 55 procent heeft een betere werk/privébalans en 90 procent zegt 
door te werken bij (lichte) coronaklachten. 44 procent zegt gemotiveerder en gezonder te zijn, 
een op de drie creatiever. Bron: AD, 19 februari 2022.  

China geeft boostervaccins die gebruik maken van andere technologie 
dan de initiële prik 

China geeft boostervaccins die gebruik maken van andere technologie dan de initiële prik. Met 
de nieuwe vaccins hoopt het land de immuniteit te verbeteren, nu er zorgen zijn dat de meest 
gebruikte coronavaccins minder effectief zijn tegen Omikron.  

Volwassen Chinezen die tenminste zes maanden geleden geprikt zijn met een vaccin 
van Sinopharm of Sinovac kunnen nu hun booster krijgen met het vernieuwde vaccin, dat 
geproduceerd is door CanSino Biologics (CanSinoBIO) of een onderdeel van  Chongqing Zhifei 
Biological Products.  

De vaccins van Sinopharm en Sinovac die tot dusver in China worden gebruikt 
zijn 'traditionele' vaccins die gebruik maken van een inactief coronavirus. Het vaccin van 
Zhifei werkt anders: het bevat een deel van het spike-eiwit van het coronavirus. Een ander 
bekend vaccin dat op dezelfde manier werkt is Novavax. 

De CanSinoBIO-prik werkt met een gemodificeerd verkoudheidsvirus dat genetisch materiaal 
van het corona-eiwit meedraagt - een vergelijkbare techniek is gebruikt in het Janssen- en 
AstraZenecavaccin. 

Experts bekijken of de gecombineerde Chinese doses inderdaad een hogere effectiviteit 
bieden. Een kleinschalig onderzoek in Hong Kong toonde aan dat een derde dosis van 
Sinovac's CoronaVac bij de meeste testpersonen geen antistofrespons tegen Omikron 
opleverde. Volgens een andere Chinese studie zorgde een derde BBIBP-CorV-vaccin 
(Sinopharm) voor een lager aantal antilichamen dan een booster met het nieuwe Zhifei-vaccin. 

Ongeveer een derde van de 1,4 miljard inwoners van China heeft reeds boosters gehad met 
hetzelfde vaccin als hun eerste prik. Bron: AD, 19 februari 2022.  

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is zaterdag 
met 34 gedaald  

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is zaterdag met 34 gedaald ten 
opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1550 
coronapatiënten in een ziekenhuis. 
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Op de intensive cares steeg het aantal Covidpatiënten wel met 3, naar het totaal van 182. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu 1368 coronapatiënten, 37 minder dan vrijdag. In de afgelopen 
24 uur werden er 190 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op 
de ic's ging het om 21 nieuwe opnames. 

Patiënten die om een andere reden worden opgenomen dan corona, maar wel toevallig positief 
testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met 
zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. Bron: 
AD, 19 februari 2022. 

Coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons 
af 

De slopende coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af: waar 
kunnen we straks terecht als patiënt? Niet meer in ziekenhuizen zoals we die nu kennen. De 
kleintjes sluiten om niet meer open te gaan. Maar het alternatief is nog niet klaar. 

Het is niet meer voor te stellen, maar een jaar of dertig geleden waren er in Den Haag en 
naaste omgeving te veel ziekenhuisbedden. Het grote fuseren begon, net als in de rest van 
Nederland, want lege bedden kosten geld. Wat dat betreft zijn ziekenhuizen ‘gewone’ bedrijven 
met de zorgverzekeraars als de grootste financiers. Zij bepalen in welke ziekenhuizen ze welke 
zorg inkopen voor hun verzekerden en van liefdadigheid is daarbij geen sprake. Bron: AD, 18 
februari 2022.  

De komende tijd werkt Kuipers zijn plannen voor de lange termijn verder uit. De volledige 
strategie wil hij in maart presenteren. Dan gaat het om het hervormen van de zorg, zodat die 
minder snel overbelast raakt. Het vorige kabinet kwam al eerder met ideeën waarop Kuipers 
wil voortborduren. Daarin gaat het bijvoorbeeld over het samenbrengen van coronazorg in 
enkele ziekenhuizen, zodat andere instellingen andere behandelingen kunnen doen. Ook moet 
het mogelijk worden om de intensive cares op te schalen, die dreigden de afgelopen twee jaar 
vaak overbelast te raken door de vele coronapatiënten. Bron: Trouw, 8 februari 2022.  

 

Corona-afdeling Catharinaziekenhuis Eindhoven  @ Omroep Brabant 

RIVM trekt 'redelijke periode uit' voor reactie op rapport 

Het RIVM gaat een 'redelijke periode' uittrekken voor een reactie op het rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak in de eerste golf. Dat zegt Jaap van 
Dissel van het RIVM bij de NOS. ‘We zijn nu nog bezig met de crisis bestrijden. Reflecteren en 
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lessen trekken komt volgens RIVM-hoofdmodelleur Jacco Wallinga later. De OVV 
concludeerde deze week dat Nederland niet klaar was voor een pandemie. In het rapport staat 
scherpe kritiek op onder meer de aanpak in de verpleeghuizen en de rol van het OMT. Bron: 
Omroep Brabant, 19 februari 2022.  

