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Eerste woorden 

Rusland heeft een coronavaccin, zegt Putyin, en zijn dochter heeft hem al gehad – 
wetenschappers wereldwijd hebben hun twijfels 

De Russische president Vladimir Putyin liet op dinsdag weten dat zijn regering het gebruik 
van ‘s werelds allereerste coronavaccin heeft goedgekeurd. Een van zijn dochters zou het 
vaccin al toegediend hebben gekregen. 

‘Het vaccin is effectief, zorgt voor immuniteit en – ik herhaal – is door alle benodigde tests 
gekomen’, aldus Putyin. 

De aankondiging roept veel vragen op, aangezien het vaccin zich nog niet in de belangrijkste 
klinische testfase bevindt. Daarin wordt de veiligheid van het middel onderzocht. 

De internationale wetenschappelijke gemeenschap twijfelt echter of dit middel zorgvuldig 
genoeg is getest, effectief is tegen Covid-19 en überhaupt veilig is om toe te dienen. De vrees 
is dat Rusland in de wereldwijde race naar een vaccin de kantjes er vanaf loopt, om de positie 
van Putyin in zijn eigen zwaar getroffen land te verstevigen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dan ook de veiligheidsgegevens van het 
Russische coronavaccin inzien. 

 ‘Ik heb gezien dat het vaccin effectief is, een sterke immuunrespons oplevert en – ik herhaal 
– alle benodigde tests is doorgekomen’, zei Putyin dinsdag volgens Reuters. 

Volgens Putyin heeft een van zijn dochters het vaccin toegediend gekregen, meldt Associated 
Press. Ze zou in goede gezondheid verkeren. 

Het vaccin bestaat volgens de Russische staatszender Sputnik uit twee onderdelen die los van 
elkaar moeten worden toegediend, zoals het ebola-vaccin dat vorig jaar in Congo-Kinshasa 
werd getest. Sinds 18 juni zouden er 38 mensen het vaccin toegediend hebben gekregen en 
immuun geworden zijn voor het coronavirus. 

De Russische president liet weten dat massaproductie van het vaccin hopelijk begin volgend 
jaar van start kan gaan. De productie is in handen van de grote farmaceutische 
onderneming Binnopharm, onderdeel van het Russische conglomeraat AFK-Sistema. 

Naar schatting zouden die vijfhonderd miljoen doses per jaar kunnen maken. Volgens 
staatszender Sputnik zouden de Braziliaanse en Servische autoriteiten al interesse hebben 
getoond in het Russische vaccin. 

Vorige maand lieten bronnen binnen het Kremlin weten dat zorgverleners het vaccin op 
vrijwillige basis aangeboden zullen krijgen, zodra het goedgekeurd wordt. Volgens minister 
van Volksgezondheid Mikhail Murasjko gaat dat deze maand nog gebeuren. Hij kondigde aan 
dat Rusland deze herfst begint met een landelijke vaccinatiecampagne, meldt persbureau RIA 
Novosti. 

De snelheid waarmee Rusland, naar eigen zeggen, een Covid-vaccin heeft ontwikkeld, is 
ongeëvenaard. Andere landen en onderzoeksteams die een vaccin ontwikkelen, zijn nog niet 
zo ver. 

Wetenschappers buiten Rusland zetten grote vraagtekens bij het zogeheten ‘Gamaleya-
vaccin’, vernoemd naar het epidemiologisch instituut Gamaleya in Moskou dat het vaccin 
heeft ontwikkeld. 

De grootste zorgen komen voort uit het feit dat het vaccin de cruciale fase-III-onderzoek heeft 
overgeslagen. In dit derde stadium van klinisch onderzoek wordt gekeken hoe veilig een vaccin 
is voor de mensen aan wie het wordt toegediend, en of het significant beter presteert dan een 
placebo. 
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De WHO stelt dat elk potentieel coronavaccin door de organisatie moet worden goedgekeurd. 
‘We staan in nauw contact met de Russische gezondheidsautoriteiten en er zijn besprekingen 
gaande met betrekking tot een mogelijke pre-kwalificatie van het vaccin door de WHO’, 
reageerde woordvoerder Tarik Jasarevic tijdens een online persconferentie op het nieuws uit 
Rusland. ‘Pre-kwalificatie van elk vaccin omvat een grondige beoordeling van alle vereiste 
veiligheids- en werkzaamheidsgegevens.’ 

Vorige maand werd in verschillende berichten gemeld dat wetenschappers van het Gamaleya 
Instituut het vaccin zichzelf hadden toegediend, om de ontwikkeling ervan te bespoedigen. 

Dat is niet gebruikelijk. Normaliter doen eerst duizenden mensen mee aan fase-III-onderzoek 
om de veiligheid van het middel te testen. Pas daarna kan een vaccin worden goedgekeurd. 

In de twee testfases daarvoor wordt in kleine groepen proefpersonen gekeken of een vaccin 
een positieve immuunrespons oproept. Volgens critici van het Russische vaccin, dat aan 38 
mensen is toegediend, bevindt het middel zich eigenlijk nog in die eerste fasen. Het is daarom 
nog ongeschikt voor massaproductie. 

Het gedrag van de Gamaleya-onderzoekers wordt zwaar bekritiseerd. De Russische vereniging 
van klinische onderzoeksorganisaties noemt het een ‘grove schending van de fundamenten 
van klinisch onderzoek, de Russische wet en universeel geaccepteerde internationale 
regelgeving’, meldt AP. Bron: Business Insider, 11 augustus 2020. 

 

Oekraïense vluchtelingen zijn vrijdag aangekomen bij sporthal de Dreef in Waddinxveen. © 
ANP 

Ukraïense vluchtelingen besmet met corona, allemaal in quarantaine in 
sporthal 

Twee Ukraïense vluchtelingen die vrijdagmorgen vroeg aankwamen in de Waddinxveense 
sporthal de Dreef, zijn positief getest op corona. Als gevolg daarvan blijft de hele groep van 
inmiddels bijna zeventig gevluchte volwassenen en kinderen voorlopig in quarantaine.  

Dat betekent dat ze niet zomaar naar buiten kunnen gaan om in het Gouwedorp rond te 
kijken. De GGD Hollands Midden, Rode Kruis en EHBO houden de gezondheidstoestand van 
iedereen in de sporthal nauwlettend in de gaten. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken 
beschermend materiaal. ‘We hopen dat de Oekraïense vluchtelingen er snel weer vanaf zijn’, 
aldus burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis. Zondag konden ze in ieder geval geen 
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kerkdiensten bijwonen van de bevriende Hersteld Hervormde Gemeente ‘Elim’, die hen 
welkom had willen heten. 

Er wordt nog wel gekeken of er voor de vluchtelingen activiteiten in de buitenlucht mogelijk 
zijn. Hun aantal is dit weekeinde niet uitgebreid met 25 landgenoten, zoals eerst de bedoeling 
was, maar met zeven. Er verblijven nu in totaal 57 Ukraïners in de sporthal. Daarmee is de 
groep compleet.  

‘Ik merk een enorm verschil tussen de groep die vrijdag aankwam en de vluchtelingen die 
zaterdag zijn aangekomen’, zag de burgemeester. ‘In de sporthal merkte ik dat er al rust en 
regelmaat is. De groep pakt zelf ook initiatieven op. Maar bij de nieuwe vluchtelingen voel je 
aan alles dat ze leeg zijn en enorm aangeslagen. Ik hoop en bid dat ook de nieuwe mensen tot 
rust komen.’ 

De gemeenteraad komt dinsdagavond extra bijeen om te praten over de tijdelijke eerste 
opvang van de Ukraïense vluchtelingen en de gemeentelijke inzet daarvoor. Dat hebben alle 
zes fractievoorzitters in overleg met de burgemeester besloten. 

Intussen staan bij de deur beveiligers om mensen die geen bijzondere taak hebben bij de 
opvang buiten te houden. Mensen komen spontaan langs om hun steun te betuigen of om uit 
nieuwsgierigheid een kijkje te nemen. Tekeningen van kinderen kunnen nog wel worden 
afgegeven.  

Hoewel de gemeente het hartverwarmend vindt hoe inwoners en mensen uit de regio de 
Ukraïense vluchtelingen willen helpen, vraagt ze om geen spullen meer te komen brengen 
naar de Dreef. Op dit moment is er meer dan genoeg. Mochten de Ukraïense kinderen of 
volwassenen toch nog behoefte hebben aan bepaalde goederen, dan zal de gemeente op de 
website en sociale media aangegeven wat en wanneer dat is. Bron: AD, 5 maart 2022. 

Coronagolf in Hongkong stelt Chinees zero-Covidbeleid op de proef 

Corona in China Hongkong kampt met een massale uitbraak van het coronavirus. Beijing 
schrijft grootschalig testen en isoleren voor. Sommigen zouden liever het verplichte zero-
Covidbeleid loslaten. 

In Hongkong gebeurt waar China al twee jaar bang voor is: een massale uitbraak van corona 
die nauwelijks meer onder controle kan worden gebracht. Het lijkt sommigen beter om het 
zero-Covidbeleid los te laten en te leren leven met het virus, maar die vrijheid heeft Hongkong 
niet. De regering in Beijing dwingt de stadstaat tot massaal testen en isoleren. 

Gezondheidsexperts vermoeden dat al zo’n 15 procent van de 7,5 miljoen inwoners is besmet. 
Ook vielen er al zo’n 1.800 doden: dat is veel voor het aantal besmettingen. Ziekenhuizen zijn 
zo vol, dat patiënten in bedden buiten op straat liggen in de hoop op behandeling. De 
mortuaria zitten aan hun maximum, overledenen blijven volgens verplegend personeel soms 
na hun dood nog uren op kamertemperatuur op de spoedeisende hulp liggen. 

Hongkong wil de noodsituatie oplossen door alle 7,5 miljoen inwoners van de stad in een 
periode van waarschijnlijk negen dagen drie keer te testen. Dat gebeurt met steun van 
medisch personeel uit China. De testen gaan ook naar laboratoria op het vasteland van China. 
Daar zijn niet alle Hongkongers blij mee: ze zijn bang dat hun medische gegevens in handen 
komen van de Chinese autoriteiten en die vertrouwen ze niet. 

De datum voor het massaal testen wordt steeds verder uitgesteld. Nu wordt gesproken van 
eind van deze maand. De angst is dat er veel nieuwe gevallen worden gevonden, ook omdat 
Hongkongers aarzelend zijn om zich na een positieve test bij de autoriteiten te melden. Er zijn 
ook nog onvoldoende isolatiefaciliteiten om die nieuwe gevallen dan op te vangen. Ze worden 
wel in allerijl bijgebouwd. 

Hoogleraar Ben Cowling, hoofd van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de 
Universiteit van Hongkong, zou het verstandiger vinden om nog even te wachten met testen. 
‘Ik denk niet dat de dagelijkse gevallen kunnen teruglopen naar nul voordat er veel meer 
mensen besmet zijn geraakt’, mailt Cowling aan NRC. 
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‘Als de immuniteit onder de bevolking is toegenomen, door een combinatie van een hoge 
vaccinatiegraad en een hoog aantal doorlopen besmettingen, wordt het misschien makkelijker 
om een zero-Covidbenadering vol te houden, want dan draagt immuniteit bij aan 
onderdrukking van de overdracht’, aldus Cowling. 

Het is ook nog niet duidelijk hoe het testen precies gaat verlopen. Gaat de hele stad in 
lockdown, zoals in China gebruikelijk is? Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, zegt 
dat dat niet zal gebeuren, maar sommigen in haar regering geven andere signalen af. 

Experts zeggen dat massaal testen alleen zin heeft als de stad in lockdown gaat, anders gaan 
de besmettingen gewoon door. De vrees voor een lockdown leidde tot hamstergedrag en lege 
schappen in de supermarkten. 

Ziekenhuizen zijn zo vol dat patiënten in bedden buiten op straat liggen. Singapore en 
Hongkong hanteerden tot vorig najaar een strategie die erop was gericht om Covid-19 volledig 
uit te bannen, een ‘zero-Covidbeleid’. Singapore probeert inmiddels te leven met corona, 
omdat de overheid er zeker met de besmettelijke Omikron-variant niet meer in gelooft dat 
volledig uitbannen nog haalbaar is. 

Hongkong zette het zero-Covidbeleid door, vooral onder druk van Beijing. Iedereen die positief 
testte moest aanvankelijk in een ziekenhuis worden opgenomen. Daardoor was er al snel geen 
plek meer voor de mensen die dringend zorg nodig hadden. 

Daarnaast liet de stad na om ouderen voldoende te vaccineren. Van de 80-plussers in 
Hongkong heeft nog geen derde twee doses gehad, tegen 94 procent van de 80-plussers in 
Singapore. Veel ouderen dachten dat de ziekte geen greep meer zou krijgen op Hongkong: zij 
schatten het risico op bijwerkingen van de vaccinaties hoger in dan het risico besmet te raken. 

Kan Hongkong alsnog overstappen op een beleid van leven met corona? ‘Epidemiologisch wel, 
(maar het is) politiek niet acceptabel’, mailt Yan-zhong Huang, expert op het gebied van 
volksgezondheid in China en lid van de New Yorkse denktank Council on Foreign Relations. 

Hongkong moet van Beijing hoe dan ook aan het beleid vasthouden. Het isoleren van besmette 
personen is daarbij de hoofdzaak. Nu worden mensen opgeroepen om niet meer zomaar naar 
ziekenhuizen te komen, maar patiënten blijven daarmee doorgaan. Als ze niet worden 
opgenomen, hangen ze er soms dagen rond en besmetten weer anderen. 

Hongkong is anders dan de rest van China, legt Huang uit. ‘Het grootste probleem is dat de 
basiselementen voor een zero-Covidbenadering ontbreken’, zo stelt hij. Dat zijn: „Een 
hiërarchie die top-down werkt, sterke steun onder de bevolking en sterke monitoring door de 
staat en de maatschappij om gehoorzaamheid af te dwingen.’ 

China is een totalitaire staat met een fijnmazig controlesysteem; buurtcomités kunnen er elk 
moment worden ingezet om een buurt of flat waar corona is meteen af te zetten, alle bewoners 
te testen en ze voedsel en medicijnen te geven. Dat verloopt niet altijd meteen vlekkeloos, zoals 
bleek bij een recente uitbraak in Xi’an, maar het functioneert wel. Hongkong mist een dergelijk 
systeem, en veel burgers verzetten zich er ook tegen dat hun vrijheid beperkt zou worden. 
 
Hongkong zou er – als internationaal gerichte stad die vooral concurreert met Singapore om 
de positie te behouden van belangrijkste financieel centrum in Azië – waarschijnlijk 
economisch en sociaal bij gebaat zijn als het de weg van Singapore zou volgen. Maar dat is 
onmogelijk. Beijing houdt voorlopig vast aan een zero-Covidbeleid voor héél China – en dus 
ook voor Hongkong. Bron: NRC,  7 maart 2021. 
 

GGD-personeel desinfecteerde vaker dan wettelijk toegestaan: licht 
verhoogde kans op borstkanker 

Werknemers van de GGD hebben sinds het begin van de coronacrisis te vaak hun handen 
moeten wassen met desinfectiemiddel. Dat heeft geleid tot mogelijke gezondheidsrisico’s. Te 
vaak handen wassen met ethanol verhoogt het risico op borstkanker.  
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Dat schrijven de GGD’s vandaag in een interne brief aan hun personeel, die in het bezit is van 
deze krant. De gezondheidsdiensten hebben de desinfectierichtlijnen inmiddels aangepast. De 
zorgen betreffen handwasmiddelen waarin ethanol verwerkt is. Die geven bij zeer frequent 
gebruik onder meer een licht verhoogde kans op borstkanker, concludeerde het RIVM begin 
juni. Volgens de wet mogen mensen hun handen maximaal 32 keer per dag met dit soort 
desinfectiemiddelen wassen. Bron: AD,  9 maart 2021. 

Dochter Putyin overleden 

Dochter  Katharina van Putyin overleden; ‘Na onverwachte bijwerkingen van de experimentele 
Russische COVID-vaccinatie te hebben ondervonden, stierf de dochter van Putyin 
maandagavond onverwachts in Moskou. Het Kremlin heeft nog geen commentaar gegeven op 
haar dood. Volgens een bron in de binnenste cirkel van Rusland, de dochter van Putyin, 
Katerina Tikhonova had onmiddellijk na het ontvangen van haar tweede injectie een 
temperatuurstijging en kreeg vervolgens een aanval. Artsen waren niet in staat om de 
negatieve effecten van de vaccinatie te overwinnen en ze werd gisteravond laat dood verklaard, 
volgens de Associated Press ‘volgens de Associated Press ‘ naar het rapport. Bron: Que.org  26 
februari 2022.  

Als Putyins dochter wil draaien in een nachtclub gelden er geen coronaregels 
in Moskou’ 

Hoewel er dagelijks nog altijd honderden Russen sterven, zou je in Moskou bijna vergeten dat 
er zoiets als corona bestaat. Er gelden alleen nog restricties als het de overheid uitkomt. Waarom 
versoepelen als het aantal besmettingen hoog is? We bellen met onze correspondent. 

Tom, ik zag dit weekend toevallig een filmpje voorbijkomen van het nachtleven in Moskou, 
waarbij de vermoedelijke dochter van president Putyin achter een draaitafel stond. Ik dacht 
naar een filmpje uit 2019 te kijken. Iedereen stond binnen, dicht tegen elkaar aan te dansen. 
Niemand droeg mondmaskers. Gelden er nog wel coronarestricties in Moskou? 

Nauwelijks. Je moet een mondkapje op in het openbaar vervoer, de taxi en de supermarkt en 
verder gelden er vooral restricties zodra het de overheid uitkomt. Dus als er een 
oppositiedemonstratie is, dan worden de coronaregels gebruikt om de oppositieleiders op te 
pakken, maar als de waarschijnlijke dochter van Putyin een setje wil draaien in een 
goedgevulde nachtclub, dan gelden er geen regels. Het gevolg is dat hier in Moskou de metro’s 
gewoon weer vol zitten, iedereen weer naar z’n werk gaat en de scholen weer open zijn. Als je 
naar buiten kijkt, is het een beetje alsof de coronacrisis voorbij is.’ 

Waarom is dat? Ik begreep dat er nog altijd zo’n kleine vijfhonderd Russen per dag sterven 
aan het virus. Dat is best veel, toch? 

‘Er gaan inderdaad heel veel Russen dood. Volgens de officiële cijfers zijn er de afgelopen 
twaalf maanden 72 duizend mensen overleden aan corona, maar de oversterfte lag in 
werkelijkheid op 425 duizend. Bijna nergens ter wereld is het verschil tussen die twee cijfers 
zo groot als in Rusland. We hebben in het begin van de pandemie overigens wel een hele 
strenge lockdown gehad. Toen mocht je niet naar buiten, alles was dicht en er gold 
bijvoorbeeld een wandelschema waarbij iedereen van wie het huisnummer op een twee 
eindigde, tussen twee en drie een korte wandeling mocht maken. 

‘Het was dus heel streng, maar in juli wilde Putyin het misschien wel grootste project van zijn 
hele presidentschap realiseren. Het ging om een grondwetswijziging waardoor hij tot het einde 
van zijn leven in het Kremlin kan blijven zitten. Omdat voor die wijziging een landelijke 
stemming nodig was, heeft hij toen vrij plots de lockdown opgeheven. Sindsdien zijn de 
coronamaatregelen eigenlijk heel snel afgebouwd, ook al bleef het aantal besmettingen hoog. 

‘Een andere reden voor het afbouwen van die maatregelen is trouwens economisch. De 
Russische regering wil liever geen steunpakket aan de bevolking uitdelen, zoals de Europese 
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landen dat wel doen. Rusland zou dat wel een tijdje vol kunnen houden – de financiële reserves 
zijn groot en er is hier nauwelijks een staatsschuld – maar de regering is toch erg zuinig op 
dat geld. Dat komt omdat ze vanwege sancties na de annexatie van de Krim niet zomaar 
kunnen bij lenen op de internationale kapitaalmarkt. Daarom kwam het financieel ook veel 
beter uit de hele economie weer open te gooien, in plaats van door te gaan met de lockdown.’ 

 

De waarschijnlijke dochter van Putyin draait een setje in een volle nachtclub. 

Wat je nu schetst is de achterliggende verklaring voor het versoepelen van de lockdown, maar 
wat is de officiële reden die wordt gegeven? Zegt het Kremlin dat het virus verslagen is? 

‘Toen die stemming georganiseerd werd, was de officiële uitleg: we hebben het virus onder 
controle. Dat is nog steeds zo. Niemand zegt dus dat het virus overwonnen is, maar de officiële 
boodschap is nog altijd dat het steeds iets beter gaat, en er dus steeds meer ruimte is om te 
versoepelen. Bovendien kan iedereen die zich niet veilig voelt, de ouderen dus, gewoon binnen 
blijven, aldus de regering. Iedereen heeft op papier dus de keuze om zichzelf te beschermen. 
In de praktijk werkt dat alleen niet, omdat het in Rusland gebruikelijk is bij je volwassen 
kinderen in huis te wonen. En omdat zij wel naar hun werk moeten en wel naar school gaan, 
zie je dat er inderdaad heel erg veel ouderen sterven.’ 

Spelen de successen van het Russische vaccin Sputnik-V ook een rol in de versoepelingen? 
Tijdschrift The Lancet was positief over de testresultaten. Het spul wordt binnenkort in 
Europa geproduceerd. Vanuit Russisch perspectief is dat een goed perspectief. 

‘Zo brengt de regering het wel, ja. Zij zeggen: we hebben een goed werkend vaccin, dus we 
kunnen de pandemie snel definitief achter ons laten. Maar de cijfers laten vooralsnog iets 
anders zien, want nog maar 4,5 procent van de inwoners heeft zijn eerste spuit gekregen. Dat 
is veel minder dan in de meeste Europese landen. Dat komt enerzijds omdat het vaccin nog 
niet goed verkrijgbaar is. Rusland lijkt vooral bezig met het promoten van Spoetnik in het 
buitenland. Anderzijds ligt de oorzaak bij het feit dat de meeste Russen nog altijd erg sceptisch 
zijn. Slechts een derde van de ondervraagden zegt in opiniepeilingen dat ze van plan zijn 
Spoetnik te nemen. Dat komt omdat veel Russen complotdenkers zijn en de overheid niet 
vertrouwen, wat gezien het verleden van het land niet eens zo gek is. Bovendien heeft Putyin 
het zelf nog niet genomen. Hij zegt: misschien ergens eind deze zomer, misschien begin van 
de herfst. Al met al heeft die instelling wel iets problematisch als je met een 
vaccinatiecampagne bezig bent.’ 
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Maar wat is dan nu de volgende stap op de Russische ‘routekaart’? Als het al weer mogelijk is 
met de metro naar je werk te gaan, in het weekend in een nachtclub te dansen en je ook niet 
van plan bent straks een prik te halen, want is dan nu de stip op de horizon? 