Huisartsenzorg in de knel door hoog coronaverzuim 

Door het hoge aantal coronabesmettingen komt de huisartsenzorg steeds verder in de knel. 
Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zit inmiddels ruim een kwart (26 procent) 
van het personeel van huisartsenpraktijken thuis. ’Dat trekt een zware wissel op de 
huisartsenzorg,’ meldt de LHV. 

Ook de regio Amsterdam kampt met veel uitval vanwege verzuim door corona. Het percentage 
van de LHV is op basis van een landelijke steekproef, maar een woordvoerder zegt dat het om 
representatieve cijfers gaat en het beeld in Amsterdam hetzelfde is.  

Voor patiënten zijn consequenties onvermijdelijk. Een deel van de zorg wordt uitgesteld. Soms 
hebben huisartsen alleen nog ruimte voor spoedgevallen, aldus de vereniging. ‘Het is nu roeien 
met de riemen die we hebben,’ zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld. De huisartsen hopen 
op begrip van patiënten. 

Waarnemers zijn vaak niet beschikbaar om uitgevallen huisartsen te vervangen, want van de 
waarnemend huisartsen zit ook 20 procent thuis. Uitval door ziekte en quarantaine speelt 
volgens gegevens die de LHV verzamelt uit de sector in bijna negen van de tien praktijken. 

Volgens de LHV moeten praktijken 'noodgedwongen creatief zijn' met de roosters en wordt 
'fors overgewerkt'. Artsen en medewerkers proberen zoveel mogelijk werk vanuit huis te doen. 
Los van de zorg zelf is ook de bereikbaarheid van praktijken 'minder dan patiënten gewend 
zijn'. 

De huisartsen noemen het belangrijk dat mensen zich in hun praktijken aan 
voorzorgsmaatregelen blijven houden, al worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld. 
Van 't Veld benadrukt dat het belangrijk blijft om een mondneusmasker te dragen en waar 
mogelijk afstand te houden. ‘De huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg 
te blijven bieden,’ voegt ze eraan toe in een verklaring. Bron: Het Parool, 18 februari 2022. 

Geen nieuwe besmettingen van coronavirus in Peking 

Bij de Winterspelen van Peking zijn de afgelopen dag geen nieuwe gevallen van het coronavirus 
ontdekt. Er werden tests afgenomen bij aankomende en nog aanwezige personen bij het 
evenement in China. Op donderdag was de schade ook al beperkt. Slechts een persoon, die 
arriveerde op het vliegveld van Beijing, werd positief bevonden. De Winterspelen lopen zondag 
af. Bron: Omroep Brabant, 19 februari 2022.  

Onderzoek: meerderheid tevreden over corona-aanpak overheid 

Een meerderheid van de Nederlanders vindt ondanks alle kritiek die er afgelopen twee jaar 
klonk dat de overheid de coronacrisis goed heeft bestreden. Wel heeft het vertrouwen van 
bijna de helft van alle burgers in diezelfde overheid een knauw gekregen. Dat blijkt uit 
onderzoek dat De Telegraaf heeft laten uitvoeren door bureau Kantar Public. Er werden ruim 
duizend landgenoten ondervraagd. De enquête toont duidelijk de tweespalt die de coronacrisis 
onder de bevolking heeft veroorzaakt. Bron: Omroep Brabant, 19 februari 2022.  

Ic-bezetting coronapatiënten op laagste niveau sinds oktober 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw 
gedaald, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1588 coronapatiënten, 62 minder dan 
woensdag. 
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Op de intensive cares daalde het aantal covidpatiënten met 5 tot 168. De laatste keer dat dit 
aantal minder dan 170 bedroeg was 21 oktober. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1420 
coronapatiënten, 58 minder dan de voorgaande dag. 

In de afgelopen 24 uur werden er 167 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 10 nieuwe opnames. Bij elkaar zijn dat er 14 minder 
dan woensdag. 

Patiënten die om een andere reden worden opgenomen dan corona, maar wel toevallig positief 
testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met 
zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. RIVM-
directeur Jaap Van Dissel zei woensdag dat momenteel 80 procent in het ziekenhuis ligt 
vanwege corona. Het overige deel is om een andere reden in het ziekenhuis, maar heeft dus 
toevallig ook corona onder de leden. Bron: Het Parool, 18 februari 2022.  

Luchtvaartsector wil af van reisbelemmeringen voor gevaccineerden 

De luchtvaartsector heeft wederom opgeroepen de reisbelemmeringen zoals quarantaine- en 
testverplichtingen voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus op te heffen. Volgens de 
internationale brancheorganisaties IATA vormen gevaccineerde reizigers geen groter risico 
voor de verspreiding van corona anders dan het risico dat mensen normaal gesproken lopen. 

Volgens IATA-baas Willie Walsh hebben reisbeperkingen grote impact gehad op mensen en 
economieën, maar is de verspreiding van het virus daardoor niet gestopt. Het is volgens hem 
daarom tijd dat ze worden opgeheven ‘nu we leren leven en reizen in een wereld die in de 
nabije toekomst risico's van Covid-19 zal kennen’, aldus Walsh. 

Dit betekent volgens hem dat er een einde moet komen aan de maatregelen. ‘Veel regeringen 
hebben dit reeds ingezien en beperkingen opgeheven. Er zullen er nog veel meer moeten 
volgen,’ aldus Walsh. 

Volgens de IATA neemt de vraag naar tickets ondanks de nog altijd geldende maatregelen toe. 
Begin februari lag de ticketverkoop op bijna 5vijftig procent van het niveau voor de crisis. Dat 
was in januari nog krap veertig procent. De stijging in een periode van twee weken tussen 
januari en februari is volgens de IATA de snelste sinds het begin van de crisis. Bron: Het 
Parool, 18 februari 2022.  

VVD: 'Geef ondernemers 20 jaar om coronaschulden terug te betalen' 

De VVD wil dat ondernemers die door het coronavirus schulden hebben opgebouwd bij met 
name de Belastingdienst langer de tijd krijgen om die terug te betalen. Kamerlid Thierry 
Aartsen bepleitte in Op1 om de terugbetaaltermijn op te rekken van vijf jaar naar twintig jaar. 
In sommige gevallen moet de schuld zelfs helemaal kwijtgescholden worden, stelt de VVD'er. 
Bron: Omroep Brabant, 19 februari 2022.  

Oostenrijk gaat vandaag over naar 3G 

In Oostenrijk zijn vandaag de coronamaatregelen versoepeld. Het 2G-beleid wordt vervangen 
door 3G (gevaccineerd, genezen, negatief getest) voor toegang tot restaurants, hotels en 
skiliften. Dat geldt voor alle provincies in het land, behalve voor de hoofdstad Wenen, waar 
2G van kracht blijft. 

Op 5 maart worden alle coronamaatregelen opgeheven, behalve de verplichting om in het 
openbaar vervoer en in essentiële winkels (supermarkten, postkantoren, banken, apotheken) 
een FFP2-masker te dragen. Bron: RTL Nieuws, 18 februari 2022.  
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Versoepelingen brengen gratis koffie in de supermarkt terug: 'Sociale 
waarde' 

Een gratis bakkie pleur tijdens het boodschappen doen. Tijdens de coronacrisis zat dat er niet 
in, want door de maatregelen moesten de koffiepunten in supermarkten dicht. De aanstaande 
versoepelingen brengen daar verandering in. ‘Zodra de mondkapjesplicht en de anderhalve 
meter eraf gaan, bieden we weer gratis koffie aan.’ 

Dat gratis kopje koffie hoort er gewoon bij in de supermarkt, vindt Sabine Zondag, eigenaar 
van PLUS in Pijnacker. ‘Je wil dat boodschappen doen voor klanten zo aangenaam mogelijk 
wordt’, zegt ze tegen EditieNL. ‘Een supermarkt heeft ook een sociale waarde. Ik zie mensen 
even met elkaar kletsen en dat gebeurt vaak met een kopje koffie.’ 

Met name voor ouderen is de supermarkt een dagelijks uitje. ‘Zij zijn helemaal blij met het 
kopje koffie en komen echt voor het praatje en de gezelligheid’, zegt Zondag. 

Door de coronacrisis mochten de koffieautomaten niet meer gebruikt worden in verband met 
doorstroming in de winkel en hygiëne. ‘We kregen veel reacties van mensen die hoopten dat 
het snel weer mocht’, vertelt de ondernemer. ‘Je merkte ook echt verschil op het sociale vlak.’ 

Zodra het weer mag, komt het gratis kopje koffie dan ook terug in haar supermarkt. ‘Vanaf 
het moment dat de mondkapjesplicht en de anderhalve meter eraf gaan, dan gaan we weer 
gratis koffie aanbieden. We bewegen mee met de maatregelen’, zegt Zondag. Ook bij de andere 
winkels van PLUS en de supermarkten van Albert Heijn komt het gratis bakkie pleur dan 
terug. 

We drinken heel wat koffie in Nederland. Koffie is na kraanwater namelijk het meest 
gedronken drankje in ons land. Zo'n 80 procent van de mensen boven de 18 drinkt het. Het 
gaat gemiddeld om vier koppen koffie per dag, wat uitkomt op 1460 koppen koffie per jaar. 
Bron: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee. 

Koffie heeft van zichzelf al een sociale functie, zegt hoogleraar sociologie Beate Volker van de 
Universiteit Utrecht. ‘Met koffie in de hand kan je makkelijk over andere dingen praten’, zegt 
ze tegen EditieNL. ‘Het draagt bij aan ontspanning en het leggen van contact. De koffiemachine 
is ook op kantoren de plek waar je spreekwoordelijk gesprekken voert.’ 

Toch heeft Volker haar twijfels of het in de supermarkt veel effect heeft. ‘Mensen zijn te druk’, 
meent ze. ‘Als je die sociale sfeer wil creëren moet je echt ruimte maken zodat mensen kunnen 
blijven staan. Een tafel nodigt al meer uit. En als er verder in een dorp weinig is, kan het wel 
een sociale functie krijgen.’ 

Dat is precies wat Sabine Zondag van plan is te doen. ‘Ik denk dat de koffietafel ook weer 
terugkomt, met een boekje om wat te lezen.’ Bron: RTL Nieuws, 18 februari 2022.  

Maatschappijen boos: winst op Schiphol, toch gaan de tarieven omhoog 

Luchtvaartmaatschappijen vinden het onverklaarbaar dat de luchthaven het afgelopen jaar 
ondanks corona 105 miljoen euro winst heeft gemaakt, maar toch haar tarieven 37 procent wil 
verhogen. 

Vliegveld en maatschappijen liggen als sinds vorig najaar met elkaar overhoop. Om de 
coronaverliezen in te lopen die de afgelopen twee jaar zijn behaald doordat er veel minder kon 
worden gevlogen, wil Schiphol haar luchthaventarieven de komende drie jaar 37 procent 
verhogen. 