‘Die is er niet echt. Veel Russen vinden het wel vervelend dat de grenzen met de meeste landen 
nog dicht zijn, dus er is nog zeker ruimte voor verbetering. Voor de rest geldt wat ik al eerder 
zei: het is in Rusland alsof het normaal al terug is.’ 

Dus in Rusland is het nieuwe normaal eigenlijk het oude normaal, maar dan met wat meer 
doden? 

‘Ja, misschien is dat wel een goede conclusie.’ Bron: De Volkskrant,  11 maart 2021. 

Het coronavirus van dag tot dag: liveblog na twee jaar gesloten 

Na ruim twee jaar heeft RTL Nieuws het liveblog over het coronavirus gesloten. Als er 
aanleiding toe is, wordt het blog weer geopend. Teruglezen wat de redactie de afgelopen twee 
jaar gepubliceerd heeft, kan uiteraard nog wel. Van dag tot dag. 

Beste lezer, een historisch moment: na ruim twee jaar wordt dit liveblog over het coronavirus 
gesloten. Als er aanleiding toe is, wordt het blog weer geopend. Uiteraard blijven we wel 
artikelen en video’s maken over het virus en alles daaromheen. Bron: RTL Nieuws, 7 maart 
2021. 

Aantal coronadoden wereldwijd mogelijk drie keer groter dan gedacht 

Amerikaanse onderzoekers zeggen dat wereldwijd naar alle waarschijnlijkheid meer dan 
achttien miljoen mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. Dat aantal is 
drie keer groter dan het officiële aantal, aldus een studie die vrijdag werd gepubliceerd in het 
wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. 

Het rapport verschijnt precies twee jaar nadat de WHO de corona-uitbraak als pandemie had 
bestempeld. Het onderzoeksteam van de universiteit van Washington bestudeerde cijfers uit 
191 landen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 om het werkelijke 
dodental als gevolg van het coronavirus in beeld te brengen. 

Om een beeld te krijgen van het werkelijke dodental, keek het team naar de zogenoemde 
oversterfte. De wetenschappers onderzochten hoeveel meer mensen zijn gestorven tijdens de 
coronapandemie dan verwacht kon worden op basis van recente jaren die voorafgingen aan 
de pandemie. 

De onderzoekers maakten hierbij onderscheid tussen mensen die als gevolg van een 
besmetting met het virus zijn overleden, en mensen die al medische aandoeningen hadden en 
bij wie het virus hun medische situatie deed verslechteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
mensen met hart- of longaandoeningen. 

Het onderzoeksteam maakte gebruik van meerderde databases die het aantal doden in 
verschillende landen en regio’s monitoren. De uitkomsten van dit onderzoek varieerden sterk 
per regio, maar de onderzoekers kwamen uit op een gemiddelde oversterfte van 120 personen 
per 100.000 mensen. In 21 landen ging het zelfs om minstens 300 ‘extra’ sterfgevallen per 
100.000 inwoners. 

De oversterfte was het grootst in Zuid-Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. 

De wetenschappers schatten het totale aantal personen dat door de coronapandemie is 
overleden op 18,2 miljoen. Dat is drie keer meer dan de circa 6 miljoen coronadoden die 
geregistreerd werden in de jaren 2020 en 2021. 

Volgens de Amerikaanse wetenschappers geven de officiële cijfers een ‘beperkt deel van de 
werkelijkheid’ weer. ‘Terwijl het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in 2020 en 



9 
 

2021 slechts 5,9 miljoen was, schat de nieuwe studie dat de oversterfte in diezelfde periode 
18,2 miljoen mensen bedroeg. Dat suggereert dat de ware impact van de pandemie veel groter 
dan gedacht kan zijn’, aldus de onderzoekers. Bron: NU.nl,  11 maart 2021. 

Aantal coronagevallen China loopt snel op door besmettelijker versie van 
Omikron 

Het aantal coronabesmettingen in China is dit jaar al hoger dan in het gehele vorige jaar. Er 
werden in het afgelopen etmaal 1337 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt de Chinese 
nationale gezondheidscommissie. Daarmee komt het totaal aantal gevallen dit jaar op meer 
dan 9000. In heel 2021 werden er 8378 gemeld, volgens cijfers van persbureau Reuters. 

De autoriteiten wijten het snel stijgende aantal gevallen aan de nog besmettelijkere versie van 
Omikron, de BA.2-subvariant. In China wordt nu gesproken over besmettingen die onder de 
radar plaatsvinden, omdat deze Omikron-subvariant sneller verspreidt en testen ervoor 
minder goed werken. De subvariant is overigens niet nieuw: in Nederland is die al sinds 
februari dominant, meldt het RIVM. 

De grote meerderheid van nieuwe besmettingen werd geregistreerd in de noordoostelijke 
provincie Jilin. 895 mensen liepen daar het virus op. Er worden 7000 reservisten van het leger 
ingezet in die regio. Die moeten helpen met het bewaren van de orde, het registreren van 
mensen bij testcentra en het inzetten van drones om desinfectiemiddel vanuit de lucht te 
sproeien, meldt de staatstelevisie. 

Inwoners van de provincie hebben toestemming van de politie nodig om de regio te verlaten of 
om tussen steden te reizen. 

In de stad Shenzhen, bij Hongkong, werden 75 nieuwe gevallen gemeld. De stad met zo’n 17,5 
miljoen inwoners ging gisteren in lockdown. Het openbaar vervoer is er stilgelegd en het 
stadsbestuur heeft inwoners opgeroepen om thuis te werken. Komende dagen worden 
inwoners massaal getest op het virus. 

Verder zijn er besmettingen geregistreerd in Qingdao, eveneens aan de kust en in het 
noordelijk gelegen Xingtai. Ook zijn er nieuwe gevallen bekend in de hoofdstad Beijing en in 
miljoenenstad Shanghai. In die laatste twee steden zijn lokaal lockdowns ingesteld. De cijfers 
beperken zich tot het vasteland van China, daar wordt onder meer Hongkong niet toe 
gerekend. In die stad zijn in de afgelopen 24 uur 32.000 gevallen gemeld. 

Het aantal gevallen op het vasteland loopt sinds begin deze maand gestaag op. En hoewel het 
totaal nog steeds ver onder de aantallen van Europa en de VS ligt, is het nu al de grootste 
uitbraak sinds het begin van de pandemie in Wuhan begin 2020. 

Vrij snel na de eerste uitbraak in Wuhan stelde China strikte lockdownmaatregelen in. 
Daardoor werd het aantal besmettingen laag gehouden. Nu nog steeds geldt een 
quarantaineplicht voor iedereen die met een besmet persoon in contact is geweest. Die 
strategie is erop gericht om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen. 

Ook nu zeggen de autoriteiten dat beleid van lockdowns, massaal testen en 
quarantaineverplichtingen te willen voortzetten. 

Het is al langer bekend dat er subvarianten van Omikron rondgaan. In Nederland houdt het 
RIVM met steekproeven bij welke varianten er rondgaan. Subvariant BA.2 lijkt volgens het 
RIVM vooralsnog niet tot ernstigere ziekteverschijnselen te leiden na besmetting dan de 
originele BA.1. bron: AD, 14 maart 2022. 
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In China zijn fabrieken stilgelegd vanwege een opleving van het 
coronavirus 

In China zijn fabrieken stilgelegd vanwege een opleving van het coronavirus. De zuidelijke 
stad Shenzhen, het centrum van de Chinese technologische industrie, heeft het openbaar 
vervoer tijdelijk stilgelegd en burgers opgeroepen om thuis te werken. Ook scholen zijn 
gesloten. 

In reactie schortten toeleveranciers van Apple AAPL$151,80-1,89procent , zoals Foxconn en 
Unimicron Technology, maandag hun activiteiten in de techhub op. Een deel van de productie 
is verplaatst naar back-upfabrieken om de productiestoring te beperken. Het aantal 
coronagevallen loopt al sinds de jaarwisseling op in Shenzhen, waar dan ook al maanden 
sprake is van reisbeperkingen. 

Ook in het noordoostelijke Changchun zijn er fabrieken gesloten vanwege covid. Zo schortte 
de Japanse autofabrikant Toyota de productie op van zijn joint venture met de Chinese FAW 
Group. 

Chinese aandelen kelderden maandag in reactie op het nieuws. Beleggers zijn angstig voor 
vertraging van de economische groei. Maandag bleek het aantal nieuw uitgegeven 
bankkredieten in februari sterker dan verwacht te zijn gedaald. De algehele kredietverlening 
vertraagde eveneens. Volgens Zhiwei Zhang, hoofdeconoom bij de Hongkongse 
vermogensbeheerder Pinpoint Asset Management, houdt het risico voor een dalende Chinese 
economie ‘ten minste in de komende maanden aan’. 

De Shanghai Composite Index sloot maandag op een verlies van 2,6 procent. De grootste 
dagelijkse daling van de index sinds juli 2020. De verliezen werden verergerd door zware 
verkopen door buitenlandse beleggers via het Chinese Stock Connect-programma. Het idee 
achter dat programma is dat bedrijven op een andere aandelenmarkt dan hun thuismarkt 
aandelen uitgeven. De spanningen tussen China en de Verenigde Staten blijven oplopen. 

De Amerikaanse beursautoriteit SEC kondigde vorige week aan dat vijf Chinese bedrijven van 
Wall Street moeten vertrekken als ze niet transparanter worden. Dat laatste is lastig, 
aangezien Beijing hun dat verbiedt. Naast de Chinese beurzen ging ook de Hongkongse Hang 
Seng-index ging hard onderuit; met 5procent. Daarmee kwam het op het laagste punt uit 
sinds maart 2016. 

Het totale uitgeleende bedrag aan Chinese huishoudens, voornamelijk hypotheken, kromp in 
februari met Yn 336,9 mrd (€48,2 mrd). Dat is een fors grotere daling dan de krimp van Yn 
843 mrd (€120,8 mrd) in januari en deze wijst op de zwakte van de vastgoedmarkt, een 
belangrijke graadmeter voor de Chinese economie. 

China heeft dit jaar al meer coronagevallen gemeld dan in heel 2021. Opgeteld ging het tot en 
met zondag om meer dan 9000 gevallen, meldt de Nationale Gezondheidscommissie maandag. 
Ter vergelijking: in 2021 waren het er 8378, blijkt uit berekeningen van persbureau Reuters. 

Het nieuwe, hoge aantal besmettingen komt volgens de autoriteiten op conto van de 
subvariant BA.2 van het virus, een nog besmettelijkere versie van Omikron. Ook in Nederland 
is deze variant sinds februari dominant, meldde het RIVM vorige maand. Zondag zijn er 1437 
nieuwe gevallen gemeld in China; het grootste aantal nieuwe besmettingen sinds februari 
2020. 

De afgelopen jaren lukte het Beijing om lokale uitbraken een halt toe te roepen door een 
combinatie van massaal testen en het isoleren van besmette mensen. Nu de Omikron-variant 
in het land oprukt, lijkt deze zero-covidstrategie moeilijk vol te houden. Bron: FD, 14 maart 
2022. 
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Aantal mensen met corona in ziekenhuizen flink gestegen 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 
146 gestegen naar 1920, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Het is de hoogste stijging sinds 7 februari, toen het aantal met 149 opliep. 

Op de intensive cares liggen nu 151 coronapatiënten, eentje minder dan zondag. Op de 
verpleegafdelingen worden 1769 patiënten met corona verzorgd, 147 meer dan een dag eerder. 
Op de ic’s werden 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 212. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis 
liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt 
het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. 
Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd. 
Bron: De Telegraaf, 14 maart 2022. 

Te weinig vaccin in 247 boosterprikken door menselijke fout 

Door een fout van de GGD West-Brabant hebben 247 mensen een te lage dosis van hun 
tweede boosterprik gekregen. De groep kreeg 0,15 milliliter Moderna toegediend, terwijl dit 
0,25 milliliter had moeten zijn. 

De GGD bevestigt het bericht, dat Omroep Brabant naar buiten bracht. De groep kreeg de 
booster vrijdag 4 maart op de priklocatie van Breda International Airport, het kleine vliegveld 
tussen Roosendaal en Etten-Leur. 

Het probleem was dat de verkeerde naalden en spuiten met elkaar werden gecombineerd. ‘We 
betreuren dit. Iemand heeft niet goed opgelet, het was een menselijke fout’, zegt een 
woordvoerster van de GGD. 

Ze benadrukt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over schadelijke gevolgen. 
Iedereen die de te lage dosis heeft gekregen, is nadat de fout was ontdekt telefonisch of per 
mail daarvan op de hoogte gebracht. 

De GGD heeft in overleg met het RIVM alle betrokkenen aangeraden een nieuwe boosterprik 
te komen halen. ‘De maximale dosis is 0,5 milliliter, dus daar blijf je dan nog ruim onder.’ 
Hoeveel mensen het advies opvolgen, kon de gezondheidsdienst nog niet zeggen. Bron: RTL 
Nieuws, 14 maart 2022. 

Massale corona-uitbraak in Hongkong nauwelijks onder controle te 
krijgen 

Hongkong heeft te maken met de grootste corona-uitbraak tot nu toe. De ziekenhuizen zijn 
vol. De stad moet zich van Beijing nog steeds aan het zero-Covid-19-beleid houden. 

De hoogste leider van Hong Kong, Carrie Lam, zei maandag dat er geen plannen zijn om de 
coronamaatregelen aan te scherpen. De regering acht het noodzakelijk om rekening te houden 
met de geestelijke gezondheid van burgers, zei de leider. Momenteel zijn bijeenkomsten van 
meer dan twee personen verboden. De meeste publieke locaties zijn gesloten - inclusief 
scholen - en mondkapjes zijn overal verplicht. 

Iedereen in Hongkong die positief testte moest aanvankelijk in een ziekenhuis worden 
opgenomen. Daardoor raakten de ziekenhuizen al snel vol. 

Inwoners van Hongkong moeten na hun inenting met het Sinovac Covid-19 vaccin in de 
wachtruimte van de vaccinatielocatie een tijd wachten voor ze naar huis mogen.. Weinig 
ouderen in Hongkong zijn gevaccineerd. Van de 80-plussers in Hongkong heeft nog geen derde 
twee doses gehad. Veel van hen dachten dat corona voorgoed uit Hongkong verdwenen was. 
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Supermarkten in Hongkong hebben lege schappen. Door de corona-uitbraak is de aanvoer 
van voedsel verstoord. Inwoners doen paniekaankopen. 

 

Zorgpersoneel behandelt Covid-patiënten in het Princess Margaret ziekenhuis. Hongkong 
heeft te maken met de grootste corona-uitbraak tot nu toe. De stad hanteert een zero-
Covidbeleid, een strategie die erop gericht is Covid-19 volledig uit te bannen. Foto Dale de la 
Rey/AFP 
 
Hongkong bouwt in totaal ongeveer 90.000 isolatie-eenheden waar mensen met milde of geen 
symptomen moeten uitzieken. 

China levert Hongkong testfaciliteiten en medisch personeel. Ook helpt het Hongkong met de 
bouw van een noodziekenhuis. 

Vorige week registreerde Hongkong volgens een publicatie van Our World in Data de meeste 
sterfgevallen per miljoen mensen wereldwijd. Bron: NRC, 14 maart 2022. 

17,5 miljoen mensen in lockdown in Shenzhen vanwege corona-uitbraak 

De Chinese stad Shenzhen is in volledige lockdown. Daarmee proberen de Chinese 
autoriteiten een grote corona-uitbraak in de stad van 17,5 miljoen inwoners onder controle te 
krijgen. 

Het afgelopen weekend liep het aantal coronabesmettingen in de stad hard op. Elke bewoner 
wordt vanaf nu driemaal getest. Alleen daarvoor mogen ze hun huis uit. Er rijden geen bussen 
in de stad, en ook de metro ligt stil. De maatregelen blijven in ieder geval tot 18 maart van 
kracht. 

Ook in andere grote Chinese steden, waaronder Shanghai en Changchun, zijn maatregelen 
getroffen.  

China-correspondent Roland Smid ziet dat het qua corona weer goed mis is, niet alleen in 
Shenzhen. Zo loopt in zijn standplaats Sjanghai, waar 25 miljoen mensen wonen, iedereen 
weer met een mondkapje over straat. 

‘Verschillende districten in de stad zijn dicht en dat heeft weer grote consequenties voor het 
dagelijks leven hier. Ik heb het geluk dat in mijn buurt nog niet zoveel besmettingen zijn, 
maar in andere delen van de stad moeten mensen thuis in quarantaine’, zegt Smid. ‘Vrijdag 
besloten al meerdere scholen  -  en dat gaat best ver - dat alle kinderen 48 uur lang op school 
moesten blijven. Die kinderen hebben het hele weekend in een klaslokaal doorgebracht. Ze 
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moesten daar slapen en eten. Het is ineens heel heftig. Je ziet echt dat die Omikron-variant 
erg heerst in het land. China heeft daar flink van te lijden.’ 

Dat zijn de maatschappelijke gevolgen, maar er zijn ook economische gevolgen, benadrukt 
Smid. ‘Sjanghai is het financieel-economische hart van het land. Er wonen hier 25 miljoen 
mensen, als het hier op slot gaat heeft dat een enorm effect.’ 

‘In Shenzhen in het zuiden van China, vlak bij Hongkong, zijn ze, zoals gezegd, al een stapje 
verder, die stad is volledig in lockdown. En Shenzhen is economisch enorm belangrijk omdat 
daar bijvoorbeeld veel elektronische producten worden gemaakt.  Denk aan Foxconn, dat 
onder meer de iPhones en iPads maakt voor Apple. Het bedrijf heeft aangekondigd dat de hele 
productie tot nader order wordt stilgelegd.’ 

En zo zijn er daar meer bedrijven, zegt Smid. ‘Als die lockdown erg lang gaat duren, gaat 
Europa dat ook merken. We hadden vorig jaar natuurlijk al een chiptekort, dat nog steeds 
niet is opgelost, en allerlei bezorgproblemen rond producten die in China worden gemaakt. 
Vergeet niet, China is nog altijd de fabriek van de wereld en als steden als Shenzhen en 
Sjanghai op slot gaan, dan raakt dat de productieketen wereldwijd. Je moet er echt vanuit 
gaan dat als deze lockdowns nog langer duren, je ook in Nederland echt langer moet wachten 
op alle elektronica.’ Bron: RTL Nieuws, 14 maart 2022. 

 

 

Bron: FD, 15 maart 2022. 

 

Corona legt Chinese fabrieken lam, grote steden weer op slot 

Ruim twee jaar nadat corona voor het eerst opdook, treft het virus China weer hard. Zondag 
werd het hoogste aantal besmettingen geteld sinds februari 2020. De autoriteiten sluiten 
meerdere steden geheel of gedeeltelijk af. Dat kan, als het lang duurt, ook gevolgen hebben 
voor Europa. 

Zowel Foxconn, een belangrijke toeleverancier van technologieconcern Apple, als Volkswagen 
hebben de productie per direct neergelegd. Foxconn is in de zuidelijke technologiestad 
Shenzhen gevestigd, vlakbij Hong Kong. 

‘Het bedrijf zet de iPhones van Apple in elkaar, maar ook apparaten van andere grote 
bedrijven’, aldus Roland Smid, China-correspondent van RTL Nieuws. Zelf woont hij in 
Sjanghai, waar ook verschillende delen van de stad op slot zijn. Oorzaak is het besmettelijke 
Omikron-virus, dat van Chinese steden weer een spookstad heeft gemaakt. 

‘Op straat is het rustig, iedereen die naar buiten moet heeft een mondkapje op. Het is goed 
mis. Verschillende districten in de stad zijn afgesloten,’ zegt Smid. 

‘Het gaat om buurten met een hoge besmettingsgraad, mensen moeten thuis in quarantaine. 
Afgelopen weekend werd besloten dat op veel scholen in China kinderen niet naar huis 
mochten, die moesten 48 uur op school blijven en daar slapen en eten.’ 
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De opmars van het coronavirus in China is opmerkelijk. Door een streng zero covud-
beleid was het virus - inclusief de deltavariant - zo goed als platgeslagen. Tegen omikron 
hebben de autoriteiten echter geen wapen, aldus Smid. 

 

Stilte in miljoenenstad Shenzhen nu een nieuwe lockdown is ingevoerd. 
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Technologiestad Shenzhen, het Chinese Silicon Valley, is zelfs geheel in lockdown. ‘Als die 
lockdown aanhoudt, heeft dat ook gevolgen voor Europa. We hebben natuurlijk eerder het 
chiptekort gehad. China is de fabriek van de wereld. Als de fabrieken nu lang niets 
produceren, raakt dat wereldwijd de productieketen. Dan moet je in Nederland weer lang 
wachten op je telefoon of andere elektronica.’   
 
Ook Volkwagen is gedupeerd. Het autobedrijf maakte maandagochtend bekend dat de 
productie in drie van zijn fabrieken in China tijdelijk is stopgezet vanwege een lockdown in de 
noordoostelijke stad Changchun.  

De fabrieken, die Volkswagen samen met zijn Chinese partner FAW runt, moeten op bevel van 
de autoriteiten in ieder geval tot en met woensdag gesloten blijven, zei een woordvoerder van 
de Duitse autofabrikant in Beijing. 

Het gaat om een fabriek van Volkswagen, een onderdelenfabriek en een fabriek van automerk 
Audi, dat onderdeel is van de Volkswagen Groep.  

De onderbreking van de activiteiten betekent volgens het bedrijf niet automatisch dat het 
aantal geproduceerde voertuigen zal afnemen. De achterstand kan later worden ingehaald, 
bijvoorbeeld met extra ploegen, als er geen langdurige productieonderbreking is. Bron: RTL 
Nieuws, 14 maart 2022. 

Apple-leverancier Foxconn legt productie stil door corona-lockdownP 

Foxconn, een belangrijke leverancier van Apple, heeft zijn activiteiten in Shenzhen stilgelegd 
vanwege een nieuwe corona-lockdown in de grote Chinese stad. 

Foxconn, de merknaam van fabrikant Hon Hai Precision, zet onder meer de iPhones van Apple 
in elkaar. Het bedrijf, dat ook onderdelen maakt voor Dell, Sony en vele andere grote 
techmerken, liet weten de productie in Shenzhen te verhuizen naar andere locaties. 