Vrijdag bleek dat Schiphol Groep ondanks twee jaar coronacrisis in 2021 toch winst heeft 
gemaakt, 105 miljoen euro. Dat is te danken aan een aantal opstekers. Het bedrijf heeft alvast 
de verwachte boekwinst uit de verkoop van haar belang van 8 procent in de vliegvelden van 
Parijs, ADP, in de boekhouding verwerkt, 252 miljoen euro. 
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De luchthaven moet de komende anderhalf jaar van de aandelen af, omdat Parijs de 
samenwerking vorig jaar heeft opgezegd. Daarnaast is het vastgoed op en rondom Schiphol 
op papier 69 miljoen meer waard geworden. Ook is 84 miljoen euro NOW-steun opgestreken. 

Zonder zulke bijzondere baten kwam het operationele verlies uit op 287 miljoen euro. De 
omzet groeide naar 816 miljoen, nog altijd maar de helft van 2019. 

Luchtvaartmaatschappijen zijn geschokt door de volgens hen onverwacht hoge winst. Vanaf 
april gaan de haventarieven die ze aan het vliegveld moeten betalen immers 37 procent 
omhoog. Volgens Schiphol is dat onvermijdelijk om haar coronaverliezen inlopen. 

De maatschappijen vinden het onverantwoord dat ze naast hun eigen coronaverliezen ook nog 
moeten opdraaien voor die van Schiphol. Ze zullen die extra kosten doorberekenen in de 
ticketprijzen. 

‘De winst van Schiphol sterkt ons in het standpunt dat die verhoging volstrekt onredelijk is,’ 
aldus voorzitter Marnix Fruitema van luchtvaartbrancheclub Barin. ‘Die 105 miljoen is op zijn 
minst oncomfortabel voor de luchtvaartsector, die over de gehele corona periode honderden 
miljoenen euro’s is kwijtgeraakt.’ 

Hij vindt dat Schiphol onder meer de opbrengst van het ADP-belang met de branche zou 
moeten delen. Mogelijk levert dat bij verkoop meer op dan het bedrag dat nu is bijgeschreven. 
Op de beurs van Parijs is het belang momenteel 1,1 miljard euro waard. Schiphol betaalde er 
in 2008 538 miljoen euro voor. 

De luchtvaartsector is al jaren ontstemd dat het vliegveld grote winsten uit 
luchthavenvastgoed haalt, maar dat niet hoeft te verrekenen in haar tarieven. Volgens 
Fruitema is Schiphol (dat ook met de vliegvelden van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad actief 
is) een monopolist die zich als alleenheerser gedraagt. 

Zowel Barin als individuele maatschappijen als KLM, Transavia en Easyjet hebben bij 
toezichthouder ACM bezwaar aangetekend tegen de verhoging. Ook de mondiale 
brancheorganisatie Iata heeft dat gedaan. Fruitema: ‘We nemen aan dat deze winst effect heeft 
op het besluit van ACM.’ 

De toezichthouder heeft, ongebruikelijk, nog altijd geen oordeel over de verhoging geveld maar 
wel laten weten dat deze hangende een besluit niet wordt uitgesteld. 

Volgens financieel topman Robert Carsouw houdt Schiphol vast aan de verhoging. Hij wijst 
op de schuld van 5,4 miljard euro, die in coronatijd is verdubbeld. ‘De tariefsverhoging valt 
ons niet licht. Het blijft heel pijnlijk. Hopelijk komt ACM vóór april tot een conclusie hierover.’ 

De winst van 105 miljoen euro die Schiphol heeft behaald, betekent bovendien niet dat de 
luchthaven haar aandeelhouders (het Rijk, Amsterdam, Rotterdam en Aéroports de Paris) 
winstdeling uitkeert. 

Dividend wordt niet berekend over de nettowinst. Vorig jaar ontving de hoofdstad ook al geen 
dividend en werd van 29.6 miljoen die het over 2019 had kunnen ontvangen, afgeblazen 
vanwege de coronacrisis. Bron: Het Parool, 19 februari 2022.  

Werkgevers worden aansprakelijk gesteld voor de langdurige 
gevolgen van coronabesmettingen op het werk 

Voor het eerst worden werkgevers aansprakelijk gesteld voor de langdurige 
gevolgen van coronabesmettingen op het werk. Er zijn nu zeker vijf zorgmedewerkers die de 
financiële en emotionele schade door long covid op hun werkgever proberen te verhalen, zo 
blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. 

De advocaten, vakbonden, bedrijfsartsen en wetenschappers die RTL Nieuws sprak, 
verwachten dat dit nog maar het begin is en dat er nog heel veel van dit soort zaken gaan 
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komen. Ze zijn ook bang dat dit langslepende zaken gaan worden. Van de vijf zaken die nu al 
bekend zijn, lopen er twee via letselschadeadvocaten. De drie overige zaken worden begeleid 
door FNV Bureau Beroepszaken. Bron: AD, 19 februari 2022.  

 

 

@ GGD Twente 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt verder af 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt verder af. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend 
zijn er bij het RIVM 33.629 nieuwe besmettingen binnengekomen. Gisteren kwamen er nog 
ruim 49.000 nieuwe besmettingen bij en een dag eerder ging het om ruim 56.000 nieuwe 
besmettingen in een etmaal. 
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Het RIVM meldt vandaag tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een 
sterfgeval door corona is doorgegeven aan het instituut. Vrijdag meldde het RIVM nog 16 
sterfgevallen. Bron: AD, 19 februari 2022.  

 

Nicolien Meijer is wijkverpleegkundige in IJsselmonde. Ze regelt, organiseert en loopt waar 
nodig ook de gaten dicht. Ondanks de heftigheid van haar werk, zet ze zich alle dagen met 
een ongekend enthousiasme in. © Frank De Roo 

Corona voorbij? Niet voor wijkverpleegkundige Nicolien en haar collega’s: 
‘Je doet wat je kan’ 

De ziekenhuisopnames, díe bepaalden hoe de coronapandemie ervoor stond. Code zwart of 
niet, tekende de ernst. In de thuiszorg was er nooit officieel sprake van code zwart. Maar voor 
de zorgmedewerkers en de mantelzorgers waren er veel dagen die zwarter uitpakten dan de 
nacht. En nog steeds lopen ze de benen uit hun lijf.   Corona voorbij? Niet voor 
wijkverpleegkundige Nicolien en haar collega’s. 

Als het goed gaat, zoals de afgelopen dagen, heeft Nicolien Meijer de beschikking over vijftien 
medewerkers om de negentig cliënten in Rotterdam-IJsselmonde zestien uur per dag bij te 
staan. Douchen, aankleden, helpen met steunkousen of de medicijnen, ontbijtje en lunch 
klaarmaken. Het hoort de dagelijkse routine te zijn. Maar zeker het voorbije twee jaar zag het 
er zó vaak niet uit. Bron: AD, 19 februari 2022.  

Een nieuwe coronavariant of pandemie: 'Maatregelen zijn dan niet 
anders' 

Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten aan het Radboudumc, gaf 
vrijdagmiddag een uur lang antwoord op jullie vragen over hoe we om moeten gaan met 
toekomstige pandemieën of nieuwe varianten van het coronavirus. De beste vragen en 
antwoorden lees je hier. 

GoOfflineGoOutside: Hoe kunnen we in Nederland de volksgezondheid verhogen? Hoeveel 
effect zou het hebben als we meer voorlichting geven en meer preventief handelen door 
bijvoorbeeld sportcoaches, voedingsdeskundigen en het verbeteren van de geestelijke 
gezondheid? 

‘Natuurlijk is het verbeteren van de conditie, het tegengaan van overgewicht en het verbeteren 
van de geestelijke gezondheid ook belangrijk in algemenere zin, maar dit zal een nieuwe 
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pandemie niet voorkomen. Het zou er wel aan kunnen bijdragen dat een nieuwe infectie 
minder kans geeft op ernstige ziekte als minder mensen overgewicht hebben.’ 

‘Het is niet reëel om te denken dat een betere gezondheid ernstige ziekte tijdens een volgende 
pandemie kan voorkomen. Het verbeteren van de geestelijke gezondheid en vooral veel 
aandacht hiervoor tijdens een volgende pandemie zou een positief effect kunnen hebben op 
het zo goed mogelijk doorstaan van de onzekerheden en de maatregelen tegen zo'n virus.’ 

Een Instagram-volger vraagt: Hoe weten we dat het nu echt het einde van de pandemie is? 

‘We zitten wel echt in een andere fase van de pandemie, waarbij veel meer mensen beschermd 
zijn tegen ernstige ziekte door vaccinatie en/of eerdere infectie(s).’ 

‘Maar de pandemie is nog niet voorbij. Er zijn nog veel besmettingen wereldwijd en er vallen 
ook dagelijks veel doden door de gevolgen van het coronavirus. Dat zorgt ervoor dat er nieuwe 
varianten kunnen ontstaan die ook hier weer problemen kunnen veroorzaken. Pas als er geen 
grote uitbraken meer zijn in verschillende delen van de wereld, is een pandemie voorbij. Dat 
punt hebben we nog niet bereikt.’ 

Jongevrouw_: Hoe groot is het risico dat we in Nederland lopen doordat ze vooral in Afrika nog 
zo weinig gevaccineerd hebben? 

‘Zolang er wereldwijd nog veel besmettingen zijn en een groot deel van de wereldbevolking niet 
is gevaccineerd, blijft het risico op het ontstaan van een nieuwe variant groot. Als die 
ziekmakender is dan de huidige variant of de opgebouwde immuniteit nog meer omzeilt, 
kunnen we daar ook in Nederland last van krijgen. Het is dus zeker van belang om er alles 
aan te doen om ook in bijvoorbeeld Afrika voldoende vaccins beschikbaar te krijgen.’ 

Wouterie: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de volgende keer maatregelen worden getroffen 
die direct invloed hebben op de bescherming van de kwetsbare groepen, en pas daarna effect 
hebben op de gezonde populatie? 

‘Helaas heeft de huidige pandemie laten zien dat het niet lukt om alleen de kwetsbare groepen 
te beschermen door maatregelen. Het is nodig om het aantal besmettingen onder alle groepen 
in de samenleving te beperken. Daar zijn de maatregelen voor nodig en waren ze ook op 
gericht.’ 

‘Uiteindelijk komen namelijk ook infecties die eerst vooral onder jongeren rondgaan - 
bijvoorbeeld door 'Dansen met Janssen' - toch bij de kwetsbare groepen terecht. De groepen 
in de samenleving zijn niet van elkaar gescheiden. Mensen worden besmet door hun kinderen, 
jongere collega's of bijvoorbeeld doordat er meerdere generaties in een huis wonen.’ 