China, dat een strikt coronabeleid hanteert, legde de 17 miljoen inwoners tellende 
zakenstad Shenzhen een strenge lockdown op. 

China meldde zondag het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds februari 2020, 
toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen. De huidige uitbraak 
heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere oostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen. 
In meer dan tien regio’s verspreidt het virus zich momenteel snel. 
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Apple kondigde vorige week de nieuwe versie van de IPhone SE aan, die vanaf vrijdag wordt 
geleverd. Bron: RTL Nieuws, 14 maart 2022. 

OMT adviseert kabinet gedeeltelijk thuiswerkadvies te handhaven 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om voorlopig nog een 
gedeeltelijk thuiswerkadvies te blijven hanteren. Ook andere basismaatregelen en ‘generieke 
adviezen’ tegen het coronavirus kunnen volgens de deskundigen beter nog een tijdje van 
kracht blijven. 

Voor werkenden geldt nu nog het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere 
helft op kantoor. Haagse bronnen meldden vorige week dat het kabinet dit advies eigenlijk 
zou willen intrekken. Een besluit daarover valt morgen. 

Door de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is de laatste tijd sprake van een 
opleving van het virus. ‘Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona 
momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt’, aldus het advies. 

Het heeft volgens het OMT ook zin om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer als 
het aantal coronabesmettingen hoog is. Volgens de experts kan het dragen van mondkapjes 
kwetsbaren beschermen en geeft het hen een kans om op een veilige manier met het ov te 
reizen. 

De NS hoopt dat het mondkapje in het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Volgens het 
spoorwegbedrijf ‘wordt het steeds lastiger om erop toe te zien dat reizigers nog een mondkapje 
dragen in de trein, terwijl het bijna overal elders is afgeschaft’. 

Vorige week lekte al uit dat het kabinet overweegt het mondkapje in het ov af te schaffen en 
ook te stoppen met het 1G-testbeleid voor grotere evenementen die binnen plaatsvinden. Het 
OMT ‘kan instemmen’ met dat laatste punt. Volgens de experts is de meerwaarde van de 
maatregel op dit moment beperkt. 

Verder denkt het OMT dat het niet meer nodig is voor scholieren om twee keer in de week 
preventief een zelftest te doen. Wel zouden genoeg zelftesten beschikbaar moeten blijven om 
het testen bij klachten te stimuleren. 

Het advies om thuis te blijven bij een positieve zelftest, houdt het OMT in stand. Ook adviseert 
het OMT om de quarantaineregels voor nauwe contacten, bijvoorbeeld met gezinsleden, nog 
niet aan te passen. Het advies om in quarantaine te gaan geldt nog steeds voor mensen die 
geen booster hebben gehad en niet corona hebben doorgemaakt. Coronaminister Ernst 
Kuipers maakte zich eerder zorgen dat de samenleving ontwricht kan raken als te veel mensen 
in quarantaine of thuisisolatie moeten. 

Voor het testen voor reizen en het digitale coronapaspoort ziet het OMT nu geen meerwaarde 
in de bestrijding van corona. In een advies aan het kabinet schrijven de experts dat de 
maatregelen maar beperkt worden nageleefd en daarom weinig effectief zijn. Als de regels wel 
worden opgevolgd, is er een ‘beperkt effect’ voor reizigers. 

Voor kwetsbare reizigers blijft het advies dan ook om een mondkapje te blijven dragen. Ook 
adviseert het OMT reizigers om op de dag van aankomst en vijf dagen daarna een zelftest te 
doen. Reizen zorgt volgens het OMT voor een verhoogd risico om ziek te worden. 

De regels voor reizen tijdens corona verschillen per land. In de Europese Unie geldt het 
zogeheten dcc (digitaal corona certificaat). Met dit Europese coronapaspoort kan men tot 1 
juli 2023 vrij reizen. Iemand kan een dcc krijgen als diegene volledig is gevaccineerd, onlangs 
is hersteld of een recente negatieve testuitslag heeft gekregen. 

Het OMT benadrukt dat de keuzes aan het kabinet zijn. Morgen maakt minister Ernst Kuipers 
bekend wat er met de nu nog geldende coronaregels gebeurt. De afgelopen tijd zijn al veel 
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coronamaatregelen afgeschaft. Mensen mogen al weer een tijdje meer bezoekers thuis 
ontvangen, er kan weer worden gesport en de horeca is open. 

Het aantal nieuwe coronagevallen begint inmiddels weer te dalen. Na de laatste versoepelingen 
van de coronaregels, die samenvielen met carnaval, was het aantal nieuwe gevallen snel 
gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen 
etmaal 45.908 bevestigde besmettingen. Precies een week geleden waren er ruim 64.000 
positieve testuitslagen. 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal wel 
flink gestegen, met 146 naar 1920. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de hoogste stijging sinds 7 februari, toen het aantal met 
149 opliep. 

Op de intensive cares liggen nu 151 coronapatiënten, eentje minder dan afgelopen zondag. 
Op de verpleegafdelingen worden 1769 patiënten met corona verzorgd, 147 meer  dan een dag 
eerder. Op de ic’s werden 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 
212. 

Het stijgende aantal besmettingen zal naar verwachting leiden tot een ‘relatief beperkte’ 
toename van het aantal ziekenhuisopnames. Maar op de intensive care wordt vooralsnog geen 
extra druk verwacht. Wel benadrukt het OMT dat de prognoses voor de komende tijd 
uiteenlopen en ‘geen volledige zekerheid’ bieden. Bron: AD, 14 maart 2022. 

Corona-opleving lijkt voorbij, aantal positieve tests is stabiel 

Ongeveer een maand geleden versoepelde het kabinet de coronamaatregelen. Vlak voor 
carnaval ging de horeca open. Kort erna begon het aantal positieve tests te stijgen, zoals al 
werd verwacht. Na twee weken lijkt die opleving voorbij. Het aantal bevestigde besmettingen 
stabiliseert zich. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve 
tests in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week meldde het instituut 439.775 nieuwe 
gevallen in zeven dagen tijd. Dat was bijna 80 procent meer dan de week ervoor. In de zes 
dagen na de laatste update zijn ruim 375.000 besmettingen aan het licht gekomen. Daarmee 
zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 430.000 tot 450.000. 

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week 
in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1171 nieuwe opnames, waarvan 82 
op de intensive cares. In diezelfde periode registreerde het instituut 56 sterfgevallen door 
toedoen van het virus. Bron: De Telegraaf, 15 maart 2022. 

Veel meer explosieven gevonden en dat komt door corona 

Magneetvissers en speurders met een metaaldetector hebben in 2021 veel meer explosieven 
gevonden in Brabant dan voorheen. De oorzaak? Corona. ‘Mensen moesten iets toen de 
kroegen en musea dicht waren.’ 

Voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was 2021 een ongekend druk jaar. 
Verspreid over alle provincies moest de dienst bijna 2600 keer uitrukken. Dat is ruim 
driehonderd keer vaker dan in 2020. Ook in Brabant was een duidelijke stijging in 
bommenvondsten te zien, eigenlijk op alle fronten. ‘En het komt allemaal door de coronacrisis’, 
vertelt majoor Peter aan Omroep Brabant. 

Majoor Peter (‘mijn achternaam houd ik voor mezelf’) staat aan het hoofd van alle operaties 
van de EOD in binnen- en buitenland. Het was een druk jaar voor hem, maar ook voor de rest 
van de EOD. 
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De EOD moest vorig jaar in totaal 597 keer in actie komen in onze provincie om bommen of 
granaten op te ruimen. Dat gebeurde in 239 gevallen na een melding van een magneetvisser 
of iemand met een metaaldetector. Dat is circa een derde van alle meldingen dat jaar. Een 
flinke stijging in vergelijking met 2020 toen 79 van deze speurneuzen bij de EOD aanklopten 
voor een gevonden explosief. 

‘Mensen zaten afgelopen jaar weer thuis en hadden geen uitlaatklep. Alles was dicht. Dus ze 
gingen naar buiten - in de tuin aan de slag, wandelen in het bos. Sommige mensen trokken 
daarbij ook opeens de metaaldetector uit de schuur’, zegt majoor Peter. 

Met name de metaaldetector was populair. In 2020 kreeg de EOD in Brabant 51 meldingen 
van mensen met een metaaldetector. In 2021 is dat aantal maar liefst vier keer zo hoog en 
staat de teller op 202 meldingen. Ook het aantal meldingen van magneetvissers is 
toegenomen: van 28 in 2020 naar 37 in 2021. 

Het gekke is: die plotse stijging houdt ook na de lockdowns aan. ‘Blijkbaar vinden mensen het 
een leuke hobby. We merken het ook in de wintermaanden. Dan ligt het aantal vondsten 
doorgaans lager omdat mensen minder naar buiten gaan. Tegenwoordig wordt er dan in één 
week gevonden wat voorheen in drie weken werd gevonden’, legt majoor Peter uit. 

In de praktijk betreft het overgrote deel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Niet al die 
bommen of granaten zijn even gevaarlijk. Een zogeheten A-melding moet dezelfde dag nog 
worden opgeruimd vanwege ernstig gevaar voor mens of dier. 

Speurders waren in Brabant afgelopen jaar 27 keer goed voor een zogeheten ‘A-melding’. Ook 
dat getal is gestegen, want in 2020 waren dat er 16. Majoor Peter benadrukt daarom dat 
mensen die iets denken te hebben gevonden, écht moeten oppassen. 

‘Mensen onderschatten het enorm. Ze denken: ach, die dingen zijn oud en verroest, het werkt 
niet meer. Maar iedere keer zien we hetzelfde als we er eentje onklaar maken: van binnen zien 
die explosieven er gewoon nog gloednieuw uit. Daar wil je echt geen risico mee nemen.’ 

‘Wat je ook doet: laat het liggen en bel de politie’, luidt het advies van majoor Peter. ‘Sommige 
mensen bellen de politie niet omdat ze bijvoorbeeld twijfelen. Dat moet je nooit doen. Al kan 
het natuurlijk altijd erger. We maken het ook mee dat er opeens iemand met een bom het 
politiekantoor binnen komt lopen. Je verzint het niet.’ Bron: Omroep Brabant, 15 maart 2022. 

Hoogste aantal nieuwe coronapatiënten van dit jaar opgenomen 

Terwijl het kabinet de coronamaatregelen afbouwt, is het aantal opgenomen coronapatiënten 
in de ziekenhuizen verder toegenomen. Verpleegafdelingen kregen 291 nieuwe patiënten 
binnen die het virus hebben opgelopen, het hoogste aantal van dit jaar. 

Momenteel liggen 1952 mensen die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis. Per saldo zijn 
dat er 32 meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Veruit de meeste mensen die nu met Covid-19 in het ziekenhuis liggen, worden behandeld op 
verpleegafdelingen. Op de intensive cares is het cijfer al weken relatief laag en stabiel. Daar 
lagen dinsdag 156 coronapatiënten. Bron: Trouw, 15 maart 2022. 

Topviroloog ziet kentering in coronacrisis: ‘Stop met massaal testen, 
quarantaine en isolatie’ 

Laten we stoppen met massaal testen op corona en met alle quarantaine- en 
isolatiemaatregelen na een positieve testuitslag. De meeste mensen zijn daar nu immuun 
genoeg voor, aldus arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk. 

Nee, Murk onderschat de Omikron-variant van het coronavirus niet. Onlangs was hij er zelf 
een week lang ‘behoorlijk beroerd’ van. ‘Het is een serieuze infectie. Met kans op ziekenhuis, 
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IC, dood.’ Toch acht de arts van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de tijd rijp 
voor een volgende stap in de coronacrisis. ‘Omdat er zoveel immuniteit in de samenleving zit, 
is de werkelijke schade te overzien.’ Bron: AD, 15 maart 2022. 

 

@ ANP 

Honderden ic-medewerkers gestopt tijdens coronacrisis 

Tijdens de coronacrisis zijn honderden intensive care-medewerkers ander werk gaan doen. 
Gemiddeld stopte per ziekenhuis 15 procent van het ic-personeel tijdens de pandemie, meldt 
vakblad Zorgvisie op basis van een peiling onder Nederlandse ziekenhuizen. Daarvan deden 
er 29 mee. 

Slechts vier ziekenhuisorganisaties wisten al hun gespecialiseerde ic-personeel vast te 
houden: Pantein, Slingeland, Isala en Ziekenhuis Rivierenland. 

Volgens Zorgvisie ging een klein deel van de vertrokken ic’ers met pensioen, maar was voor 
de meesten de werkdruk te hoog. Vaak blijven ic-medewerkers die ermee stoppen wel in de 
zorg actief. 

Een deel kreeg een andere functie in hetzelfde ziekenhuis. Ic-medewerkers stapten ook over 
naar de spoedeisende hulp, de ambulancedienst of een klinische afdeling. Sommigen zochten 
elders een baan, bijvoorbeeld in het onderwijs. ‘Of ze werden zzp’er waardoor ze hun werktijd 
beter konden reguleren’, schrijft Zorgvisie. 

Door het grote verloop is bij diverse ziekenhuizen de ic-capaciteit nu kleiner dan voor de 
coronacrisis. Bron: RTL Nieuws, 15 maart 2022. 

Nieuw-Zeeland opent vervroegd grenzen voor toeristen 

Nieuw-Zeeland gaat vanaf 12 april geleidelijk de grenzen openen voor toeristen. Dat heeft 
premier Jacinda Ardern woensdag bekendgemaakt. Australische toeristen zijn de eersten die 
worden toegelaten.  

Daarna is het de beurt aan reizigers uit landen die op de zogenaamde ‘visa waiver’-lijst staan, 
waaronder ook Nederland. Toeristen uit de rest van de wereld moeten waarschijnlijk nog tot 
oktober wachten. 

‘We zijn klaar om veilig aan een nieuw hoofdstuk te beginnen’, verklaarde Ardern. ‘Het sluiten 
van onze grenzen was een van de eerste maatregelen die we twee jaar geleden namen om 
Covid-19 te stoppen. Het heeft gedaan wat het moest doen. Maar nu we in hoge mate 
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gevaccineerd zijn en volgens de voorspellingen de Omikronpiek achter ons hebben gelaten, is 
het veilig om (ons land) open te stellen.’  

Bezoekers dienen gevaccineerd zijn. Ook moeten ze een negatief testresultaat laten zien. Bij 
aankomst hoeven ze zich niet te isoleren, maar ze moeten tijdens hun verblijf in Nieuw-
Zeeland wel nog twee coronatests ondergaan.  

Nieuw-Zeeland houdt al sinds maart 2020 de grenzen voor bijna alle bezoekers dicht. Bron: 
AD, 16 maart 2022.  

 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel aangehouden wegens opruiing over 
corona 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel is woensdagochtend aangehouden op verdenking van 
het versturen van opruiende berichten over corona. Dat heeft jurist Jeroen Pols 
bekendgemaakt. 

Een 45-jarige verdachte zou ‘gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde 
berichten hebben geplaatst op sociale media’, schrijft het Openbaar Ministerie (OM). De 
verdachte wordt vrijdag voorgeleid. 

De aanhouding is verricht nadat de politie van Rotterdam een oriënterend onderzoek had 
gedaan onder leiding van het OM. Omdat het onderzoek nog loopt, doet het OM geen verdere 
mededelingen. 

In januari besloot het OM tot het onderzoek nadat een collectieve aangifte tegen Engel 
was ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, 
oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 
mensen ondertekend. 

Een rechter besluit vrijdag of Engel langer blijft vastzitten. Bron: NU.nl, 16 maart 2022. 

Naast corona nu ook griepepidemie in Nederland 

Dat heel wat mensen momenteel hoesten, snotteren en niezen komt niet alleen door corona. 
In Nederland heerst momenteel ook een griepepidemie. Dit blijkt uit cijfers van het Nivel, RIVM 
en Erasmus MC. 

Vorige week was al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met 
influenzavirus te zien. Afgelopen week steeg dit aantal snel verder. In ruim de helft van de 
keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten werd een influenzavirus 
gevonden.  Daarom zeggen het Nivel, RIVM en Erasmus MC nu dat er een griepepidemie 
heerst.  

Van een griepepidemie is sprake als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 
mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen, en minstens 10 procent van 
deze mensen het influenzavirus heeft.  

Sinds oktober 2021, het begin van het huidige griepseizoen, werd het griepvirus in Nederland 
maar heel soms gevonden. Dat komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen, die ook de 
verspreiding van het griepvirus tegengaan. ‘Nu veel maatregelen zijn losgelaten, hebben 
mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep 
toenemen’, stelt kenniscentrum Nivel.  
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Deze winter is het lastig om te bepalen of er sprake is van een griepepidemie. Dat gebeurt via 
een landelijk netwerk van huisartsenpraktijken. Die geven elke week aan het Nivel door 
hoeveel mensen met griepachtige klachten zij in hun praktijk zien. Bij een deel van deze 
mensen nemen de huisartsen keel- en neusmonsters af. Bij het RIVM wordt bepaald of zij ook 
echt het griepvirus hebben. 

De klachten van griep lijken erg op die van het coronavirus. ‘Veel mensen met griepachtige 
klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder 
mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren’, aldus het Nivel. Bron: AD, 
16 maart 2022. 

Nog een tegenvaller voor Feyenoord: Slot en Trauner getroffen door 
corona 

Arne Slot (43) heeft positief getest op het coronavirus. De Feyenoord-trainer kan donderdag 
niet plaatsnemen op de bank tijdens het Conference League-duel met Partizan Belgrado. Ook 
verdediger Gernot Trauner is positief bevonden. Ook zijn deelname aan de wedstrijd is 
onzeker. 

Nog een andere speler is ook positief en moet net als Trauner eerst negatief testen voordat hij 
kan meespelen. Naast Slot heeft ook assistent Marino Pusic positief getest. 

Assistent-trainer John de Wolf verving Slot woensdag bij de persconferentie in aanloop naar 
de return in Rotterdam. Feyenoord won de eerste wedstrijd, in Servië, met 5-2. De Wolf zit 
tegen Partizan op de bank. Hij zal geassisteerd worden door Robin van Persie en Sipke 
Hulshoff. In augustus zat het duo in de uitwedstrijd bij Willem II (0-4) op de bank, toen waren 
De Wolf en Marino Pusic ziek. 

Slot was eerder dit seizoen ook al kortstondig afwezig vanwege een positieve test. Toen zat hij 
in quarantaine, omdat corona rondwaarde in zijn gezin. Zelf ontsprong hij toen de dans. Dat 
was in de winterstop, pal voor de hervatting van het seizoen. 

Feyenoord reist zondag af naar Amsterdam voor de Klassieker tegen koploper Ajax. Eerder op 
de dag kreeg het ook al een andere tegenvaller te slikken. Doelman Justin Bijlow mist de rest 
van het seizoen vanwege een voetblessure. Bron: De Telegraaf, 16 maart 2022. 

Omikron-variant komt in Nederland het meest voor 

De coronavariant Omikron (B.1.1.529) werd eind november 2021 voor het eerst gemeld in 
Zuid-Afrika. De Omikron-variant neemt wereldwijd in aandeel toe. In Nederland is het de 
dominante variant. Dat betekent dat de meeste mensen met een positieve testuitslag de 
Omikron-variant van het coronavirus hebben. De kleine veranderingen (mutaties) zitten ook 
bij deze variant vooral in de stekeltjes van het coronavirus: het spike-eiwit. Opvallend is dat 
deze variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit heeft. Een aantal mutaties zit op 
plekken die zorgen dat de eigenschappen van het virus veranderen.   

Nog niet eerder verspreidde een nieuwe variant van het coronavirus zich zó snel als de 
Omikron-variant. De effectiviteit van de vaccins tegen besmetting is bij de Omikron-variant 
zonder boostervaccinatie een stuk lager dan bij de Deltavariant. Mensen kunnen de Omikron-
variant van het virus krijgen terwijl zij het coronavirus al eerder hebben gehad of al zijn 
gevaccineerd. Bescherming tegen besmetting en ernstige ziekte na een besmetting met de 
Omikron-variant neemt na een boosterprik  fors toe. Wel neemt de bescherming tegen 
besmetting met de Omikron-variant na een boosterprik sneller af dan de bescherming tegen 
de Deltavariant.  

De Omikron-variant wordt opgepikt in de PCRpolymerase chain reaction-testen en antigeen-
testen die in Nederland gebruikt worden. De Omikron-variant is door de WHO en 
het ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control aangewezen als ‘zorgelijke 
variant’ (VOC). 

Wat zijn de BA-subvarianten van de Omikron-variant? De Omikron-variant heeft drie 
subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 en BA.3 
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varianten. De drie subvarianten verschillen van elkaar als het gaat om het aantal en de type 
veranderingen (mutaties) , onder andere in het spike-eiwit. BA.1 was de dominante Omikron-
variant in Nederland. Sinds week 7 van 2022 is dat BA.2. Dat wil zeggen dat het merendeel 
van de besmettingen met het coronavirus veroorzaakt wordt door BA.2. Deze variant werd in 
week 51 van 2021 voor het eerst aangetroffen in de Nederlandse  kiemsurveillance.  De eerste 
voorlopige onderzoeken laten geen verhoogde kans op ziekenhuisopname door BA.2 zien in 
vergelijking met BA.1. 

BA.3 wordt wereldwijd af en toe gevonden. In de Nederlandse kiemsurveillance nog niet. De 
drie varianten worden zorgvuldig gevolgd en in kaart gebracht vanwege hun (mogelijke) 
risicovolle kenmerken en mate van verspreiding. Bron: RIVM, 11 maart 2022. 

Coronavirussen ontwikkelen doorlopend mutaties. Dat geldt ook voor Sars-COV2. Tot voor 
kort ging het op de Delta variant na om een beperkt aantal kleine mutaties die geen 
significante veranderingen in de effecten van het virus veroorzaakten. Inmiddels zijn er meer 
dan duizend mutaties geïdentificeerd. Daarvan verdwijnen de meeste vanzelf weer en zijn 
relatief ongevaarlijk. 

De meest recente, overheersende variant is Omikron Mu en Lambda zijn ook benoemd en 
gesignaleerd in Zuid-Amerika. Deze mutaties worden gemonitord, maar komen nog te 
sporadisch voor om er uitspraken over te doen. Naast deze is er nog een langere observatielijst 
van nog niet benoemde mutaties die incidenteel zijn waargenomen. 

Maar de nu dominante BA.1 variant van Omikron heeft neefjes die tot nu toe nogal onder de 
radar zijn gebleven. Maar volgens wetenschappers is er nu een stijging van het aantal gevallen 
te zien door een nieuwe variant van Omikron bekend als BA.2., die BA.1 in delen van Europa 
en Azië begint te overtreffen. 