Waarom dan: De mens heeft met dit virus geluk gehad. Wat als de mortaliteit bij een volgende 
pandemie veel hoger is? Moeten we dan heel anders te werk gaan? 

‘Met de grote aantallen doden door de gevolgen van het coronavirus en alle mensen die nog te 
maken hebben of krijgen met langdurige klachten, kan ik niet zeggen dat we echt geluk 
hebben gehad.’ 

‘Een nieuwe pandemie met een hogere mortaliteit is natuurlijk mogelijk. Hoe ernstiger de 
ziekte, hoe sneller er in het algemeen gegrepen zal worden naar meer en ingrijpendere 
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.’ 

‘In essentie zijn de maatregelen dan niet anders. Het zal blijven gaan om hygiënemaatregelen, 
testen, isoleren van zieken, contacten in quarantaine, goed bron- en contactonderzoek, 
ventilatie (bij overdracht via de lucht), mond-neusmaskers en behandeling met virusremmers 
of antibiotica.’ 

Een Instagram-volger vraagt: Worden er maatregelen getroffen om zoiets als dit te voorkomen? 
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‘Je kunt niet alle pandemieën voorkomen, maar je kunt de kans wel verkleinen. De kans op 
een pandemie wordt kleiner als er beter zicht is op nieuwe virussen in wilde dieren en vee.’ 

‘De overdracht van dit soort virussen naar mensen is deels te voorkomen door bijvoorbeeld 
het uitbreiden van monitoring en het beperken van de jacht op wilde dieren en de handel 
daarin.’ 

_J_W: Hoe veel besmettelijker kan een nieuwe variant nog zijn? Zitten we al bijna op een 
'maximale' besmettelijkheid? 

‘Omikron is natuurlijk al heel besmettelijk. Er zijn weinig virussen bekend die nog 
besmettelijker zijn. Of we al op de maximale besmettelijkheid zitten, is moeilijk te zeggen. Als 
een nieuwe variant iets besmettelijker is en daarnaast nog iets gemakkelijker de opgebouwde 
immuniteit ontwijkt, dan kan die nieuwe variant besmettelijk genoeg zijn om daarmee 
Omikron toch te verdringen.’ Bron: NU.nl, 18 februari 2022.  

 

 

Trump mag vervolgd worden voor rol bestorming Capitool 

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump mag vervolgd worden voor zijn rol bij de 
bestorming van het Capitool, heeft een Amerikaanse rechter vrijdag geoordeeld. Volgens de 
rechter kan Trump zich niet beroepen op presidentiële immuniteit in de zaak. 

Verschillende congresleden en de politie hebben de oud-president aangeklaagd. Zij vinden dat 
Trump direct verantwoordelijk is voor de aanval op het parlementsgebouw door zijn 
aanhangers op 6 januari vorig jaar. De rechter, Amit Mehta, oordeelt dat Trump op die dag 
‘acties verrichte die volledig betrekking hadden op zijn pogingen om een tweede ambtstermijn 
af te dwingen’. Bovendien zou de toespraak van Trump voorafgaand aan de bestorming 
‘redelijkerwijs opgevat kunnen worden als een oproep tot collectieve actie’. Presidentiële 
immuniteit zou hierdoor niet van toepassing zijn. 

‘Om een president immuniteit te ontzeggen is geen kleine beslissing’, stelt Mehta in een 112 
pagina’s tellend verslag. ‘De rechtbank is zich er bewust van hoe zwaar deze beslissing weegt.’ 

Er zijn drie rechtszaken aangespannen om Trump verantwoordelijk te stellen voor de 
bestorming van het Capitool. Bovendien doet een speciaal comité van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden onderzoek naar zijn rol. Hiervoor zijn honderden pagina’s met 
documenten, sms-berichten en getuigenissen in beslag genomen, ondanks pogingen van 
Trump dit tegen te houden. Bron: Het Parool, 19 februari 2022.  
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Het Franse ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 76.638 
nieuwe coronabesmettingen 

Het Franse ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 76.638 nieuwe 
coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur overleden in de Franse ziekenhuizen 148 
mensen aan de gevolgen van Covid-19. Tot nu toe zijn er officieel 108,592 overlijdens door 
toedoen van het virus geregistreerd. Er liggen vandaag nog 2918 mensen met ernstige 
coronaklachten op de ic-afdelingen van de Franse ziekenhuizen. 52 minder dan gisteren. 
Bron: AD, 19 februari 2022.  

 

Monique Westenberg was onlangs geveld door corona en heeft nog steeds last van de 
aanhoudende klachten. Maar gelukkig heeft ze een oplossing gevonden die ze graag met haar 
volgers wil delen. In een bericht op Instagram laat ze weten hoe je van de ‘corona bacteriën’ 
afkomt. 

‘Ik weet niet of iedereen er zo’n last van heeft, maar ik ben na de hele week ziek te zijn geweest 
door corona nog niet helemaal mezelf’, schrijft Monique in Instagram Stories. Ze laat weten 
slecht in haar vel te zitten en dat niks haar lekker smaakt. ‘Ik merk echt dat ik uit m’n doen 
ben. Kan om alles janken en bij het minst geringste ben ik al uitgeput!’ 