Omikron werd in Zuid-Afrika ontdekt. Wetenschappers hebben een nieuwe Corona-
variant ontdekt die een ‘extreem hoog aantal’ mutaties bevat, verdere ziektegolven kan 
veroorzaken door de afweer van het lichaam te ontwijken. 

Op 9 november werd de Omikron-variant voor het eerst aangetroffen in Botswana, waarna de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze als zorgelijk en risicovol bestempelde. De nieuwe 
variant is in Zuid-Afrika al in 76 procent van de onderzochte monsters aangetroffen en 
verspreid zich snel door de wereld. Daarbij moet worden meegenomen dat in Zuid-Afrika 
slechts 24 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. 

De B.1.1.529-variant heeft 32 mutaties in het spike-eiwit, het deel van het virus dat de meeste 
vaccins gebruiken om het immuunsysteem te helpen tegen Covid. Mutaties in het spike-eiwit 
kunnen van invloed zijn op het vermogen van het virus om cellen te infecteren en zich te 
verspreiden, maar maken het ook moeilijker voor immuuncellen om de ziekteverwekker aan 
te vallen. 

Inmiddels hebben verschillende landen vluchten van en naar Zuid-Afrika geschrapt, de EU 
overlegt daarover. 

In de VS zijn nu herten ontdekt die het coronavirus bij zich dragen. We wisten al dat 
katachtigen en nertsen dragers (en besmetters)  konden zijn, maar de nieuwe ontdekking 
betreft dieren die in het wild leven. Ze kunnen besmet zijn door contact met door mensen 
besmet afval of water. De ontdekking is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het 
virus. Door besmetting van verschillende soorten ontstaan er reservoirs van het virus die tot 
nieuwe mutaties, en dus ook tot nieuwe uitbraken kunnen leiden, zelfs als iedereen is 
gevaccineerd. 

De WHO heeft nieuwe namen bedacht voor de verschillende varianten en mutaties van het 
coronavirus. Die volgen nu het Griekse alfabet. Alfa staat nu voor de oorspronkelijke Engelse 
variant, Beta voor de Zuid-Afrikaanse, Gamma voor de Braziliaanse en Delta voor de India 
variant.   

Een van die zorgwekkende nieuwe coronavirus varianten is gevonden in Brazilië, p1, die zowel 
besmettelijker als dodelijker is. Deze heeft zich inmiddels over meer dan veertig landen 
verspreid maar is alweer gepasseerd door de India variant. 
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Deltavariant nog veel besmettelijker dan werd aangenomen. De nieuwe variant 
corona Delta is veel besmettelijker, breekt eerder door de bescherming van de vaccins en kan 
een ernstigere ziekte veroorzaken dan alle andere bekende versies van het virus. Dat stelt een 
interne presentatie van de Centers for Disease Control and Prevention CDC. 

Dr. Rochelle P. Walensky, de directeur van het agentschap, zei dat gevaccineerde mensen met 
zogenaamde doorbraakinfecties van de Delta-variant net zoveel virus in neus en keel dragen 
als niet-gevaccineerde mensen, en het net zo gemakkelijk kunnen verspreiden, zij het minder 
vaak. Dat meldt de New York Times. 

Maar het interne document schetst een bredere en zelfs grimmigere kijk op de variant. De 
Delta-variant is beter overdraagbaar dan de virussen die MERS, SARS, Ebola, verkoudheid, 
seizoensgriep en pokken veroorzaken, en is net zo besmettelijk als waterpokken. Dat staat in 
het document, waarvan  The New York Times en kopie heeft. 

Mutaties kunnen zich verder blijven ontwikkelen in delen van de bevolking die niet zijn 
gevaccineerd. 

Een eerdere coronavirus mutatie die bekend staat als de Bristol-variant, zou mensen kunnen 
infecteren die eerder besmet waren of eerder zijn ingeënt. Over deze variant is de laatste tijd 
weinig meer vernomen. 

Kijk ook op de website van de CDC voor een actueel overzicht van mutaties en de verspreiding 
ervan. 

De Zuid Afrikaanse mutatie heet E484K en werd begin 2021 voor het eerst opgemerkt. Die 
variant heeft zich nu verspreid naar 12 andere landen. Op basis van een eerste ronde 
onderzoek waarschuwen wetenschappers nu dat de mutatie de werking van de huidige 
vaccins kan verminderen. 

Er is ook een nieuwe mutatie opgedoken in Japan, bij reizigers die uit Amazonas in Brazilië 
naar het land kwamen. Dat meldt Reuters. 

De Engelse coronavirus mutatie Sars-COV2  heet B.1.1.7  of VOC-202012/01. 
Wetenschappers onderzoeken nu of de Engelse variant ook echt besmettelijker is dan het 
oorspronkelijke virus. Onderzoek van het Imperial College of London bevestigde dat: de 
nieuwe variant verhoogt de R waarde met 0.4 tot 0.7 liet het onderzoek zien. Huidige 
schattingen tonen 30 procent besmettelijker, bovendien zou de variant ook tot 30 procent. 
meer sterfte leiden. Ook zijn er meer jongeren door besmet. 

In Israël is de Engelse variant inmiddels verantwoordelijk voor de helft van de besmettingen 
en treft vooral ook relatief meer kinderen en jongeren. 

Recent onderzoek van de Universiteit van Oxford laat een verhoogde besmetting van rond 30 
procent zien. Niet duidelijk daarin is welke rol het gedrag van de geteste personen speelde. 
Wel werd er naar leeftijd gekeken en daarbij werd geen verschil gevonden tussen verschillende 
leeftijdsgroepen. 

Ook is duidelijk dat VOC 202012/01 in één keer 17 mutaties gelijktijdige mutaties laat zien, 
iets wat nog nooit eerder is gezien. 

De variant heeft zich inmiddels over verschillende landen verspreid, waaronder Nederland. 
Om verdere verspreiding af te remmen zijn verdere beperkingen ingevoerd. 

In Californië gaat mutatie CAL.20C rond, nu verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van 
de besmettingen in de Bay Area. Ook deze lijkt besmettelijker dan het originele virus, maar 
voortgaand onderzoek moet dat nog definitief uitwijzen. 

BBC Future publiceerde op 20 januari een uitgebreid overzicht van de stand van zaken rond 
mutaties van Sars-CoV-2. 

Er zijn momenteel nog te veel onbekenden om conclusies te trekken over de risico’s van de 
nieuwe mutatie. Science Magazine meldt dat onderzoekers SARS-CoV-2 in realtime 
nauwkeuriger hebben zien evolueren dan enig ander virus in de geschiedenis. Tot nu toe 
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muteerde het met een snelheid van ongeveer één tot twee veranderingen per maand. Dat 
betekent dat veel van de genen waarvan de sequentie is bepaald, op ongeveer 20 punten 
verschillen van de vroegste genomen die in januari in China zijn onderzocht. Maar er 
circuleren ook veel varianten met minder veranderingen. 

Van de zeventien mutaties van VOC 202012/01 komen er acht voor in het gen dat het spike-
eiwit op het virale oppervlak codeert. Twee daarvan baren zorgen. Van de ene, N501Y 
genaamd, is eerder aangetoond dat ze de binding aan de ACE2-receptor, het toegangspunt tot 
menselijke cellen, verhoogt. De andere, genaamd 69-70del, leidt tot het verlies van twee 
aminozuren in het spike-eiwit en is aangetroffen in virussen die de immuunrespons bij 
sommige patiënten verminderde. 

Ook in Zuid Afrika is inmiddels een mutatie opgedoken, niet gerelateerd aan de Britse variant, 
die ook de N501Y-mutatie in het spike-gen heeft. Ook deze variant lijkt zich aanzienlijk sneller 
te verspreiden dan het oorspronkelijke virus, en sneller dan de VK variant. 

Wetenschappers onderzoeken de nieuwe mutatie momenteel, en maken zich zorgen over de 
gevolgen voor vaccins en herinfecties.  Bron: Duurzaam Nieuws, 31 januari 2022. 

Corona en oorlog overschaduwen campagnes die vooral over woningnood 
gingen 

Woningnood was het belangrijkste thema van de raadsverkiezingen in Zoetermeer, terwijl de 
Zoetermeerder zich ook mag uitspreken voor of tegen het nieuwe afvalbeleid.  

Zoetermeer ging de verkiezingen in met veertien partijen op het stemformulier, twee minder 
dan in 2018. Twee nieuwkomers meldden zich: de Zoetermeerse tak van Forum voor 
Democratie (FvD) en de lokale partij Goed. De lokale verkiezingen werden overschaduwd door 
de oorlog in Oekraïne, terwijl de stad net als de rest van de wereld afgelopen twee jaar 
worstelde met de gevolgen van corona. Bron: AD, 16 maart 2022. 

Herregistratie voor BIG-register hervat na uitstel om corona 

Verpleegkundigen die zich de afgelopen twee jaar niet opnieuw hebben laten registreren in het 
BIG-register, moeten dat binnenkort - voor 1 januari 2023 - doen. Dat heeft Ernst Kuipers, 
minister van VWS, besloten. Vanwege de coronacrisis kregen zorgmedewerkers sinds maart 
2020 tijdelijk uitstel voor het aanvragen van herregistratie. Die maatregel wordt nu 
opgeheven. 

De uiterste herregistratiedatum (UHD) van zorgmedewerkers die met het uitstel te maken 
hebben, is verschoven naar 31 december 2022. Tot die tijd wordt de registratie niet 
doorgehaald. Op dit moment kunnen zij zich nog niet opnieuw registreren. In een e-mail 
ontvangen de betrokkenen eind april meer informatie, onder andere over het moment waarop 
het aanvragen van herregistratie wel mogelijk is. In mei volgt de formele oproepbrief. Bron: V 
& VN, 16 maart 2022. 

Gemeente door voorraad gratis corona zelftests heen 

Sinds afgelopen maandag kon iedere volwassen inwoner van de gemeente Weert gratis corona 
zelftests ophalen bij de gemeente. Vandaag meldt de gemeente Weert dat het door de voorraad 
heen is. 

Er was volgens de gemeente onverwacht grote belangstelling voor de zelftests. Deze zelftests 
werden beschikbaar gesteld door de overheid. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe 
voorraad besteld. 

Vanaf maandag 21 maart er weer corona zelftests af te halen bij de servicebalie in het stadhuis 
in Weert of de dependance Burgerzaken in Stramproy. Bron: Weert de Gekste, 16 maart 2022. 
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Beantwoording Kamervragen over mogelijke arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van uitgestelde zorg vanwege corona 

2022Z02239 (ingezonden 8 februari 2022) Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mogelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
uitgestelde zorg vanwege corona  

1. Bent u bekend met situaties waarin sprake is van (dreigende) arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van uitgestelde zorg vanwege corona, zoals bijvoorbeeld iemand met een versleten knie 
of heup in afwachting een uitgestelde operatie voor een knie- of heupprothese?  

2. Zijn er meer (vergelijkbare) situaties bekend waarin werknemers als gevolg van uitgestelde 
zorg door corona hiermee te maken krijgen?  

Antwoord: Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat de zorg in Nederland onder grote 
druk. Daardoor wordt een deel van de zorg uitgesteld. Ik ben me ervan bewust dat het 
uitblijven van een behandeling de belastbaarheid van een zieke werknemer en zijn re-
integratie negatief kan beïnvloeden. Als een zieke werknemer door uitgestelde zorg niet binnen 
de periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte of Ziektewet het werk volledig heeft 
hervat, is het mogelijk dat hij daarna een WIA-uitkering ontvangt.  

3. Kunt u aangeven om hoeveel personen dit naar verwachting gaat?  

Antwoord: Een werkgever en zijn zieke werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
terugkeer in het arbeidsproces. De bedrijfsarts adviseert over de re-integratiemogelijkheden 
op basis van de belastbaarheid van de zieke werknemer. De mate waarin uitgestelde zorg de 
belastbaarheid heeft beïnvloedt en het effect daarvan op de re-integratie, zal per zieke 
werknemer verschillen. Dit wordt niet bijgehouden of geregistreerd. Dit maakt dat er geen 
inzicht is in hoe groot de groep werknemers is waarbij uitgestelde zorg vanwege corona een 
rol speelt of heeft gespeeld in hun re-integratie.  

4. Hoe wordt omgegaan met werknemers die hiermee te maken krijgen?  

Antwoord: Als door omstandigheden, gelegen buiten de werknemer zelf, een reintegratietraject 
geen doorgang kan vinden, blijft de werknemer zijn loon of Ziektewetuitkering ontvangen. Dit 
geldt in alle gevallen. Er zijn helaas meer ziekten met een onvoorspelbaar verloop, waarbij 
soms onverhoopt meer tijd nodig is voor de re-integratie dan de periode van 104 weken 
loondoorbetaling bij ziekte of Ziektewet. Na die periode komt een werknemer mogelijk in 
aanmerking voor een WIA-uitkering. Dat betekent niet het einde van de re-integratie. Ook voor 
uitkeringsgerechtigden geldt dat er nadruk ligt op ondersteuning van de reintegratie op de 
arbeidsmarkt.  

5. In hoeverre wordt hierbij ook rekening gehouden met de revalidatieperiode na afloop van 
een uitgestelde operatie, waardoor een ziekteperiode nog langer kan duren en mogelijk de 
termijn van twee jaar in de Ziektewet wordt overschreden?  

Antwoord: Voor alle werknemers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer 
kunnen doen, gelden de regels zoals vastgesteld in de Wet verbetering poortwachter. Re-
integratie is maatwerk en de belastbaarheid van de zieke werknemer is leidend in het re-
integratietraject. Dit betekent dat er wordt Datum 16-03-2022 Onze referentie 2022-
0000047874 Pagina 2 van 3 gekeken naar de mogelijkheden van de individuele zieke 
werknemer op dat moment en op basis daarvan er een re-integratieplan wordt opgesteld. Na 
de periode van 104 weken kan de zieke werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Werkgever 
en werknemer kunnen kiezen voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsperiode 
bij ziekte wanneer zij denken dat de werknemer binnenkort (volledig) terug kan keren in zijn 
oude werk. Verlenging van de periode van 104 weken gebeurt in samenspraak, werkgever en 
werknemer dienen hiertoe gezamenlijk een verzoek in bij UWV. Wanneer zij dat doen en UWV 
kent de verlenging toe, wordt de WIA-aanvraag uitgesteld.  

6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat werknemers om deze reden na twee jaar in de 
Ziektewet te hebben gezeten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht 
komen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om mensen in een dergelijke situatie tegemoet te 
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komen zodat zij niet als gevolg van uitgestelde zorg ontslagen worden en een WIA-uitkering 
aan moeten vragen?  

Antwoord: Als gevolg van de coronapandemie kunnen zieke werknemers langer op hun 
medische behandeling hebben moeten wachten of in sommige situaties mogelijk nog steeds 
wachten op hun behandeling. Ik kan me indenken dat dit tot onzekerheid over de gezondheid 
kan leiden voor werknemers die hier mee te maken krijgen. Het uitstellen van een medische 
behandeling kan de ziekteperiode van een werknemer verlengen. De invloed van het uitstellen 
van een medische behandeling verschilt per individu. Het re-integreren van zieke werknemers 
is en blijft maatwerk gedurende de periode van 104 weken van loondoorbetaling of 
Ziektewetuitkering. Als een zieke werknemer niet binnen de periode van 104 weken 
loondoorbetaling bij ziekte of Ziektewet het werk volledig heeft hervat, is het mogelijk dat hij 
daarna een WIA-uitkering ontvangt. In samenspraak kunnen werkgever en werknemer de 
loondoorbetalingsperiode bij ziekte met maximaal één jaar verlengen. De WIA-aanvraag wordt 
dan uitgesteld. Als een werknemer daarna recht heeft op een WIA-uitkering betekent dit echter 
niet dat de inzet op re-integratie stopt. Ook betekent het niet dat de werkgever tot ontslag 
moet over gaan. Ook de WIA kent mogelijkheden om de re-integratie bij de werkgever voort te 
zetten. Bron: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16 maart 2022. 

Minder Zeeuwen kunnen bloed doneren omdat ze besmet zijn met corona 

Het coronavirus waart nog steeds rond en daar hebben ze bij de bloedbanken flink last van. 
Minder Zeeuwen kunnen bloed geven omdat ze besmet zijn of klachten hebben. 

Elk mens heeft er vier tot zes liter van: bloed. Dat het belangrijk is, hoeven we niet uit te 
leggen. Bloed zorgt dat je lichaam op contante temperatuur blijft, voert zuurstof en 
voedingsstoffen aan. En, ook niet onbelangrijk, het voert afvalstoffen af. Hoe belangrijk bloed 
ook voor ons is, toch kunnen we er iets van missen. Puur omdat het lichaam steeds weer 
nieuw aanmaakt. Dus kunnen we er ook iets van afstaan.  

En dat is mooi, want ziekenhuizen en wetenschappers hebben vaak bloed nodig. Om een te 
vroeg geboren baby in leven te houden, voor mensen met kanker, om iemands leven te redden 
na een ongeluk of om medicijnen te ontwikkelen. 

Rond de 1300 Zeeuwen doneren bloedplasma en zo’n 5400 Zeeuwen geven bloed. 500 milliliter 
per keer. Maar nu met het hoge aantal coronabesmettingen kan lang niet iedereen die dat wil 
bloed doneren. ‘Als je corona hebt, mag je sowieso geen bloed geven. Dat is om medewerkers 
en ontvangers van bloed te beschermen’, vertelt Marloes Metaal. Zij is woordvoerder van 
Sanquin. Dat is de organisatie die ervoor zorgt dat in de gezondheidszorg voldoende bloed en 
kort houdbare bloedproducten voorhanden zijn. 

‘Maar ook wie in de afgelopen twee weken klachten heeft gehad, mag geen bloed of plasma 
komen geven. We zien de afgelopen weken in het hele land, en ook in Zeeland, een extra tien 
procent afmeldingen bovenop het standaard aantal.’ 

Ondanks de vermindering van het aantal bloeddonaties is er geen sprake van een tekort aan 
bloed, aldus Metaal. Ook levert het nog geen andere problemen op, verzekert ze. ’Als mensen 
twee wekenklachtenvrij zijn, mogen ze gelukkig gewoon weer doneren.’ 

In Zeeland kunnen mensen bloed doneren op de vaste locatie in Goes, en op de mobiele 
locaties (beperkt open) in Hulst, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee. En daar is het de laatste 
tijd dus minder druk. ‘Goed om te weten’, merkt Metaal op. ‘Wij roepen mensen op om bloed 
te doneren op basis van de vraag uit de ziekenhuizen en hun bloedgroep. Bloed is namelijk 
niet superlang houdbaar. Het bloed dat Zeeuwen doneren is niet alleen bedoeld voor Zeeland. 
Ze geven bloed voor mensen die in Nederland bloed nodig hebben. Dat kan een beperkt aantal 
keer, omdat je lichaam ervan moet herstellen.’ Bron: PZC, 16 maart 2022. 

We mogen weer naar de Matthäus maar corona blijft voor dreiging zorgen 

Na twee jaar zonder mogen we weer naar de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Het Luthers 
Bach Ensemble trapt af met deels geacteerde uitvoeringen in Loppersum en Sneek. Corona 
volente. 
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De agenda was goed gevuld en overal werd druk gerepeteerd. Het passieseizoen stond twee 
jaar geleden op het punt te beginnen. Maar op 12 maart 2020 viel het culturele leven in 
Nederland ineens stil. Corona. De passie-agenda verdween in de prullenbak. In het Noorden 
kwam Bachs muzikale verbeelding van het lijdensverhaal van Christus niet tot klinken. Bron: 
Dagblad van het Noorden, 17 maart 2022. 

‘Gevangenisstraffen voor corona-overtreders? Dat was niet proportioneel’ 

Niemand kan exact twee jaar na het ingaan van de eerste lockdown zeggen hoeveel mensen 
nog een ‘coronastrafblad’ meeslepen. Maar ruim 28.000 behandelde coronazaken dwingen tot 
reflectie. Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne noemt celstraffen voor corona-
inbreuken achteraf ‘disproportioneel’. 

Het is een zonnige voorjaarsdag in maart wanneer Veerle (44) bij een vriendin onder een boom 
zit op het Brusselse Vossenplein. Heel België is de avond ervoor op slot gegaan wegens het 
coronavirus. 

Veerle en haar vriendin kopen een pintje en gaan zitten op een verhoogde stoeprand. ‘Agenten 
zeiden dat we daar niet mochten zitten. We moesten constant in beweging blijven.’ 

De essentie 

- Politierechters hebben sinds het begin van de coronapandemie 28.497 
coronadossiers behandeld. 

- Advocaten vinden dat de straffen voor lichte corona-inbreuken in ons land te 
streng waren. 

- Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) erkent dat 
gevangenisstraffen voor corona-overtredingen disproportioneel waren. 

- Een hervorming van het strafwetboek moet celstraffen vervangen door 
alternatieven. 

De vrouwen gehoorzamen, maar Veerles vriendin is geschrokken van de houding van de 
politie. ‘Ze vond hen onbeleefd en heeft dat gezegd. Er ontstond een discussie. Ik zei wijselijk 
niets. De agenten vroegen onze identiteitskaart, noteerden onze gegevens en vertrokken.’ 

‘Avondklok overtreden? Dat is dan drie maanden gevangenisstraf.’ Weken later ontvangt 
Veerle een minnelijke schikking van 250 euro omdat ze stilzat op een bankje. Ze moet betalen 
of voor de rechter komen. Ze kiest voor dat laatste. 

Veerle is niet de enige die voor de politierechter eindigt. Sinds het begin van de pandemie 
hebben politierechters in België al 28.497 coronadossiers behandeld. En daar komen er nog 
altijd bij. 

Het is onduidelijk in hoeveel van die 28.497 zaken het tot een veroordeling kwam. De 
databanken van Justitie bewaren geen gegevens over de opgelegde straffen in coronazaken, 
zegt de FOD Justitie. 

‘De parketten hebben in elk geval snel gedagvaard, zeker in het begin’, zegt advocaat Pascal 
Nelissen Grade. Hij verdedigde een man uit Sint-Pieters-Woluwe die vervolgd werd omdat hij 
met de auto naar het bos was gereden om te wandelen met de hond. Hij kreeg drie maanden 
cel met uitstel. ‘Natuurlijk was handhaving nodig. Maar drie maanden? Dat leggen rechters 
ook in drugszaken op’, zegt Nelissen Grade. De advocaat kwam pas tussenbeide in beroep en 
verkreeg de vrijspraak. ‘Er was simpelweg geen wet die verbood de auto te nemen’, legt hij uit. 
‘Ik heb de krantenartikelen meegenomen waarin de politie toegaf dat ze het niet meer 
begrepen.’ 

Veerle gaat zonder advocaat naar de politierechtbank, die op die dag uitsluitend coronazaken 
behandelt. ‘Toen ik aan de beurt was, heb ik vooral benadrukt dat ik daar niet stond wegens 
een corona-inbreuk, maar wegens die discussie met de politie. Ik besefte achteraf pas dat ik 
daarmee een risico nam. Mijn straf kon veel hoger uitvallen dan die 250 euro.’  

Veerle krijgt een boete met uitstel, maar de gerechtskosten alleen zijn met 300 euro hoger dan 
de initiële boete. Vanwege de kosten ging ze niet in hoger beroep. ‘Ik wilde het achter me laten.’ 
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Het verbaast me dat België zoveel repressiever was dan Nederland. 

Advocaten hebben nochtans de indruk dat de rechtbanken in beroep milder oordeelden dan 
op de corona-themazittingen. ‘Ik heb toch al celstraffen zien veranderen in werkstraffen’, zegt 
advocaat Abderrahim Lahlali. ‘Een belangrijk verschil, want een werkstraf komt niet op je 
strafblad. Daarover maakten cliënten zich zorgen. De ouders van een student die betrapt was 
met vijf anderen op kot, waren ongerust: kon hij nu nog wel studeren en een baan krijgen?’ 

Hoeveel mensen in ons land een ‘coronastrafblad’ hebben is niet bekend. In Nederland wel: 
nul. ‘In het begin van de pandemie stond op relatief kleine overtredingen - zoals de 
afstandsregel of het verbod op samenscholing - een hoge geldboete van 400 euro’, zegt 
hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff (Open Universiteit). ‘Mensen betaalden die, zonder te 
weten dat ze dan ook een nota kregen op hun strafregister. Een strafblad kan grote gevolgen 
hebben, terwijl het om normaal gedrag gaat. De politiek vond dat onredelijk en heeft het 
strafblad geschrapt. Het verbaast me dat België zoveel repressiever was.’ 

We hadden beter kunnen inzetten op werkstraffen. 

Advocate Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor de Mensenrechten, vindt dat de 
coronastraffen te zware consequenties hadden. Ze hielp tijdens de pandemie cliënten van wie 
de nationaliteitsaanvraag door een coronaboete in het water viel. ‘Zelfs van iemand die nadien 
is vrijgesproken.’ 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert dat het parket tijdens 
de coronacrisis goed werk leverde. ‘De prioriteiten zaten goed. Er is streng opgetreden tegen 
lockdownfeestjes en tegelijk is paal en perk gesteld aan bestuurlijke huiszoekingen of drones 
op privédomein. Dat ging te ver.’ 

‘De gevangenisstraffen waren disproportioneel’, vindt hij. ‘Die hebben geen zin als het gaat 
over corona-overtredingen. We hadden beter kunnen inzetten op werkstraffen. We werken aan 
een nieuwe strafwetboek waarbij voor een belangrijke categorie misdrijven, waaronder dit 
soort inbreuken, geen gevangenisstraf meer geldt.’ 

Op den duur voelde het ongemakkelijk. De wetten baseerden zich op een noodtoestand. Na 
een tijdje rees toch de vraag of we nog wel in een noodtoestand zaten. 

Als er ooit nog een crisis uitbreekt, zullen rechters oordelen op basis van de pandemiewet. 
‘We hebben daar lang op gewacht’, zegt politierechter Koenraad Willebrords. ‘Op den duur 
voelde het ongemakkelijk. De wetten baseerden zich op een noodtoestand. Na een tijdje rees 
toch de vraag of we nog wel in een noodtoestand zaten.’ Willebrords verwelkomt ook de 
‘bredere strafvork’. ‘We kunnen lagere straffen opleggen dan voordien.’ 

Van Quickenborne benadrukt dat veroordelingen in de pandemiewet na drie jaar automatisch 
verdwijnen. Verstrepen: ‘Intussen blijft een onbekend aantal mensen wel nog even met een 
strafregister rondlopen. Je kan je afvragen of dat in alle gevallen redelijk is.’ Bron: De Tijd, 17 
maart 2022. 

Dit dorp zet logopedisten in om de corona-taalachterstanden van peuters 
eerder te herkennen 

Logopedisten in het Gelderse Voorst worden deze week naar kinder- en peuteropvanglocaties 
gestuurd om preventief achterstanden in taal- en spraakontwikkeling te herkennen. Dit is 
onderdeel van een nieuw project van de gemeente. De opvanglocaties maken zich zorgen over 
de taal- en sociale ontwikkeling van peuters en kleuters.  

‘Je merkt dat de kinderen minder sociaal zijn dan voorheen’, zegt Tess Poll, pedagogisch 
medewerker bij kinderdagverblijf Partou ‘t Kwetternest in Twello. De kinderen zijn door de 
coronacrisis veel thuis gebleven in plaats van naar de opvang. Hierdoor hebben ze veel minder 
contact gehad met hun leeftijdsgenootjes. ‘De sociale vaardigheden van de kinderen zijn 
achtergebleven, terwijl deze heel belangrijk zijn voor hun taalontwikkeling’, zegt Poll. De 
pedagoog merkt dat sommige ouders bang zijn voor kritiek op hun eigen kind. ‘Daarom is het 
goed dat een externe partij komt observeren.’ 
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‘De meeste taal- en spraakontwikkeling vindt plaats in de leeftijd van 0 tot 7 jaar’, legt 
logopediste Winanda Jansen uit. Kinderen die niet met elkaar kunnen communiceren door 
spraak- of taalproblematiek kunnen gefrustreerd raken. ‘Kinderen gaan slaan, schoppen, 
spugen’, aldus Jansen. ‘Dit doen ze om zo duidelijk te maken wat ze wel en niet willen. Ze 
maken minder vriendjes en worden als minder sociaal gezien.’ Volgens de logopediste wordt 
het maken van vrienden alleen maar moeilijker naarmate de kinderen ouder worden. 

Logopedisten Winanda Jansen en Renate Bosch-Reinten kijken de komende maanden mee op 
de kinder- en peuteropvanglocaties. Ze gaan medewerkers van de opvanglocaties helpen om 
de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen verbeteren. Het idee voor dit project komt 
vanuit de gemeente. Harjo Pinkster is wethouder Jeugd en Cultuur in de gemeente Voorst. 
‘Dit is een mogelijkheid om heel concreet met preventie van taal- en spraakachterstanden aan 
de slag te gaan’. Met het project wil de organisatie de focus leggen op het vroeg signaleren van 
deze achterstanden. Ook wil ze logopedie voor de kinderen op latere leeftijd voorkomen. Bron: 
AD, 17 maart 2022. 

Personeel uitgescholden door gefrustreerde patiënten: voor de zorg is 
corona nog niet voorbij 

Scheldkannonades en gefrustreerde patiënten die ‘nú’ geholpen willen worden: de Acute 
Zorgregio Oost ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met patiënten die het personeel 
onheus bejegenen. 

‘Iedereen denkt dat alles weer normaal is nu de coronamaatregelen zijn versoepeld’,  zegt Jean 
Takken, bestuurder van NEO Huisartsenzorg van onder meer de huisartsenposten in 
Nijmegen en Boxmeer. Maar veel zorgmedewerkers zitten nog ziek thuis vanwege corona én 
de wachtlijsten zorgen voor aanhoudend hoge druk in de zorg.  

Dat geldt voor de hele zorgregio, waar onder meer ook de ziekenhuizen CWZ, Radboudumc, 
Slingeland, Rijnstate, Gelderse Vallei, Rivierenland en het Maasziekenhuis onder vallen. 
Zorgmedewerkers vragen nu om begrip en fatsoen: ‘Iedereen doet zijn best.’ 

Hij legt uit dat mensen die al lang op de wachtlijst staan, ‘gefrustreerd gaan bellen naar 
ziekenhuizen, psychiaters, huisartsenposten.’ ‘Ze willen eerder geholpen worden.’ Ze gaan 
hulp zoeken en komen regelmatig bij de huisartsenpost (HAP) uit, omdat deze ‘s avonds, ‘s 
nachts en in het weekend bereikbaar is en voor iedereen toegankelijk. 

Het gaat om wachtlijsten in ziekenhuis, GGZ en zorg thuis na een ziekenhuisopname. Door 
het uitvallen van personeel duurt het inhalen van deze zorg langer dan gewenst. Want net als 
in de rest van de maatschappij is er ook onder zorgmedewerkers een enorme toename van het 
aantal besmettingen. Hierdoor kampen zorgorganisaties met uitval van personeel en moeten 
er keuzes gemaakt worden. Acute en niet uitstelbare zorg gaat wel door, benadrukt Takken. 

Patiënten en cliënten die op de wachtlijsten staan, kunnen hun klachten wel als acuut 
ervaren. ’Ik snap de frustratie als je op de wachtlijst staat voor een behandeling,’ vervolgt 
Takken. Bijvoorbeeld voor die van een psychiater, of voor een operatie aan een pijnlijke knie. 
‘Dat voelt voor die mensen als acuut, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het kan niet 
sneller. Dat is moeilijk uit te leggen.’  

Mogelijk neemt het aantal besmettingen af nu carnaval en de voorjaarsvakantie alweer twee 
weken voorbij zijn. Het RIVM verwacht korte termijn een stabielere fase met het aantal 
besmettingen, dus ook onder zorgpersoneel. Hierdoor zal de druk op het zorgpersoneel 
afnemen. Ook zal er weer meer ruimte komen voor het inhalen van uitgestelde zorg. Op 
termijn zullen daardoor ook de wachtlijsten korter worden. ‘Maar tot die tijd vragen we om 
begrip, hoe vervelend het voor iedereen ook is.’ Bron: DG, 17 maart 2022. 

Basiskracht Juventus test na uitschakeling positief op corona 

Juventus heeft een dag na de uitschakeling in de Champions League weer een tegenvaller 
gekregen. Middenvelder Manuel Locatelli, die woensdag ruim 80 minuten speelde in de met 
3-0 verloren thuiswedstrijd tegen Villarreal, heeft positief getest op het coronavirus. De 
Italiaanse international ging direct in isolatie. 
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Locatelli is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. Hij werd woensdag 
na 82 minuten gewisseld, bij een achterstand van 1-0. In de laatste minuten liep Villarreal 
uit naar 3-0, mede door een benutte strafschop van Oranje-international Arnaut Danjuma na 
hands van Juventus-verdediger Matthijs de Ligt. Na de 1-1 van drie weken eerder in Spanje 
werd de ‘Oude Dame’ zo voor eigen publiek uitgeschakeld. 

In de Serie A staat Juventus op de vierde plaats, met 7 punten achterstand op koploper AC 
Milan. De ploeg van Allegri ontvangt zondag hekkensluiter Salernitana. Bron: RTL Nieuws, 17 
maart 2022. 

 

 

 

Italië schrapt coronapas in restaurants en mondkapjesplicht 

Italië neemt eind deze maand afscheid van de meeste coronamaatregelen. De coronapas wordt 
pas vanaf 1 mei afgeschaft, maar buitenlanders hoeven met ingang van 1 april zo’n vaccinatie- 
of herstelbewijs niet meer te tonen in restaurants, meldt persbureau Ansa. 

De regering in Rome heeft een tweefasenplan daarvoor goedgekeurd, hoewel het aantal 
besmettingen nog oploopt. Het land staat evenwel klaar nieuwe beperkingen op te leggen als 
de situatie verslechtert, zei premier Mario Draghi. Het is tijd voor heropening van de economie 
en beperking van het onderwijs op afstand, zei hij volgens Ansa. 

Vanaf april is een coronapas niet langer nodig voor wie ergens buiten wil gaan eten. Mensen 
mogen dan naar hun werk gaan als ze negatief zijn getest, dus een bewijs van vaccinatie of 
herstel is dan niet langer verplicht. Voor werknemers boven de 50 jaar blijft dat wel het geval 
tot juni. De boete bij overtreding blijft voor hen tot die tijd van kracht. 

Met ingang van 1 mei kunnen Italianen ook in restaurants binnen eten zonder vaccinatiepas. 
Met het afscheid van de ‘groene pas’ worden dan de maatregelen in scholen, het openbaar 
vervoer en elders in de maatschappij vergaand versoepeld. Zo zijn mondkapjes in 
binnenruimtes dan niet meer verplicht. 

De noodtoestand die geldt vanwege corona blijft in stand tot 31 maart. Dan wordt het 
Italiaanse OMT dat de regering adviseert ontbonden, maakte Draghi bekend. Italië 
rapporteerde bijna 80.000 nieuwe besmettingen, ongeveer 7000 meer dan een dag eerder. Het 
aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 neemt wel af. Bron: AD, 
17 maart 2022. 
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Bron: FD, 17 maart 2022. 

Met corona blijven we thuis, moet dat ook met griep? 

Het mondkapje gaat, maar de isolatieregel bij corona blijft. Zouden we om onze omgeving te 
beschermen niet ook vaker thuis moeten blijven met griep? 

Vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen woensdag, maar twee staan er nog overeind: 
isolatie en quarantaine. Isolatie houdt in dat je na een positieve test minstens vijf dagen thuis 
blijft – en langer als je nog niet klachtenvrij bent. Quarantaine geldt voor nauwe contacten, 
bijvoorbeeld als ze niet geboosterd zijn. 

Viroloog Marion Koopmans vindt dat verstandig. Tegenover omroep NOS ging ze een stapje 
verder: misschien zouden we ook bij andere virussen strenger moeten zijn. ‘Voor de 
coronapandemie waren we gewend om door te werken met griepklachten. Maar is dat nog wel 
zo logisch? Wie doe je er een plezier mee als je bijvoorbeeld met griep blijft rondlopen en 
kwetsbaren aansteekt?’ 

Moeten we na deze pandemie blijvend anders omgaan met hoesten en sniffen op de werkvloer? 
‘Koopmans heeft zeker een punt’, vindt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. ‘Ook de 
seizoensgriep leidt tot forse economische schade. Gemiddeld val je een halve werkdag uit. 
Werkgevers hebben er meer aan dat je preventief thuis blijft, dan dat je naar je werk komt en 
collega’s aansteekt.’ 

Zelfisolatie remt ook de verspreiding van de griep onder kwetsbare mensen, die er ernstig ziek 
van kunnen worden. Die groep is in een gemiddeld griepseizoen overigens kleiner dan de groep 
voor wie corona gevaarlijk is. 

Wanneer zou je thuis moeten blijven? Griepvirussen onderscheiden van bijvoorbeeld 
verkoudheidsvirussen, die nog wat onschuldiger zijn, is bijna niet mogelijk. Baidjoe ziet wel 
iets in isolatie bij hoesten of snotterigheid. ‘Werk dan thuis als het kan. In veel 
kantooromgevingen kan dat tegenwoordig prima.’ 
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Baidjoe maakt één kanttekening: als we griep echt succesvol gaan omzeilen, kan dat op de 
lange termijn gevolgen hebben voor onze natuurlijke immuniteit tegen griepvirussen. 

 ‘Ik denk dat veel Nederlanders na corona eerder thuiswerken bij klachten’, reageert José 
Kager van vakbond FNV. ‘Het probleem is dat de helft van de Nederlandse bevolking werkt in 
banen waar dat niet kan. Denk aan mensen die werken in de zorg of het onderwijs, of in 
distributiecentra. Als de deskundigen vinden dat je ook bij griepklachten thuis moet blijven, 
moeten ze ook bedenken wat ze deze groep adviseren.’ 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is in elk geval geen voorstander van isolatie bij griep – 
behalve voor werknemers die makkelijk thuis kunnen werken. De huidige quarantaine – en 
isolatieregels leiden al tot veel maatschappelijke schade, vindt VNO-NCW. ‘Ik denk wel dat het 
goed is dat we ons door corona bewuster zijn geworden van hygiëne’, zegt woordvoerder Edwin 
van Scherrenburg. ‘Dat we ook op het werk beter onze handen wassen, en meer afstand 
houden als we verkouden zijn.’ 

Griep helemaal weren van de werkvloer: volgens epidemioloog Alma Tostmann is het praktisch 
lastig. ‘Ook bij milde klachten ben je al flink besmettelijk. Dan moet je echt bij iedere loopneus 
thuis blijven. Het is de vraag of je koste wat het kost alle infecties wilt tegengaan’, zegt ze. 

Wie snotterig is, en geen corona heeft, kan ook een mondneusmasker dragen, op het werk of 
bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, oppert ze. ‘Dat zijn we nu toch meer gewend.’ 

Wat de isolatieregel bij corona betreft: die is mogelijk nog wel even onder ons. Minister Ernst 
Kuipers van volksgezondheid ontweek dinsdag het antwoord op de vraag wanneer hij veilig 
kan verdwijnen. Hij legde in zijn antwoord de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. ‘Het 
begint echt bij het individu. Ben je positief dan is de kans dat je het overdraagt groot. En dat 
wil je voorkomen.’ Bron: Trouw, 17 maart 2022. 

Anti-corona agent ontslagen wegens plichtsverzuim 

De 52-jarige ‘anti-corona agent’ Dennis Spaanstra is donderdag door de politie Midden-
Nederland ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De voorman van de Nederlandse afdeling 
van ‘Police for Freedom’ werd vorig jaar een bekend gezicht toen hij zich als activist ging 
profileren bij anti-lockdownachtige demonstraties. Bovendien leverde de agent openlijk kritiek 
op het politieoptreden bij dit soort manifestaties. Dat zorgde bij de politie voor ergernis. 

Het ontslag van de medewerker komt volgens de politie voort uit een disciplinair onderzoek 
na vermoedens van ernstig plichtverzuim. ‘Het onderzoek richtte zich vooral op zijn 
betrokkenheid bij het organiseren van acties en het doen van openbare uitingen tegen de 
handhaving van de coronamaatregelen. Daarbij maakte hij zich kenbaar als politieambtenaar. 
Hij heeft interne opgedane kennis en ervaringen gebruikt en onbevoegden deelgenoot gemaakt 
van tactische politie-informatie’, aldus de politie die de Adviescommissie Grondrechten en 
Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) inschakelde. 

Aan hen werd advies gevraagd of de diender ontslagen kon worden voor het overtreden van 
een norm uit de Ambtenarenwet. „Die houdt in dat de collega met de uitoefening van zijn 
grondrechten het goede functioneren van de politieorganisatie niet in gevaar mag brengen. De 
commissie is na onderzoek tot het oordeel gekomen dat deze norm meermaals en langdurig is 
geschonden en acht ontslag daarom passend’, aldus de politie. 

Vorig jaar zorgden Spaanstra’s acties voor scheve gezichten bij zijn collega’s omdat er aan 
‘Police for Freedom’ een geur van anticorona-activisme te bespeuren was. Het officiële doel 
van de club is het verstevigen van de saamhorigheid tussen ‘verschillende diensten’ zoals de 
politie en burgers, zo stelde Spaanstra zelf. Tot ergernis van andere politiemensen kondigde 
hij de Nederlandse taak vorig jaar maart aan in een livestream met anticorona-activist Willem 
Engel. 

Overigens was Spaanstra al enige tijd niet actief als agent. Hij was door omstandigheden al 
een aantal jaren niet meer actief werkzaam. Dat de agent officieel ziek is, maar wel actief is 
als activist, is voor de politie een van de redenen om een intern onderzoek te starten. 
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De gewezen politieman liet donderdag op Twitter weten dat hij een gesprek zou hebben met 
de politie. „Ik was geen hoogdravende agent, ik was geen talent, ik was maar gewoon een 
simpele agent die het onrecht wilde bestrijden. Dat was waarvoor ik daar ben gaan werken 
en is wat ik van nature ben. Het opnemen van mensen die problemen hebben. Het helpen 
van mensen en dat zal ik altijd blijven doen.’ Bron: De Telegraaf, 17 maart 2022. 

 

De door Dennis Spaanstra opgerichte organisatie Police For Freedomn hield een ‘mars voor 
de menselijke verbinding’ in Baarn. @ Caspar Huurdeman 

De politie heeft donderdag ex-agent en corona-activist Dennis Spaanstra (52) 
ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Spaanstra organiseerde 
coronademonstraties, uitte openlijk kritiek op politieoptreden tijdens deze 
demonstraties en deelde tactische politie-informatie met derden. 

De politie heeft donderdag agent en corona-activist Dennis Spaanstra (52) 
ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Spaanstra organiseerde 
coronademonstraties, uitte openlijk kritiek op politieoptreden tijdens deze 
demonstraties en deelde tactische politie-informatie met derden. 

Dit bevestigt een woordvoerder van de politie naar aanleiding van een bericht van 
De Telegraaf. Volgens de woordvoerder hebben ze deze beslissing niet zomaar 
genomen en is de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening 
Ambtenaren (AGFA) gevraagd om naar de kwestie te kijken. 

Uit een openbaar gemaakt advies van deze commissie valt op te maken dat 
Spaanstra meerdere malen erop is gewezen ‘dat zijn vrijheid van meningsuiting 
niet onbegrensd is’. Zijn leidinggevende wilde hierover graag met hem in gesprek, 
maar hier gaf hij geen gehoord aan. 

Het advies was dat ontslag passend was omdat Spaanstra een norm uit de 
Ambtenarenwet had overtreden. ‘Die houdt in dat de collega met de uitoefening 
van zijn grondrechten het goede functioneren van de politieorganisatie niet in 
gevaar mag brengen. De commissie is na onderzoek tot het oordeel gekomen dat 
deze norm meermaals en langdurig is geschonden.’ 
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Spaanstra was al een aantal jaar niet meer actief als agent; bij zijn werkgever 
stond hij ziek gemeld. Dat hij officieel ziek is, maar wel actief was als activist, was 
voor de politie reden om dit onderzoek te starten. 

Spaanstra meldde donderdag op sociale media, nog voordat hij te horen kreeg of 
hij ontslagen zou worden, geen ‘hoogdravende agent’ geweest te zijn. ‘Ik was maar 
een simpele agent die het onrecht wilde bestrijden.’ Hij kan nog in beroep tegen 
het ontslag. Bron: Hart van Nederland, 17 maart 2022. 

 

 

Ierse premier test positief op corona voor ontmoeting met Biden 

De Ierse premier Micheál Martin heeft tijdens een bezoek aan Washington positief getest op 
het coronavirus. The Irish Times schrijft dat Martin in de Amerikaanse stad is voor de viering 
van St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland. Donderdag stond onder meer een 
ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden gepland. 