Maar gelukkig heeft Monique, die vaker heeft laten weten niet gevaccineerd te zijn, een 
oplossing gevonden voor haar aanhoudende klachten. Ze laat weten naar haar ‘Cupping 
vrouwtje’ te zijn geweest, iets wat ze iedereen kan aanbevelen. In de Story maakt ze alleen één 
klein foutje: Monique heeft het over ‘corona bacteriën’, maar corona is helemaal geen bacterie. 

‘Corona bacteriën blijven hangen in de afvalstoffen van je lichaam tussen het bindweefsel, 
waardoor de nasleep langer duurt’, aldus Monique. Het ‘Cupping vrouwtje’ heeft daarom 
cupjes op haar rug geplaatst. ‘Ze heeft deze door middel van cupping uit mijn lichaam 
uitgetrokken waardoor de nasleep verkort en het herstel sneller gaat.’ 

Hoewel ze weinig af lijkt te weten van het virus, wil Monique wel graag medisch advies aan 
haar volgers geven. ‘Ik geef jullie dit als tip omdat ik me goed kan voorstellen dat veel mensen 
hier last van hebben!’ Bron: D en D, 17 februari 2022.   
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@ IC Connect 

 

@ Een Vandaag 

 

Twee jaar corona heeft ons veranderd: ‘We zijn de ander als gevaar gaan 
zien’ 

Corona bestaat eind deze maand twee jaar. Geen feest, maar wel reden om eens te kijken hoe 
het ons land heeft veranderd. Een tocht langs mensen uit alle lagen en windhoeken. 
Nederlanders die niet de straat op gingen, maar overeind probeerden te blijven en waar nodig 
anderen steunden.  
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Doe het maar eens. Probeer iemand een hand te geven en zie dan hoe Nederland is veranderd. 
Dat wat altijd zo vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Eerst is er altijd even die kleine 
verwarring. Wat doen we? Een elleboog? Die is misschien alweer een beetje uit. Een kiese stap 
achteruit? Waarom niet? Het kan maar meteen duidelijk zijn dat er géén hand wordt gegeven. 
Een boks? Altijd goed, maar misschien wat popi. Heel even de rechterhand naar het hart dan, 
met een korte buiging van het hoofd, een mooie gewoonte uit het Midden-Oosten? Of steken 
we heel resoluut wél een hand uit en dan maar kijken of de ander meegaat? Bron: AD, 19 
februari 2022.  

 

Laatste woorden 

Vaarwel 1,5 meter: gaan we 'm missen of niet? 'Wel in de supermarkt'. 

Twee jaar lang zaten we met 'de anderhalve meter' opgescheept, maar daar lijkt nu een eind 
aan te komen. Wat vinden mensen daarvan? We vroegen het twee psychologen en onze lezers. 
‘Ik vond het wel lekker, geen hijgende mensen in mijn nek.’ 

De term 'anderhalve meter' is een begrip geworden in onze samenleving, en de afgelopen twee 
jaar onderdeel van ons leven geweest. In de supermarkt, op school, in het theater, op straat, 
in de bioscoop en in de kroeg. 

Er werden campagnes gevoerd om mensen te doordringen van het doel van de regel, er werden 
liedjes over gemaakt, er werd flink tegen de regel geprotesteerd, verslaggevers gingen 
nieuwsgierig de straat op: hoe vóélt dat nou, anderhalve meter afstand houden? Wat nieuw 
was, werd voor veel mensen een gewoonte. Of een irritatie.  

Als het aan Lena ligt, wordt alles zo snel mogelijk 'weer gewoon'. Daarmee reageerde ze op de 
oproep op de Instagrampagina van RTL Nieuws: hoe kijken mensen tegen het verdwijnen van 
de anderhalvemeterregel aan? 

Leroy geeft aan de regel 'absoluut niet' te gaan missen. Gonny is naar eigen zeggen heel 
'gelukkig' met het schrappen van de anderhalve meter. Bas vindt het vooral onhandig, die 
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anderhalve meter, bijvoorbeeld op drukke plekken zoals het station. En lezer Maik reageerde 
daarop met een wedervraag: oprecht, wíe gaat die anderhalve meter nou missen?  

Nou, iemand zoals Marianne, bijvoorbeeld: ‘Bij de supermarkt vind ik de regel erg fijn’, zegt 
zij. ‘Niemand die in je nek staat te hijgen of alvast de boodschappen op de band legt terwijl ik 
nog niet klaar ben.’ Hoe Ilana het verwoordt: ‘Je eigen space werd lekker bewaard zo!’  

Esther is blij dat het ernaar uitziet dat de regel wordt afgeschaft, omdat er te veel mensen zijn 
die zich er volgens haar niet aan hielden. ‘Nu hoef ik me er ook niet meer aan te ergeren dat 
ze dat niet doen.’ 

Voor anderen ligt het iets genuanceerder. ‘Ik ga hem soms wel missen’, laat Marian weten. Ze 
vond het wel lekker: twee jaar lang geen zweterige mensen vlak naast haar. ‘Maar een dikke 
knuffel, daar ben ik wel aan toe.’ Laura ervaart dat ook zo: ‘Helemaal fijn als iemand in de rij 
voor de kassa niet direct in je hals staat te snotteren, en dat de minder fris ruikende mensen 
op afstand blijven.’ Maar, zegt ze ook: ‘Fijn om mijn loved ones weer te kunnen knuffelen.’ 

Wat staat er te gebeuren?  