Ingewijden melden aan de Ierse krant dat de fysieke ontmoeting met Biden ‘vrijwel zeker’ van 
de baan is na de positieve testuitslag van Martin. De premier werd uit voorzorg getest nadat 
iemand van de Ierse delegatie die Washington bezocht tijdens een routinecontrole besmet 
bleek met het coronavirus. Mogelijk gaat de ontmoeting tussen Martin en Biden nog wel door 
via een videoverbinding. Bron: Trouw, 17 maart 2022. 

De coronacijfers van vandaag 

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen 
etmaal met 16 gedaald naar 1.955, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 5 maart dat er weer een daling te zien 
is. 

Op de intensive cares liggen nu 154 coronapatiënten, 7 minder dan woensdag. Op de 
verpleegafdelingen worden 1.801 patiënten met corona verzorgd, 9 minder dan een dag eerder. 
Op de ic’s werden 14 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 208. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens een coronabesmetting in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis 
liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. 

Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege 
of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie 
worden verpleegd en dat kost veel extra tijd. 

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is in het afgelopen etmaal afgenomen. Tussen 
woensdag- en donderdagochtend werden 53.695 positieve tests gemeld bij het RIVM. Een dag 
eerder waren dat er nog 60.291. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 394.337 positieve testuitslagen. Dat 
komt neer op gemiddeld 56.334 nieuwe gevallen per dag. Het is de zesde dag op rij dat het 
zevendaagse gemiddelde daalt. 
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Het RIVM meldt in het afgelopen etmaal zeventien sterfgevallen te hebben geregistreerd. Dat 
zijn er iets meer dan een dag eerder (11). 

Dat er zeventien sterfgevallen zijn gemeld, betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk in het 
afgelopen etmaal zijn overleden. Het duurt soms even voordat een overlijden als gevolg van 
COVID-19 aan het RIVM is doorgegeven. 

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn ruim 21.000 mensen aan COVID-19 overleden. In 
deze gevallen is officieel vastgesteld dat die ziekte de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke 
aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter. 

Ruim 8,8 miljoen volledig gevaccineerde volwassenen hebben nu een oppepprik gehaald. Dat 
komt neer op 62,1 procent van de Nederlanders van achttien jaar of ouder. Dit percentage op 
het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt. Bron: NU.nl, 17 maart 2022. 

CBR houdt vast aan dragen mondkapje in gesloten voertuigen 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijft voorlopig vasthouden aan het 
dragen van een mondkapje voor alle inzittenden tijdens praktijkexamens, toetsen en rijtesten 
in gesloten voertuigen. Het gaat hier onder meer om voertuigen als auto’s, vrachtwagens en 
tractors, zo is donderdag gemeld. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 mei van dit jaar. 

Eerder deze week werd door het kabinet aangekondigd dat de coronamaatregelen verder 
afgebouwd worden. Zo is een mondkapje in het ov vanaf volgende week niet meer nodig. Het 
CBR handhaaft het dragen van een mondkapje echter nog met het oog op de veiligheid van de 
medewerkers ‘die dagelijks in een kleine gesloten ruimte hun werk moeten doen’. Bron: Trouw, 
17 maart 2022. 

Corona-uitbarsting bij Bataven, derby met Bemmel gaat niet door; ook 
derby Elistha-SVHA afgelast 

Het Betuwse voetbalweekend is ontdaan van de leukste affiche’s: de derby’s De Bataven-
Bemmel (zaterdagavond) en Elistha-SVHA (zaterdagmiddag) gaan niet door. 

Een corona-uitbarsting bij De Bataven is de oorzaak voor de afzegging van de grote Betuwse 
derby. De club uit Gendt kan geen representatief elftal op de been brengen.  

Het is voor De Bataven de eerste keer dat er vanwege corona wordt afgelast. Clubs mogen dat 
van de KNVB nog maar eenmaal doen, daarna is er risico op puntenaftrek (-3). Bron: DG, 19 
maart 2022. 

Record van bijna 300.000 coronabesmettingen in Duitsland 

In Duitsland is afgelopen dag een recordaantal coronabesmettingen gemeld. Bij het Robert 
Koch Institute, het Duitse RIVM, zijn 297.845 meldingen gedaan van een coronabesmetting. 
Het aantal infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen staat met 1706 ook op 
recordhoogte. 

Ondanks het hoge aantal besmettingen worden de coronamaatregelen in Duitsland 
afgebouwd, net als in bijvoorbeeld Nederland. De Duitse deelstaten zijn ontevreden dat ze niet 
de mogelijkheid krijgen om regionaal strenge maatregelen in te voeren als dat nodig is bij een 
hoog aantal besmettingen in een gemeenschap. Bron: Trouw, 18 maart 2022. 

Pérez wil dat coureurs met corona kunnen racen, collega’s zien dat niet 
zitten 

Sergio Pérez stelde donderdag voor dat coureurs met een coronabesmetting toch moeten 
kunnen racen. Volgens de Mexicaanse Red Bull-coureur moet dat bespreekbaar worden, maar 
hij vindt nog weinig collega-rijders aan zijn kant. 
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Pérez reageerde met zijn voorstel op het ontbreken van Sebastian Vettel bij de openingsrace 
van het Formule 1-seizoen in Bahrein. De Duitser testte woensdag positief en wordt bij Aston 
Martin vervangen door Nico Hülkenberg. Eerder mistte Daniel Ricciardo de wintertests in 
Bahrein door een positieve test. 

 
 
Coureurs dragen op het circuit nog mondkapjes.  @ Getty Images  
‘Als er sprake is van milde symptomen moeten we bespreekbaar maken of deze coureurs 
gewoon mee kunnen doen. Ze kunnen dat zelf goed beoordelen’, stelde Pérez tegenover Sky 
Sports. ‘Je wil besmetting voorkomen, maar daar moet je geluk mee hebben, het ligt op de 
loer. Ik leef mee met Sebastian.’ 

Hoewel de coronaregels in de Formule 1 de afgelopen maanden zijn versoepeld, ziet Charles 
Leclerc het nog niet zitten om besmette coureurs mee te laten doen. ‘Het is lastig, maar zoals 
het nu is, kan het nog niet’, reageerde de Ferrari-coureur vrijdag op het voorstel van Pérez. 
‘Maar het kan veranderen als de regels verder versoepelen.’  

Mick Schumacher is tegenstander van het voorstel van Pérez. ‘Mensen lopen nog risico. Ik 
vind dat we corona eerst onder controle moeten krijgen. Dus nee, het is geen goed idee om 
besmette coureurs nu al te laten deelnemen.’ 
 
‘Als coureur wil je natuurlijk racen, maar de medische specialisten moeten eerst maar bepalen 
of het kan met een besmetting’, voegde Max Verstappen toe. De Limburger wilde een 
besmetting wel in perspectief plaatsen: ‘Uiteindelijk is het belangrijk of het goed met je gaat 
toch? Dan mis je een race, dat is uiteindelijk niet zo belangrijk als je gezondheid.’ 
 
Lance Stroll ziet wel wat in het voorstel van Pérez. ‘Als je het verantwoord doet, je helm al in 
je kamer opzet en dan zo in de auto stapt, vind ik dat het wel kan’, liet de Canadees weten. 

‘Toen ik COVID-19 had, was ik echt niet in staat om te racen’, herinnerde Lewis Hamilton 
zich. De Mercedes-coureur ziet het voorstel van Pérez zeker niet zitten. 

‘De wereld went aan corona en je ziet het minder in het nieuws. Maar het is nog steeds om 
ons heen. Sommige mensen weten niet eens dat ze het hebben, anderen worden er hartstikke 
ziek van. Het gaat uiteindelijk om de boodschap die je als sport met zo’n zet af zou geven.’ 
Bron: NU.nl, 18 maart 2022. 
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Het cynische gevolg van corona: in 2020 is voor 100 miljoen euro minder 
pensioen uitgekeerd door oversterfte 

 

Bron: VRT Nieuws, 18 maart 2022. 
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Scheveningen liet wedstrijd afgelasten vanwege corona: wat zijn de 
regels? 

Door het (sportieve) geweld tijdens de Katwijkse derby is het een beetje ondergesneeuwd, maar 
ook bij Scheveningen stond een inhaalwedstrijd op het programma. Alleen, door corona bij ‘de 
Schollekoppen’ ging de wedstrijd tegen GVVV niet door. Op 3 maart is dezelfde ontmoeting 
ook al afgelast vanwege besmettingen bij de Veenendalers. Het is alweer de vijfde afgelasting 
vanwege corona sinds de herstart van de tweede divisie. Vraag is dan ook: wat zijn de regels 
omtrent corona-afgelastingen in het amateurvoetbal? 

Een blik op de pagina’s over amateurvoetbal van NOS Teletekst stemt dit weekend niet vrolijk. 
Wie zaterdag bijvoorbeeld zin heeft in een derdedivisiewedstrijd tussen Barendrecht en VVOG, 
met in de derde helft een optreden van zangeres Belinda, komt bedrogen uit. Door corona bij 
VVOG gaat het duel niet door. Sportlust’46 - Excelsior’31 in dezelfde competitie ligt er 
eveneens uit. Ook hier is corona de spelbreker, dit keer is de selectie van Sportlust geveld. 

Ook in de tweede divisie (Spakenburg - AFC) en derde divisie zondag (Hollandia - HSC’21) zijn 
er wedstrijden afgelast vanwege corona. Voor Hollandia is het al het tweede weekend op rij 
dat ze niet kunnen spelen. Vorige week ging voor de ploeg uit Hoorn de wedstrijd tegen 
Westlandia niet door. Om niet al te grote verschillen in gespeelde wedstrijden te krijgen, 
sommeert de KNVB om de duels zo snel mogelijk doordeweeks in te halen. 

Er is echter een spelbreker. Door corona is er bijna drie maanden niet gevoetbald en daarom 
moeten er de komende maanden ontzettend veel wedstrijden worden afgewerkt. Daarom is er 
op 22 en 23 maart en 5 en 6 april een doordeweeks inhaalprogramma. Scheveningen kan de 
afgelaste wedstrijd tegen GVVV pas op 12 april inhalen. Westlandia is al sneller aan de beurt 
voor herkansing tegen Hollandia: 30 maart. 

Om te voorkomen dat er aan het einde van de competitie in juni alleen nog maar 
inhaalwedstrijden zijn, heeft de KNVB sinds 1 februari een paar regels ingesteld bij de 
standaardteams. De laatste vier speelrondes is het niet mogelijk om uitstel te krijgen. In de 
wedstrijden daarvoor mag elke club één keer uitstel aanvragen vanwege corona. Dit moet wel 
in overleg met de competitieplanner van de KNVB. Een mogelijk tweede aanvraag tot uitstel 
vanwege corona ligt volledig in handen van de competitieplanner. Dus mocht Scheveningen 
binnenkort weer met coronabesmettingen zitten, dan moet de club hopen op genade van de 
KNVB. 

Overzicht afgelaste wedstrijden 

Op dit moment hebben sinds 1 februari zowel in de tweede divisie als derde divisie zaterdag 
vijf teams hun wedstrijd laten afgelasten vanwege coronabesmettingen in het team. In de 
derde divisie zondag gaat het om zes teams. Westlandia was daarvan twee keer de dupe. 
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Tweede divisie: 

 Scheveningen (Scheveningen - GVVV afgelast) 

 Spakenburg (GVVV - Spakenburg afgelast) 

 GVVV (Scheveningen - GVVV afgelast) 

 IJsselmeervogels (Ijsselmeervogels - De Treffers afgelast) 

 AFC (Spakenburg - AFC afgelast) 

Derde divisie zaterdag: 

 DOVO (Sparta Nijkerk - DOVO afgelast) 

 Staphorst (Sportlust ‘46 - Staphorst afgelast) 

 Harkemase Boys (DOVO - Harkemase Boys afgelast) 

 VVOG (Barendrecht - VVOG afgelast) 

 Sportlust ‘46 (Sportlust ‘46 - Excelsior ‘31 afgelast) 

Derde divisie zondag: 

 EVV (EVV - JOS Watergraafsmeer afgelast) 

 JOS Watergraafsmeer (EVV - JOS Watergraafsmeer afgelast) 

 Hoogland (ADO ‘20 - Hoogland afgelast) 

 Blauw Geel ‘38 (Blauw Geel ‘38 - Hercules afgelast) 

 OSS 1920 (OSS 1920 - Westlandia afgelast) 

 Hollandia (Westlandia - Hollandia afgelast) 

Bron: Omroep West, 19 maart 2022. 

Positieve test Sebastian Vettel zorgt voor corona-discussie in Formule 
1-paddock 

Formule 1-coureurs die positief zijn getest op corona, maar geen of milde symptomen 
vertonen, zouden moeten kunnen racen. Dat vindt Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot 
van Max Verstappen bij Red Bull. ‘Ik denk dat het zinvol is als we dat bespreekbaar maken’, 
zei hij tegen Sky Sports. 

De Duitse coureur Sebastian Vettel (Aston Martin) testte enkele dagen voor de openingsrace 
in Bahrein positief op corona en werd uitgesloten van deelname. Het team heeft zijn 
landgenoot Nico Hülkenberg laten invliegen als vervanger. Bij de testraces vorige week in 
Bahrein ontbrak Daniel Ricciardo (McLaren) vanwege een coronabesmetting. De Australiër is 
hersteld en komt vrijdag in actie in de eerste trainingen. 

Pérez miste zelf in 2020 twee races omdat hij corona had opgelopen. Hij vindt dat de teugels 
inmiddels wel wat losser kunnen. De coronaregels in de Formule 1 zijn dit seizoen aanzienlijk 
versoepeld. Het verplichte testen is geschrapt, maar de meeste teams houden zelf nog hun 
eigen regels aan. In Groot-Brittannië mogen mensen zelfs bij een positieve test zelf bepalen of 
ze naar hun werk gaan. 

‘We moeten bespreken of we in het vervolg coureurs toestaan om te racen als de symptomen 
mild zijn. De coureurs kunnen dat uiteraard zelf beoordelen’, meent Pérez. ‘Je probeert te 
voorkomen dat je besmet raakt, maar geluk speelt een grote rol. Ik heb echt te doen met 
Sebastian en Daniel, maar het kan iedereen overkomen.’ 
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Ricciardo had naar eigen zeggen niet kunnen rijden. ‘Ik had het vorige week heel zwaar gehad 
om een Formule 1-auto te besturen, maar dat kan per geval verschillen natuurlijk. Als iemand 
wel fit genoeg is ondanks corona, zou diegene misschien een fitnesstest kunnen afleggen of 
zo?’ 

Vatteri Bottas, tegenwoordig rijdend voor Alfa Romeo, vindt dat rijders zelf moeten kunnen 
beslissen. ‘Maar alleen als extra protocollen in acht worden genomen, zodat het virus niet 
verder verspreid kan worden.’ 

Ferrari-coureur Carlos Sainz had al een oplossing klaar. ‘Je kan de teambesprekingen digitaal 
doen vanuit je hotelkamer en dan pas vijftien minuten voor de sessie op het circuit arriveren, 
met je pak aan en je helm op. Ik zou het heel vervelend vinden om een race te moeten missen, 
terwijl ik me goed voel.’ 

Max Verstappen liet weten dat hij het belangrijk vindt, dat er goed naar de gevolgen wordt 
gekeken. ‘Als rijder wil je natuurlijk altijd racen, maar je moet in een zaak als deze sowieso 
medisch advies inwinnen en samen met de FIA kijken wat er eventueel mogelijk is in de 
toekomst.’ 

Mick Schumacher is sowieso geen voorstander. „Corona vormt voor veel mensen nog een risico 
en ik wil niet iemand zijn die anderen in gevaar brengt.’ Lewis Hamilton was een zelfde soort 
mening toegedaan. ‘Ik zie er amper nog wat over op het nieuws, maar corona is nog steeds 
onder ons. We moeten goed blijven oppassen.’ Bron: De Telegraaf, 18 maart 2022. 

Commissie moet herdenkingsdag corona voorbereiden 

Een commissie onder leiding van de Friese Commissaris van de Koning Brok moet een 
nationale herdenking van de coronapandemie voorbereiden. Eerder waren er ook al plannen 
voor zo’n dag, maar die gingen om allerlei redenen niet door. 

Het kabinet kondigde onlangs een ‘Comité Stilstaan bij corona’ aan; die commissie is nu 
ingesteld en ook de samenstelling is bekendgemaakt. 

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid en Welzijn benadrukt dat de invloed van de 
coronacrisis enorm is en ook nog voortduurt. Daarom is het volgens hem belangrijk om stil te 
staan bij het leed van veel Nederlanders. 

Het comité moet invulling geven aan het ‘verwerken, reflecteren en vooruitkijken’ en een van 
de activiteiten is dus een nationale herdenking. De datum moet nog worden bepaald. Het 
comité moet ook een rol spelen in het coördineren van plaatselijke herdenkingen. 

Leden van de commissie zijn onder anderen burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, 
omroepdirecteur Jan Slagter, paralympisch zwemster Chantalle Zijderveld en 
zorgmedewerker Sanna Elkadiri, die als eerste in Nederland werd gevaccineerd tegen corona. 
Bron: NOS, 19 maart 2022.  

Kabinet stelt Comité ‘Stilstaan bij Corona’ in 

Recentelijk heeft het kabinet besloten om het Comité ‘Stilstaan bij corona’ op te richten. Het 
comité heeft tot doel om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de 
coronacrisis op de samenleving heeft gehad. De ministerraad heeft op voorstel van 
staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de 
instelling van het comité.  

Staatssecretaris Van Ooijen: 

De laatste coronamaatregelen worden deze maand opgeheven. De impact van de coronacrisis 
is enorm en duurt nog steeds voort. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten 
ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders. Ik vind het belangrijk dat het comité 
breed is samengesteld met deskundigheid en kennis uit alle delen van de samenleving. 

Het is belangrijk dat stil wordt gestaan bij de coronacrisis, vanwege de grote impact die het 
heeft gehad op de maatschappij. Zo moet er ruimte komen om stil te staan bij verlies van 
dierbaren of de gevolgen die ondernemingen of festiviteiten hebben ondervonden. Door de 
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lockdown en beperkingen in sociale contactmomenten hebben alle Nederlanders te maken 
gehad met corona. Zorgpersoneel, leerkrachten, mantelzorgers en vrijwilligers hebben op alle 
fronten moeten bijspringen.  

Het verwerken, reflecteren en vooruitkijken is waar het comité invulling aan gaat geven. De 
doelstelling is dat de mensen in de samenleving die er behoefte aan hebben, zich gehoord 
voelen. Een van de activiteiten die door het comité wordt uitgewerkt is een nationale 
herdenking. Het comité zal op een nader moment een datum bepalen en de inhoudelijke 
invulling hiervan bekendmaken. Het comité speelt ook een rol in het coördineren en 
bevorderen van de afstemming van lokale herdenkingsevenementen.  

Leden van het comité 

Het comité bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 14 leden die komen uit verschillende 
sectoren. Allemaal hebben ze zitting op persoonlijke titel. De voorzitter is Arno Brok, de 
commissaris van de Koning in de Provinsje Fryslân. De geïnstalleerde leden zijn: 

 Voorzitter:  Arno Brok (commissaris van de Koning in de provinsje Fryslân) 
 Gemeenten: Hubert Bruls (Burgemeester Nijmegen) 
 Zorg-Bestuurlijk: David Jongen (Voorzitter raad van bestuur Zuyderland ziekenhuis) 
 Zorg-uitvoerend:  Sanna Elkadiri (ambassadeur /eerst gevaccineerde) 
 Caribisch Nederland: Edison Rijna (Gezagsdrager Bonaire) 
 Media: Jan Slagter (omroep MAX) 
 Religieuze organisaties: Evelijne Swinkels Braaksma (theoloog) 
 Jongeren: Samia Boukhizzou (bestuurslid jongeren organisatie beroepsonderwijs) 
 Cultuur: Jeroen Bartelse (directeur Tivoli Vredenburg en voormalig lid Raad van 

Cultuur) 
 Sport: Chantalle Zijderveld (paralympisch sporter) 
 Publieke gezondheidszorg: n.t.b. Bron: Rijksoverheid, 18 maart 2022 

Minder operaties en poli-afspraken in Tiels ziekenhuis door corona en 
griep: ‘Ziekteverzuim rond twaalf procent’ 

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel plant minder operaties en polikliniekafspraken in dan 
gebruikelijk. Het aantal patiënten dat opgenomen wordt vanwege corona en influenza (griep) 
neemt toe en tegelijkertijd zit aardig wat personeel om diezelfde reden thuis. 

Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt minder operaties en afspraken op de poliklinieken in te 
plannen om ervoor te zorgen ‘dat elke patiënt de best mogelijke zorg krijgt’. 

‘Denk aan één of twee OK-sessies die niet doorgaan of een polikliniek die niet open kan omdat 
het ziekteverzuim gewoon te hoog is, dat je geen bezetting kan hebben’, zegt een woordvoerder 
van het ziekenhuis. ‘Het zijn echt dagkoersen: we kijken dagelijks naar de dagen erna zodat 
je juist zo min mogelijk hóéft af te zeggen.’ 

Het ziekteverzuim onder het personeel hangt volgens haar rond de twaalf procent. ‘Dat is fors, 
daar zaten we helemaal niet op. Het overgrote deel komt door corona en influenza. Collega-
zorginstellingen als thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben dat probleem ook. 
Daardoor wordt doorsturen van patiënten ook lastig, die moeten bij bijvoorbeeld tehuizen ook 
wat langer wachten op een plek.’ 

Het blijft in het Tielse ziekenhuis vanwege het toenemende aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames door corona en influenza verplicht een mond-neusmasker te dragen. 
‘Hiermee beschermen we de vaak kwetsbare patiënten en zorgen we ook dat onze medewerkers 
gezond blijven en aan het werk kunnen blijven’, schrijft het ziekenhuis op haar website. 

‘Helaas zijn we nu toch weer op een punt beland dat we keuzes moeten maken’, zegt Marc 
Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur. ‘Voor acute zorg staan we natuurlijk dag en 
nacht klaar. Maar we moeten wel minder operaties en polikliniekafspraken inplannen om te 
zorgen dat iedereen de juiste zorg kan krijgen. We kijken per dag wat de dagen erna mogelijk 
is en voor welke patiënt het meest urgent medische hulp nodig heeft.’ 
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Hij vraagt om begrip bij patiënten en hun naasten. ‘We hopen van harte dat met de naderende 
lente, ook de virussen snel weer minder worden.’ Bron: AD, 19 maart 2022. 