Het kabinet wil vanaf volgende week vrijdag de sluitingstijd voor de horeca en de cultuursector 
naar 01.00 uur verlengen. Bezoekers zijn alleen met een coronatoegangsbewijs welkom, de 
1,5 meter vervalt dan wel. Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd of het mogelijk is de 1,5 
meterregel per 25 februari te schrappen. 

Deze voorgenomen versoepelingen heeft het kabinet zojuist in een brief bekendgemaakt, al 
een week voor de persconferentie. Dan worden de knopen definitief doorgehakt. Het OMT heeft 
al laten weten geen bezwaar te hebben tegen de versoepelingen.  

‘We hebben er nu vast over gepraat. Zijn er versoepelingen mogelijk? De gedachte is ja en daar 
willen we graag advies over vragen aan het OMT’, zei minister van Volksgezondheid Ernst 
Kuipers eerder deze week. ‘Het aantal besmettingen is heel hoog, maar stabiliseert wel. Ook 
de druk op de zorg is in verhouding laag.’ 

Ook is het zo dat er mensen gewend zijn geraakt aan de regel. Zo zegt Vania: ‘Ik vind het nu 
dus niet meer fijn als mensen naast of achter mij staan.’ En zoals Miloeda het omschrijft: 
‘Wow, na zo lang is het gewoon iets dagelijks geworden.’  

Dat kan heel goed, stelt Gijs Coppens, GGZ-psycholoog bij OpenUp: de mens is namelijk 
flexibel en went dus vrij snel aan dingen. ‘En twee jaar iets niet niks. Twee jaar lang hebben 
we ons aan deze regel moeten houden. De coronamaatregelen hadden al die tijd de 
mogelijkheid om er bij ons als patronen in te slijten. Dat is deels vast ook gebeurd.’ 

Máár, zegt Coppens: ‘We zijn langer gewend om wél makkelijk in elkaars persoonlijke ruimte 
te komen, dan niet.’ De regels vóór de pandemie, zijn er bij ons altijd nog dieper in gesleten.  

Bovendien zit het in onze aard om elkaar op te zoeken. Coppens: ‘Die anderhalve meter, dat 
is best wel een flinke afstand in sociale situaties. Dat vinden de meeste mensen niet fijn. We 
willen een beetje betrokken zijn bij elkaar. Vooral bij de mensen van wie we houden en met 
wie we veel omgaan.’ 

Coppens verwacht dat de mensen die vóór de pandemie al liever afstand hielden van anderen, 
dat nu weer gaan ervaren, en dus die anderhalve meter juist wel prettig vonden. ‘Zij zullen 
ook niet wennen aan de afschaffing van die regel, omdat het gewoon hun voorkeur is om meer 
afstand te houden. Maar ik denk dat het gros van de Nederlanders die anderhalve meter heel 
snel zal loslaten, als ze dat niet al hebben gedaan.’ 

Want, er is ook een flink aantal mensen dat als reactie op de oproep liet weten dat ze zich er 
niet meer, of nooit, aan hielden. Zoals Claudia, die toegeeft dat ze de regel niet gaat missen, 
'want ik heb er nog nooit aan mee gedaan'.  
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‘Iedereen heeft die regel weer anders ervaren’, zegt Arie Dijkstra, hoogleraar 
gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er zijn veel mensen geweest die 
de regel overdreven vonden, beperkend, benauwend zelfs, maar er zijn ook zat mensen die 
juist bang waren om besmet te worden. Zij zagen die anderhalvemeterregel juist als een 
manier om gezond te blijven. In control te blijven.’ 

Vooral voor die laatste groep kan het lastig zijn de regel los te laten. ‘Zij kregen een goed en 
veilig gevoel van die afstand, ze hadden een heel duidelijke reden om zich aan die regel te 
houden.’ Zo zegt Karin dat ze hem heel erg gaat missen, omdat ze voor haar gezondheid 
voorzichtig moet blijven. 

 
 
In openbare ruimten worden mensen aan de regel herinnerd. 
 
Hoe makkelijk we dat met z'n allen gaan doen, die regel loslaten, is onder andere afhankelijk 
van de mensen met wie we omgaan. Op werk, op de sportclub, thuis, in de vriendengroep, in 
je stamkroeg, bij de zwemles van je kinderen. Houden de mensen op die plekken waar je vaak 
komt nog afstand of laten zij het los? 
 
‘Daar word je door beïnvloed. En mensen willen niet graag afwijken.’ Bovendien wordt het ook 
door de inrichting van de omgeving bepaald. Nu zijn er stickers, pijlen, bordjes, linten, 
spatschermen die ons helpen afstand te houden. Die herinneren ons er continu aan wat de 
regel is. Dijkstra: ‘Als je een apotheek binnenkomt waar om en om nog steeds een bordje op 
de stoelen staat dat je er niet mag zitten, dan zul je je er wel weer eerder aan houden.’ 
 
Dijkstra: we zullen nog wel even die reflex houden van 'oeh, wat kom jij dichtbij', maar die 
blijft niet voor altijd.  
 
En dat maakt volgens Coppens ook dat nabijheid weer minder speciaal zal worden. ‘Het was 
extreem fijn en bijzonder als je dan, nadat je had getest bijvoorbeeld, of genezen was, weer 
dichter bij iemand kon komen. Dat bijzondere van die nabijheid: dat gaat er ook weer vanaf. 
Dat is wel jammer. Het had wel wat.’ Bron: RTL Nieuws, 12 februari 2022. 
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