Persmoment coronavirus 15 maart 2022  

Op dinsdag 15 maart was er weer een persmoment. Minister Kuipers was op televisie. 
Hij vertelde hoe het nu gaat met het coronavirus. En welke regels en adviezen nu nog gelden. 

De belangrijkste dingen leggen we uit. 

Nog minder coronaregels nodig. De laatste weken kregen weer meer mensen corona. Mensen 
worden wel minder ziek door corona. En maar weinig mensen met corona moeten naar het 
ziekenhuis. Daarom vindt de regering dat er nu minder coronaregels nodig zijn. 
Er blijven nog maar een paar regels en adviezen.  

Het is nog niet zeker wanneer de regering de regels en adviezen weer gaat beoordelen. Maar 
de regering houdt het coronavirus goed in de gaten. 

Heeft u klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? 
Maak dan een testafspraak bij de GGD. En ga minimaal vijf dagen in isolatie. U mag weer 
naar buiten als u de laatste 24 uur geen klachten heeft. 

U hoeft geen test meer te doen als u geen klachten heeft. Dus leerlingen, studenten en 
onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 keer per week te testen voor de zekerheid. 

Was u in de buurt van iemand met corona? En wilt u zeker weten of u beter thuis kunt blijven? 
Doe dan de Quarantaine Check. Er zijn geen coronaregels en adviezen meer om thuis te 
werken. Maar veel mensen willen wel graag deels thuis blijven werken  
En sommige mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen 
werken.  

De regering vraagt werkgevers om zelf afspraken te maken over thuiswerken. 
Samen met hun werknemers. 

Voor werknemers met klachten blijft gelden: 

 blijf thuis en doe een test 
 ga in isolatie na een positieve test 
 werk thuis als het kan 

Vanaf woensdag 23 maart hoeft u geen mondkapje meer op in en rond het openbaar vervoer. 
Is het druk? Bescherm uzelf en anderen dan door een mondkapje te dragen. Een mondkapje 
blijft nog wel verplicht op het vliegveld na de security.  En ook in het vliegtuig. 

Vanaf 23 maart geen Testen voor Toegang (1G) meer. U moet nu nog testen voor toegang (1G) 
als u naar een grote nachtclub wilt. Of naar een groot evenement waar iedereen staat. Vanaf 
woensdag 23 maart kunt u hier gewoon naar binnen zonder eerst te testen. Nergens heeft u 
dan nog een coronatoegangsbewijs nodig.  

Houd de CoronaCheck-app op uw telefoon. Want in een ander land heeft u die soms nog wel 
nodig. Bijvoorbeeld als u daar op vakantie wilt. En als u daar uit eten of naar de film wilt. 

Vanaf 23 maart veranderen de reisregels. Voor mensen die naar Nederland reizen. 

 Reist u uit een land van de Europese Unie of Schengen naar Nederland? 
Dan zijn er geen reisregels meer. 

 Reist u uit een ander land naar Nederland? 
o Maar woont u in Nederland? 

Of in een ander land binnen de Europese Unie of Schengen? 
Dan zijn er geen reisregels meer. 
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o Of woont u buiten de Europese Unie of Schengen? 
Dan mag u niet naar Nederland reizen. 
Soms mag dit wel. 
Bijvoorbeeld als u uit een veilig land komt. Of als u een prik tegen corona 
kreeg. 

Doe altijd meteen een zelftest als u in Nederland aankomt. En ook op dag 5.   

Corona is niet weg. Gelukkig werkt vaccineren goed. En vaak worden mensen minder ziek 
door corona als ze het al eens hebben gehad. Daarom is het minder erg als er weer veel mensen 
corona krijgen. Toch kan corona nog steeds heel vervelend zijn. Ook voor gezonde mensen. 
Voor oudere mensen en mensen die sneller ziek worden is corona nog vervelender.  

Adviezen tegen verspreiding van corona. Deze adviezen helpen nog steeds tegen besmetting 
met corona. 

 Was regelmatig uw handen. 
 Hoest en nies in uw elleboog. 
 Zet ramen open en zorg voor frisse lucht. 
 Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test 
 Haal uw vaccinatie, boosterprik of herhaalprik. 

Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden en anderen. En houdt u rekening met de 
mensen die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. Bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn 
of heel vaak ziek. 

Hou rekening met elkaar 

 Hou afstand als iemand daar om vraagt. 
 Gaat u naar iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? 

Doe dan eerst een zelftest. 
 En respecteer elkaars keuzes. 

Bijvoorbeeld als iemand ergens een mondkapje draagt waar dat niet hoeft. 

Bron: Rijksoverheid, 16 maart 2022. 

Onvrede over versoepeling coronamaatregelen in Duitsland 

Versoepelingen van de Duitse coronamaatregelen die zondag ingaan hebben tot onvrede geleid 
bij premiers van veel Duitse deelstaten. Dat bleek donderdag na video-overleg tussen 
bondskanselier Olaf Scholz en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. 

Volgens de wetswijzigingen die zondag van kracht worden hebben de deelstaten dan minder 
mogelijkheden om in te grijpen als het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Maar 
regionaal zou het mogelijk moeten zijn om maatregelen zoals afstand houden, het dragen van 
mondkapjes en testen weer snel op te leggen, voerde Hendrik Wüst (CDU), premier van 
Noordrijn-Westfalen, aan. Hij noemde de voorgestelde maatregelen van de 
Bondsregering ’precies het tegenovergestelde’ van wat nodig is om snel te kunnen ingrijpen. 

Ook meerdere van zijn collega’s, onder wie partijgenoten van bondskanselier Scholz (SPD), 
waren niet te spreken over de voorgenomen versoepelingen. Volgens Scholz is de pandemie 
weliswaar niet voorbij, maar is de druk op de ziekenhuizen niet zo hoog als bij eerdere 
coronagolven. Ook zei hij dat de ziekte nu milder verloopt. Hij verwees ook naar andere landen 
die afstappen van coronamaatregelen. Scholz hield het erop dat de bevolking zelf de 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht kan nemen en zelf kan beslissen om een masker 
te dragen. Bron: Trouw, 17 maart 2022. 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt weer iets toe 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 
twintig gestegen naar 1975, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS).  

Het is een lichte stijging, gisteren nam het aantal coronapatiënten juist iets af. 

Op de intensive cares liggen 152 coronapatiënten, twee minder dan donderdag. Op de 
verpleegafdelingen worden 1823 patiënten met corona verzorgd, 22 meer dan een dag eerder. 
Op de ic’s zijn 17 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 256. Dat zijn 
er meer dan op donderdag werden opgenomen. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis 
liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt 
het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. 
Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost extra tijd. 

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 
zijn 49.373 positieve tests geregistreerd. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal in drie 
weken tijd. 

Volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had 
Amsterdam de meeste positieve tests. In de afgelopen dag kregen 1918 inwoners van de 
hoofdstad te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Rotterdam telde 1389 positieve 
testuitslagen en Den Haag 1191. Daarna volgen Utrecht (962) en Groningen (889). 
Schiermonnikoog sluit de rij met drie positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 377.534 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is bijna 
22 procent minder dan in de week ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 28 
februari, dus bijna drie weken geleden. 

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 53.933 positieve tests per dag. Dat gemiddelde daalt 
voor de zevende dag op rij. Bron: De Stentor, 19 maart 2022. 

 

 

 

 

Corona-cijfers Spanje: 64.597 positieve coronatesten en 287 corona-
doden in drie dagen 

Nu de zesde corona-golf voorbij is in Spanje en de corona-incidentie gedaald naar 445 (+13), 
heeft het Ministerie van Volksgezondheid besloten om de corona-cijfers niet meer elke werkdag 
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te delen maar nog maar twee keer per week, dinsdag en vrijdag. Op dinsdag werd melding 
gedaan van 64.597 nieuwe positieve testen volgens de cijfers van het Ministerie van 
Volksgezondheid in vijf dagen tijd. Er zijn inmiddels 24,3 miljoen personen die een 
‘boosterprik’ hebben ontvangen. Er zijn ook 2 miljoen kinderen van 5 tot en met 11 jaar 
gevaccineerd met de eerste prik waarvan meer dan 1,22 miljoen ook al een tweede prik hebben 
ontvangen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid geeft nog maar twee keer per week (dinsdag en vrijdag) 
de cijfers van de positieve coronatesten en corona-doden. Er zijn 64.597 nieuwe positieve 
testen gemeld in Spanje in drie dagen tijd (dinsdag, woensdag, donderdag) waardoor het totaal 
sinds maart 2020 is gestegen naar 11.324.637 personen of positieve coronatesten.  

Er zijn 287 mensen overleden met of als gevolg van Covid-19 waardoor het totaal aantal 
corona-doden sinds aanvang van de corona-crisis is gestegen naar 101.703 overledenen, een 
aantal dat waarschijnlijk veel hoger is maar het gaat hier om bevestigde overledenen aan de 
hand van coronatesten of de aanwezigheid van corona-symptomen. 

Op dit moment liggen er in de Spaanse ziekenhuizen 4.580 Covid-patiënten waarvan 508 
Covid-patiënten op de intensive care (UCI in het Spaans). Er werden in Spanje de afgelopen 
week 635.257 coronatesten uitgevoerd waarvan 299.424 PCR-testen en 335.833 
antigeentesten met 17,50 procent positief geteste personen. 

Volgens de informatie van het Ministerie van Volksgezondheid (elke vrijdag) is het aantal 
volledig gevaccineerde personen gestegen naar 38.945.187 personen met twee prikken (een 
prik in geval van het Janssen-vaccin), dat is 92,3 procent als gekeken wordt naar inwoners 
van Spanje van 12 jaar en ouder en 84,4procent als gekeken wordt naar alle 47.385.107 
inwoners (dus ook die onder de 12 jaar). In totaal zijn er 39.976.615 met twee prikken (vanaf 
5 jaar) terwijl 41.112.436 personen (vanaf 5 jaar) gedeeltelijk zijn gevaccineerd. 

Er zijn inmiddels 24.312.467 personen die een ‘boosterprik’ hebben ontvangen, dat is 51,3 
procent als gekeken wordt naar inwoners van Spanje van 12 jaar en ouder maar 78,9 procent 
van alle inwoners van 40 jaar en ouder en 92,3 procent als gekeken wordt naar de inwoners 
van 70 jaar en ouder. Weliswaar is men in Spanje begonnen met het zetten van een vierde 
coronaprik of ‘tweede boosterprik’ maar daar zijn geen cijfers over bekend. 

Sinds 25 oktober 2021 krijgen alle 70-plussers een derde dosis net zoals 60-plussers en het 
zorgpersoneel sinds eind november 2021 , alleen als dat zes maanden na de tweede prikdatum 
is. Ook kwetsbare personen krijgen een derde ‘boosterprik’ van Pfizer of Moderna in Spanje. 
In alles regio’s wordt de boosterprik bij de inwoners van 59-50 en 49-40 jaar geplaatst. Alle 
inwoners van 18 tot en met 39 jaar kunnen nu ook een boosterprik krijgen, dat is op 
donderdag 13 januari afgesproken. 

Er zijn inmiddels 2.004.293 kinderen (52,5procent) die de eerste corona-prik hebben 
gekregen waaronder 1.229.135 kinderen (32,2procent) die een tweede prik hebben gekregen. 
Op woensdag 15 december 2021 begon men in Spanje met de vaccinatiecampagne bij 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het gaat om 3.815.164 kinderen die ene speciale lichtere 
versie krijgen van het Pfizer-vaccin. De kinderen krijgen net zoals de 12-plussers twee prikken 
maar met een tussenperiode van acht weken in plaats van drie weken.  Bron: Spanje Vandaag, 
18 maart 2022. 

Rabobank was troef in mondkapjesdeal Van Lienden met overheid, 
Barbara Baarsma tekende 

De Rabobank was een belangrijke steun voor Sywert Van Lienden tijdens de 
onderhandelingen over zijn veelbesproken mondkapjesdeal met de overheid. De bank had 115 
miljoen euro klaarstaan om de transactie te financieren, dankzij bemiddeling van Barbara 
Baarsma.  

De steun van de Rabobank maakte Van Lienden een serieuze gesprekspartner voor het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat blijkt uit het boek Sywerts 
miljoenen van Follow the Money-journalisten Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen, dat op 24 
maart verschijnt.  
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Vanaf het begin van de onderhandelingen met het ministerie schermde Van Lienden met de 
steun die hij van de Rabobank kreeg, schrijven de onderzoeksjournalisten. Van Lienden 
introduceerde zijn ‘Hulptroepen Alliantie’ op 12 april 2020 per e-mail bij het ministerie. Hij 
schreef dat hij ‘vertrouwde Nederlandse kampioenen uit het bedrijfsleven’ achter zich had 
staan. Hij stelde op korte termijn tientallen miljoenen mondkapjes te kunnen leveren ‘zonder 
direct geld te vragen aan de Rijksoverheid’. 

Barbara Baarsma, toen directeur van Rabobank Amsterdam, stond in de cc van de mail als 
een van de betrokkenen die had meegewerkt aan het plan. Zij had een krediet van 115 miljoen 
euro geregeld waarmee de mondkapjesdeal (van uiteindelijk 100 miljoen) zo nodig 
gefinancierd kon worden. Ook was er een ‘dealteam’ van vijf Rabo-bankiers bij de 
mogelijke transactie betrokken, blijkt uit interne e-mails en presentaties in handen 
van Follow the Money.  

Baarsma en Van Lienden kenden elkaar al jaren. De UvA-econoom zat vanaf 2012 in de raad 
van toezicht van G500, een politiek initiatief van Van Lienden. Beiden waren in het verleden 
regelmatig tafelgast bij televisieprogramma De Wereld Draait Door. Bij vragen van de Rabo-
bankiers aan Van Lienden en zijn partners fungeerde Baarsma als tussenpersoon, blijkt uit 
het e-mailverkeer. 

Van Lienden en zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel lieten de deal lopen via 
hun commerciële bv Relief Goods Alliance. Ook tegenover de bankiers maakten zij niet 
duidelijk dat die bv losstond van hun non-profitstichting Hulptroepen Alliantie. De inzet van 
de bv maakte het drietal multimiljonair.  

Dat Van Lienden, Damme en Van Gestel ook tegenover de bank verzwegen dat de winst in 
hun eigen commerciële bv zou belanden, is saillant. Het Openbaar Ministerie onderzoekt sinds 
vorige maand of de oprichters van de Hulptroepen Alliantie hun zakelijke partners mogelijk 
misleid hebben. 

Barbara Baarsma wilde niet reageren op vragen van Follow the Money over haar rol bij de 
mondkapjesdeal. De Rabobank reageert op vragen van het AD dat zij ‘vanuit de 
vertrouwensrelatie met haar klanten geen gegevens deelt met media’. ‘In het algemeen meldt 
Rabobank dat financieringsaanvragen niet alle eindigen in het daadwerkelijk verstrekken van 
een lening. Daar kunnen diverse redenen voor zijn, zoals twijfel bij een aanvraag. Barbara 
Baarsma is bij de start van het goede doelen initiatief uitsluitend als bankier betrokken 
geweest. Rabobank heeft de inhoud van het boek nog niet kunnen inzien.’ Bron: AD, 19 maart 
2022. 

Corona mag dan wel over zijn: ‘Maar alle maatregelen komen eind dit 
jaar dubbel zo hard terug’ 

In de schaduw van andere gebeurtenissen die de geest bezighouden – de oorlog in Oekraïne – 
gaat het land over tot de orde van de dag. Kunnen we corona nu uit ons hoofd zetten? De 
meeste deelnemers van De Kwestie zien het somber in: ‘Corona mag dan wel over zijn, alle 
maatregelen komen eind dit jaar dubbel zo hard terug.’ 

Zo heeft reageerder PieterZeeuw er weinig vertrouwen in dat de maatregelen nu nooit meer 
terug komen. ‘Je kunt corona als enorm dodelijke ziekte wel uit je hoofd zetten maar de 
maatregelen niet, als in de herfst de wintervirusjes weer komen, is de overheid er als de kippen 
bij om maatregelen opnieuw in te zetten.’ 

Janvan75 laat er geen gras over groeien en vindt dat we onszelf niet zo druk moeten maken 
over het coronavirus. ‘Ik ben 70, heb overgewicht, heb mijn hele leven copd en astma (vanaf 
mijn geboorte), maar ik heb me nog geen dag druk gemaakt om die onzin, als je het totale 
gebrek aan kennis van onze malloten ziet.’ Daar sluit Zippo zich bij aan. ‘Hef in hemelsnaam 
die teststraten op.’ Reageerder Klaas the Boss vindt dat we corona niet kunnen negeren, en 
zodoende als griep behandelen. ‘Hou er rekening mee op een gezonde manier, daarnaast zal 
je net als de griepprik de 60+ en de zwakkeren en overgewicht personen jaarlijks moeten 
vaccineren.’ 
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Andre_van_Rossum laat een ander geluid horen. Volgens hem ziet het ernaar uit dat het virus 
mensen steeds minder ziek maakt. ‘Als dat doorzet, is er geen reden meer om corona als ebola 
te behandelen.’ 

De Kwestie wordt door Qeter gebruikt om zijn mede-reageerders even te wijzen op het nut van 
vaccineren. ‘Gisteren vierde prik gehaald. Ik draag weer mondkapje. Iedereen was ziek in de 
familie. Het kaartje van Nederland kleurde weer vuurrood. Laat je prikken.’ In de familie 
van Berexstone was dan weer niemand geveld door het coronavirus. ‘En die wonen nogal 
verspreid over de aardbol.’ 

Reageerder Partijtje vreest dat we nog langer met het virus te maken zullen hebben ‘Nee, dat 
kunnen wij zeker voorlopig nog niet,’ antwoordt hij op de vraag of we corona kunnen vergeten. 
‘De besmettingsaantallen zijn nog behoorlijk hoog. Ook al lijkt het nu meer te gaan om een 
griep.’ 

Adaottehonders waarschuwt dat we het virus nog steeds serieus moeten nemen, hij spreekt 
uit eigen ervaring: ‘Ik heb het nu zelf gehad met mild verloop en kon redelijk functioneren met 
wat paracetamol gedurende tien dagen. Maar er gebeurde echt wat, ik voelde de strijd. Voor 
zwakke mensen is dit echt een aanslag, maar we moeten ons geen beperkende maatregelen 
meer opleggen en de verantwoordelijkheid aan de burgers geven. We weten inmiddels heel 
goed hoe we onszelf en anderen een beetje kunnen beschermen zodat we het niet allemaal 
tegelijk krijgen en laat de overheid dan zorgen voor voldoende zorg.’ 

‘Het OMT heeft gefaald; de regering heeft gefaald.’ Peer2083 is duidelijk in zijn conclusie: ‘De 
coronamaatregelen en alle medische ingrepen hebben de pandemie veel langer laten duren 
dan zonder ingrepen, en de gevolgen voor de maatschappij waren onnodig zwaar.’ Bron: De 
Telegraaf, 19 maart 2022. 

Ondanks harde aanpak pandemie toch weer twee coronadoden in China 

Ondanks de keiharde aanpak van het coronavirus heeft een nieuwe opleving in China tot de 
eerste doden in ruim een jaar geleid. In de noordoostelijke regio van Jilin overleden twee 
mensen, net zo veel als in heel 2021 in China. De laatste keer dat mensen in het land stierven 
aan Covid-19 was op 26 januari 2021.  

China gaat gebukt onder de opleving van de BA.2-subvariant van het virus. In de eerste twee 
weken van maart zijn meer dan 10.000 besmettingen geregistreerd. Opvallend, want dat zijn 
meer besmettingen dan in heel 2021. In dat jaar leek de ‘zero-tolerance aanpak’ van China te 
werken en werden er slechts twee Covid-sterfgevallen gemeld in het land. 

China test volop en bij besmettingen sluiten fabrieken en andere faciliteiten direct. De 
afgelopen 24 uur zijn 4051 Chinezen positief getest, dat zijn er ruim 300 minder dan op 
vrijdag. Soms moeten volledige steden in lockdown. Zo gooide China vorige week de 
noordoostelijke stad Changchun, waar 9 miljoen mensen wonen, op slot. 

De Chinese provincie Jilin telt op dit moment de meeste besmettingen sinds de opleving in 
het land. Jilin, grenzend aan Noord-Korea en Rusland, is goed voor twee derde van het totale 
aantal besmettingen in het land en vormt zodoende het hart van de huidige golf. In de 
getroffen provincie bouwt China razendsnel ziekenhuizen en isolatiefaciliteiten.  

De laatste sterfgevallen verhogen het totale aantal slachtoffers gerapporteerd sinds het begin 
van de pandemie tot 4638. Het land meldde gisteren 2228 nieuwe gevallen van 
coronavirus, vergeleken met 2416 een dag eerder. 

De eerste slachtoffers in meer dan een jaar kregen direct veel aandacht op sociale media. 
‘Twee nieuwe Covid-sterfgevallen in Jilin’ was een tijd trending topic op China’s Twitter-
achtige Weibo-platform. Gebruikers willen vooral meer informatie over de twee slachtoffers. 
Bron: AD, 19 maart 2022. 
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Zorgmedewerkers in Changchun (provincie Jilin) desinfecteren elkaar vanwege een nieuwe 
corona-uitbraak ©  Reuters 

Chinezen banger voor maatregelen dan voor corona: ‘Strategie 
onhoudbaar’ 

In China begint het besef door te dringen dat het zero-covid-beleid met de snelle verspreiding 
van de Omikron-variant niet langer houdbaar is. De Chinese bevolking is nu banger voor de 
maatregelen dan voor het virus zelf, ziet correspondent Roland Smid. 

Vanochtend kwam het nieuws dat in China weer twee coronadoden te betreuren zijn. Dat was 
lang geleden: het is voor het eerst in meer dan een jaar dat in China iemand overleed aan het 
virus.  

Regelmatig moeten in China hele wijken in lockdown omdat er besmettingen zijn vastgesteld. 
Inwoners mogen dan 48 uur hun huis niet uit. ‘Je hebt werkgevers die dan zeggen: haal het 
maar van je vakantiedagen af’, merkt China-correspondent Roland Smid. ‘En mensen met een 
eigen onderneming kunnen ook flink in de problemen komen.’ 

Je huis niet uit betekent in China namelijk ècht je huis niet uit. Ook niet om de hond uit te 
laten. Dus moeten mensen creatief zijn. 

De lockdowns zorgen er bovendien voor dat supermarkten flink extra moeten inslaan. ‘Meestal 
worden mensen een dag van tevoren gewaarschuwd dat hun wijk in lockdown moet. Handig, 
maar dan gaat er natuurlijk wel gehamsterd worden.’ 

Toch is dit al een versoepeling van het beleid. China stuurde het afgelopen jaar aan op precies 
nul besmettingen. Steden met miljoenen inwoners gingen geheel in lockdown als ergens 
corona uitbrak. ‘Maar nu met Omikron is dat haast niet meer te doen’, zegt Smid. 

Dat besef lijkt ook in China zelf te zijn ingedaald. Het zero-covid-beleid werd ingeruild voor 
een ‘dynamisch’ zero-covid-beleid. Steeds vaker hoeft niet langer de hele stad in lockdown, 
maar alleen de wijk waar de besmettingen zijn geconstateerd.  
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Ook het aantal bestellingen is fors toegenomen in deze Chinese supermarkt. 

Maar waar in Nederland en veel andere landen steeds meer wordt gesproken over ‘leren leven 
met covid’ omdat het ‘niet meer weggaat’, gebeurt dat in China nog niet. ‘Het wordt niet 
letterlijk in de mond genomen’, zegt Smid. ‘Maar er wordt wel steeds meer op gehint.’ 

Tegelijkertijd lijken harde maatregelen nodig om de zorg te ontlasten. ‘De zorg hier is eigenlijk 
standaard overbelast’, zegt Smid. ‘Er is geen huisartsensysteem zoals in Nederland, dus 
iedereen moet met elk kwaaltje meteen naar het ziekenhuis.’ 

En ook iedere coronapatiënt moet volgens de Chinese strategie in het ziekenhuis worden 
behandeld. ‘Of je nou symptomen hebt of niet. Dus als er ergens vijfhonderd 
coronabesmettingen zijn, betekent dat vijfhonderd extra bezette ziekenhuisbedden’, zegt 
Smid. 

Een ander probleem is de vaccinatiegraad. ‘Bij mensen onder de 60 is die ongeveer net zo 
hoog als in Europa’, legt Smid uit. ‘Maar onder ouderen is de vaccinatiegraad veel lager.’ 

Niet handig bij een virus dat vooral voor ouderen gevaarlijk is, al lijkt het met de Chinese 
vaccins niet zoveel uit te maken: ‘Die blijken helemaal niet te werken tegen de Omikron-
variant.’ 

Met een variant die veel minder ziekmakend is, is het de vraag hoe erg dat is. ‘Onder de 
bevolking merk je echt een veranderd sentiment’, zegt Smid. ‘Ze zijn banger voor de 
maatregelen dan voor het virus zelf.’ Bron: RTL Nieuws, 19 maart 2022. 

Nog een Chinese miljoenenstad in lockdown vanwege opleving corona 

Inwoners van de Chinese stad Jilin mogen de komende drie dagen hun huis niet verlaten 
vanwege een grote uitbraak van het coronavirus. De strikte lockdown geldt vanaf vanmiddag, 
maakte het bestuur van de noordoostelijke stad met 4,5 miljoen inwoners bekend. 

In de gelijknamige provincie die grenst aan Noord-Korea en Rusland overleden vrijdag twee 
mensen aan Covid-19, de eerste doden in China sinds ruim een jaar. De twee slachtoffers 
waren oudere patiënten met onderliggend lijden. Een van hen was niet gevaccineerd. 

Na de laatste coronadoden vorig jaar heeft het land het virus lang buiten de deur weten te 
houden, maar door de zeer besmettelijke Omikron-variant neemt het aantal uitbraken toe. 
China meldde zondag 4053 nieuwe besmettingen, waarvan twee derde in Jilin. Heel China 
telt sinds begin maart meer dan 29.000 gevallen. 
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Changchun, de hoofdstad van de provincie Jilin, ging eerder al in lockdown. In die stad van 
9 miljoen inwoners zijn de maatregelen weer aangescherpt. Alleen medisch personeel en 
anderen die in verband met de epidemie naar buiten moeten mogen hun huis verlaten. Sinds 
11 maart mochten de inwoners eens in de twee dagen naar buiten om eten te kopen. 

In de provincie Jilin zijn acht tijdelijke ziekenhuizen en twee quarantainecentra gebouwd om 
de uitbraak in te dammen. Ook in steden elders in het land zitten miljoenen mensen in 
lockdown. Bron: AD, 20 maart 2022. 

 

 

 

Corona speelt Hollandse 100 parten, prins Bernhard was er wel 

Griep en corona hebben zondag de zesde editie van de Hollandse 100 beïnvloed. ‘We krijgen 
de een na de andere afmelding binnen’, meldde de organisatie al voor de aanvang van het 
schaats-en fietsevenement van Lymph&Co waarbij geld wordt ingezameld voor 
wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker. Zo moesten onder anderen prinses Annette 
en ‘ambassadeurs’ Monique des Bouvrie en Fien Vermeulen op het laatste moment vanwege 
corona- of griepklachten afzeggen. Prins Bernhard, initiatiefnemer van het sportieve spektakel 
in en rond schaatstempel Thialf in Heerenveen, was wel aanwezig. Samen met zoon Benjamin 
en dochter Isabella. 

Vanaf de tribune kreeg hij bij de tien kilometer schaatsen steun van zijn ouders prinses 
Margriet en Pieter Van Vollenhoven, en later ook van oudste broer prins Maurits. Prinses 
Margriet bond bij eerdere edities zelf ook de schaatsen onder en beloofde volgend jaar ook 
weer deel te zullen nemen. Dit jaar had ze helemaal niet kunnen oefenen, reden om het 
schaatsonderdeel vanaf de kant te volgen. 

Echtgenoot Pieter, die in het verleden een paar keer met veel humor aankondigde ook te gaan 
schaatsen, hanteerde traditiegetrouw zijn camera om opnamen te maken voor het 
familiealbum. De schaatsbelofte werd niet meer herhaald. Zijn begin jaren zestig bij het skiën 
beschadigde enkel zou dat ook niet toelaten. 

Zoon Maurits liet zijn ijzers ook thuis nadat hij in 2018 bij het schaatsonderdeel van de 
Hollandse 100 lelijk ten val was gekomen. Met dochter Felicia hield hij het bij het aanmoedigen 
van Bernhard en de andere deelnemers. Maurits wilde bij de start van de honderd kilometer 
fietsen weten waarom zijn broer nog niet op een elektrische fiets reed, een suggestie die 
Bernhard royaal wegwuifde. 

Bernhard reed met aan zijn arm een band met daarop de vlag van Oekraïne. De zakenprins 
is zeer begaan met het lot van de Oekraïense bevolking, zo vertelde hij eerder in de maand al. 
Met zijn IT-bedrijf Levi9 heeft hij vierhonderd werknemers in Kyiv en Lviv, waarvan een deel 
inmiddels is gevlucht en een deel vecht tegen het Russische invasieleger. Bernhard, mede-
eigenaar van Circuit Zandvoort, had bij races daar zijn auto ook al voorzien van 
steunbetuigingen aan Oekraïne. Bron: Vorsten.nl, 20 maart 2022. 

Meer coronapatiënten in ziekenhuis, maar minder op intensive cares 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur iets 
gestegen, maar op de intensive cares daalde de bezetting licht. Zondag liggen er in totaal 1860 
mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis. 
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Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er 
liggen vandaag 56 coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan op zaterdag. 

Op de intensive cares liggen zondag 137 coronapatiënten, twee minder dan een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen worden 1723 patiënten met corona behandeld, tegenover 1665 een 
dag eerder. Op de ic’s werden 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de 
verpleegafdelingen 179. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen 
en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het 
LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten 
allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd. Bron: AD, 20 maart 2022. 

Kwetsbare Britten kunnen vierde dosis coronavaccin krijgen 

Miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf maandag een vierde dosis van 
een coronavaccin krijgen, heeft de nationale gezondheidsdienst NHS zondag bekendgemaakt. 
Mensen vanaf 75 jaar en kwetsbare mensen vanaf 12 jaar en ouder komen hiervoor in 
aanmerking. 

‘Na het enorme succes van de (vaccinatie)uitrol tot nu toe, bieden we de 75-plussers en de 
meest kwetsbaren dit voorjaar een boosterdosis om hun bescherming tegen dit virus te 
voltooien’, aldus minister Sajid Javid van Volksgezondheid in een verklaring over de 
zogenoemde ‘Spring booster’. 

In het Verenigd Koninkrijk beslist elk van de vier landen (Engeland, Schotland, Wales, Noord-
Ierland) over zijn gezondheidsbeleid. In Engeland krijgen volwassenen die in aanmerking 
komen voor de vierde dosis het Pfizer/BioNTech- of Moderna-vaccin, terwijl jongeren van 12 
tot 18 jaar het Pfizer/BioNTech-vaccin krijgen. Het gaat om totaal vijf miljoen inwoners, aldus 
de NHS. 

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door de pandemie, er vielen meer dan 163.000 
doden. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gestegen. In Schotland is één op 
de veertien mensen besmet, in Engeland één op de twintig, blijkt uit de nieuwste gegevens. 
Daarvoor verantwoordelijk is een nieuwe versie van de Omikron-variant van het coronavirus, 
BA.2. Bron: AD, 20 maart 2022. 

 

 

 

Corona leidt nog altijd tot problemen in ZGT: veel ziekenhuispersoneel 
ziek 

De ziekenhuizen van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo kunnen zich geen 
versoepelingen van de coronamaatregelen veroorloven vanwege het hoge aantal besmettingen. 
Ziekte-uitval is hoog en het aantal patiënten met covid loopt op. 

Dat laat ZGT desgevraagd weten. Woordvoerster Ilona Reilink zegt: ‘Het aantal opnames van 
covidpatiënten is de afgelopen week en die daarvoor, verder gestegen. Dit is in lijn met de 
besmettingscijfers in Twente die al weken hoog zijn. Gemiddeld liggen er in ZGT twintig tot 
vijfentwintig covidpatiënten in de kliniek en twee tot drie op de IC.’ 
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De hoge besmettingscijfers in Twente ziet ZGT ook terug onder medewerkers en medisch 
specialisten. ‘Het ziekteverzuim is hoog. De regels voor bron- en contactonderzoek en 
quarantaine zijn ongewijzigd. Medewerkers met klachten laten zich testen en blijven bij een 
positieve uitslag vijf dagen in isolatie. Men moet minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voor het 
werk hervat kan worden.’ 

Voorlopig ziet ZGT dan ook geen mogelijkheden om de coronaregels te versoepelen. ‘Een 
ziekenhuis is een omgeving met kwetsbare mensen’, zegt Reilink. ‘Komende week zullen we 
de situatie opnieuw bekijken.’ 

Het betekent dat dat de bezoekregeling ongewijzigd blijft: maximaal twee bezoekers per patiënt 
per bezoekmoment op de vastgestelde bezoektijden. Reilink: ‘We vragen patiënten, bezoekers 
en begeleiders om binnen ZGT een medisch mondneusmasker te dragen en afstand te 
houden.’ 

ZGT heeft nog geen opnamestop maar zit er volgens Reilink wel dicht tegen aan. Reilink: ’Op 
dit moment heeft de situatie nog geen consequenties voor patiënten en kunnen wij nog steeds 
mensen opnemen.’ Bron: Tubantia, 20 maart 2022. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot boven de 2000 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 
boven de 2000, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In totaal liggen daar nu 2017 
Covidpatiënten. Dat zijn er 157 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1869 coronapatiënten, 146 meer dan zondag. De 
laatste keer dat er zoveel mensen met corona onder de leden op deze afdelingen lagen was 
half december vorig jaar. Op de intensive cares liggen nu 148 Covidpatiënten. Dat is een 
toename van 11 vergeleken met een dag eerder. 

In de afgelopen 24 uur werden 197 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 17 patiënten met corona binnengebracht. 

Een deel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is in de eerste 
plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met 
hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief 
zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die 
mét of dóór corona zijn opgenomen. Bron: Trouw, 21 maart 2022. 
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Aantal coronabesmettingen daalt met ruim een kwart, ook minder 
patiënten in het ziekenhuis 

Het aantal positieve coronatesten daalt snel. In de afgelopen week zijn 313.318 besmettingen 
bevestigd en geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat 
is zevenentwintig procent minder dan een week eerder. 

In de beide weken ervoor waren er meer dan 400.000 positieve tests. Die piek was voorspeld. 
De versoepeling van de coronamaatregelen viel samen met carnaval. 

Het aantal positieve tests daalt in vrijwel elke leeftijdsgroep, behalve ouderen. Bijna 2000 
mensen van 90 jaar en ouder kregen afgelopen week te horen dat ze besmet zijn geraakt, 
twaalf procent meer dan een week eerder. 

De GGD’en voerden vorige week iets meer dan 450.000 coronatesten uit, tegen ruim 625.000 
een week eerder. Het is niet duidelijk of dit komt doordat minder mensen bereid zijn zich te 
laten testen, of doordat er minder besmettingen zijn om te testen. 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 27 gedaald 
naar 1990. Maandag was er nog een stijging met 157 naar 2017 patiënten, het hoogste aantal 
in bijna drie maanden. 

Op de verpleegafdelingen liggen volgens de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) momenteel 1832 coronapatiënten, 37 minder 
dan maandag. Op de intensive cares verblijven nu 158 Covidpatiënten. Dat zijn er 10 meer 
dan een dag eerder. 

In de afgelopen 24 uur werden wel 274 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de 
verpleegafdelingen, 77 meer dan het vorige etmaal. Op de ic’s werden bovendien 30 patiënten 
met corona binnengebracht tegen 17 een dag eerder. Maar doordat er ook mensen van de 
afdelingen verdwenen, is er toch sprake van een daling in het totale aantal patiënten. Bron: 
Trouw, 20 maart 2022. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gestegen 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur iets 
gestegen. Zondag liggen er in totaal 1860 mensen met een coronabesmetting in een 
ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Dat zijn er 56 meer dan op zaterdag. 

Op de intensive cares liggen zondag 137 coronapatiënten, 2 minder dan een dag eerder. Op 
de verpleegafdelingen worden 1723 patiënten met corona behandeld, tegenover 1665 een dag 
eerder. Op de ic’s werden 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 
179. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen 
en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het 
LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten 
allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.  Bron: Trouw, 21 maart 2022. 

Museumplein in Amsterdam veiligheidsrisicogebied om demonstratie 

Het Museumplein in Amsterdam is zondag aangewezen als veiligheidsrisicogebied, meldt de 
gemeente op Twitter. Op het plein vindt een demonstratie plaats van United We Stand Europe. 
Er zouden signalen zijn dat personen die zich willen aansluiten bij de demonstratie ‘uit zijn 
op ongeregeldheden en wapens meenemen’, aldus de gemeente. 

Ook de looproute van de optocht van en naar het Museumplein is een veiligheidsrisicogebied. 
Dat betekent dat de politie iedereen in het gebied preventief mag fouilleren. ‘De maatregel 
moet zorgen voor een veilig en vreedzaam verloop van de demonstratie voor deelnemers en 
omstanders.’ Het veiligheidsrisicogebied geldt van 11.00 uur tot 21.00 uur. 



54 
 

De demonstranten verzamelen om 12.00 uur op het Museumplein, naar eigen zeggen voor een 
manifestatie voor vrijheid, grondrechten, lichamelijke integriteit en gezondheid. Daarna willen 
de actievoerders een korte mars ‘van menselijke verbinding’ lopen in de omliggende straten. 
Een jaar geleden liepen demonstranten dezelfde route, na een bijeenkomst op het 
Museumplein tegen de coronamaatregelen. Aangezien die maatregelen niet werden nageleefd, 
ontbond de politie het protest, onder andere met waterkanonnen. Een grote groep betogers 
trok daarna door de stad en een deel werd daarna door de politie ingesloten op de 
Leidsekade. Bron: Trouw, 20 maart 2022. 

Enkele honderden mensen demonstreren op Museumplein in Amsterdam 

Een paar honderd demonstranten zijn zondagmiddag samengekomen op het Museumplein 
voor een manifestatie van de actiegroep United We Stand Europe. Tussen de betogers zitten 
ook aanhangers van Willem Engel, die protesteren tegen de arrestatie van de dansleraar en 
tegenstander van coronamaatregelen. 

De manifestatie is volgens de actiegroep voor vrijheid, grondrechten, lichamelijke integriteit 
en gezondheid. De betogers, sommige in witte zorgkleding of in legeroutfits, wapperen met 
vlaggen uit allerlei landen en uiten onder meer kritiek op de coronavaccinaties. 

Sommige demonstranten hebben borden bij zich met daarop een foto van Willem Engel en de 
tekst ‘vrijheid van meningsuiting’. Ook staat op het plein een tractor geparkeerd met daarop 
een groot bord met ‘Free Willem Engel’. 

Engel werd woensdagochtend opgepakt wegens opruiing. Hij zou lange tijd ‘opruiende 
coronagerelateerde berichten’ op sociale media hebben geplaatst, aldus het Openbaar 
Ministerie. ‘Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben 
gepleegd of daartoe zijn aangezet.’ 

Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige 
voorman van Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft. Het OM had de rechter-
commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij 
opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen ‘waardoor de gezondheid of 
veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht’. 

Burgemeester Femke Halsema wees, in overleg met politie en OM, het Museumplein en 
omgeving zondagochtend aan als veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan 
worden. Er zouden namelijk signalen zijn dat personen die zich willen aansluiten bij de 
demonstratie ‘uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen’, aldus de gemeente op 
Twitter. Bron: Trouw, 21 maart 2022. 

 

 

 

Corona niet voorbij: maart eiste tot nu toe acht sterfgevallen in 
Zaanstreek-Waterland 

De maatregelen zijn dan wel afgeschaft, dat wil niet zeggen dat de coronapandemie achter ons 
ligt. 

In Zaanstreek-Waterland zijn in de eerste drie weken van maart acht inwoners overleden 
nadat ze met het virus besmet waren geraakt. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Het gaat om 
zeven inwoners van de gemeente Zaanstad en een inwoner van Wormerland. 



55 
 

De GGD meldt een toenemend aantal besmettingen. Afgelopen week waren dat er bijna 6500, 
terwijl er vorige week iets meer dan 5000 coronabesmettingen werden geteld. In alle 
gemeenten in de regio gaan de cijfers omhoog. De gezondheidsdienst gaat er vanuit dat het 
werkelijk aantal besmettingen veel hoger ligt. Uit onderzoek blijkt dat slechts een vijfde van 
de inwoners met klachten naar de teststraat gaat. Eveneens een vijfde doet dat ook na een 
positieve zelftest. Bron: Noordhollands Dagblad, 20 maart 2022. 

 

 

Voor een tweede keer besmet: waarom je steeds weer corona kunt 
oplopen 

Eén, twee of zelfs drie keer een coronabesmetting doorlopen – het kan. En het is lang niet 
gezegd dat de eerste keer het ergst is.  

Met alle positief geteste mensen van Nederland kun je elke dag opnieuw een Johan Cruijff 
Arena tot aan de bovenste rijen vullen. Dus nee, corona is nog lang niet weg. Het virus 
kluistert halve kantoorafdelingen aan huis. Het zorgt voor roosterproblemen, onderbezetting 
en bij de meeste mensen ook voor een hoop gedoe en logistieke toestanden. Nog maar te 
zwijgen over alle lichamelijke ongemakken. Eén coronabesmetting is voor de meeste mensen 
dus eigenlijk wel meer dan genoeg. 

Maar wat blijkt: steeds meer mensen raken voor een tweede keer besmet. Een enkeling rept 
zelfs over een derde keer. En het kan. Je kunt opnieuw besmet raken, zeggen de deskundigen. 
Maar hoe zit dat dan? We zouden door vaccinatie of een doorgemaakte infectie toch op zijn 
minst een paar maanden beschermd zijn tegen het virus? 

Ja, zegt internist-infectioloog Joost Wiersinga van Amsterdam UMC, tegen een ernstig beloop 
van de ziekte ben je wel beschermd, maar tegen besmetting na verloop van tijd niet genoeg. 
Dat komt ook doordat ons immuunsysteem telkens met een nieuwe virusvariant wordt 
geconfronteerd. 

We hebben er al een hele trits voorbij zien komen – de Wuhanvariant, delta, Omikron – en van 
elke afzonderlijk kun je in theorie besmet raken. Sterker nog, je kunt zelfs kort achter elkaar 
twee keer geïnfecteerd raken door verschillende subvarianten, zo valt volgens Wiersinga te 
leren uit een omvangrijk Deens onderzoek onder positief geteste Denen tussen november 2021 
en februari dit jaar. De Denen hebben in het lab ook gekeken naar de (sub)varianten waarmee 
mensen besmet waren. Omikron begon met de subversie BA.1, maar die is inmiddels 
weggedrukt door BA.2. Dat is Omikron met een mutatie in het spike-eiwit, de stekeltjes van 
het coronavirus. 

‘De Denen hebben dat mooi gedocumenteerd. Je ziet daarin dus ook dat je Omikron BA.2 
kunt krijgen als je net BA.1 hebt gehad. Het komt voor, maar het is ook zeldzaam, blijkt uit 
dit onderzoek.’ 

Nu is er ook al een BA.3-variant gevonden. Betekent dit dat mensen deze derde variant er ook 
nog achteraan kunnen krijgen? Ja, in theorie wel, zegt Wiersinga, met de opbeurende 
boodschap dat het niet aannemelijk is dat BA.3 stevig voet aan de grond krijgt. Zijn grote 
broer BA.2 is besmettelijker en dus dominanter. ‘BA.3 lijkt ‘m niet te worden.’ 

Dikke kans dus dat als iemand dit jaar twee keer corona heeft gekregen, die zowel Omikron 
BA.1 als BA.2 voor de kiezen heeft gehad. Het Argos-consortium, een samenwerking van de 
GGD Amsterdam en Amsterdam UMC, houdt precies bij welke varianten er worden 
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achtergelaten op de wattenstaafjes van de teststraat bij de RAI. Ook de wedloop in Amsterdam 
tussen BA.1 en BA.2 kon daardoor nauwgezet worden gevolgd, zegt moleculair microbioloog 
Marcel Jonges. ‘In januari begon BA.2 aan zijn opmars, op 20 februari werd er evenveel BA.1 
en BA.2 in de stad gemeten, en inmiddels heeft BA.2 bijna alles overgenomen. We zitten boven 
de negentig procent.’ 

Ook werden er een paar procenten dubbelinfecties gezien. Deze mensen hadden de twee 
(sub)varianten tegelijkertijd onder de leden. Of mensen met een dubbelinfectie zich ook 
beroerder voelen, wordt nu onderzocht. 

Volgens Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de universiteit van Wageningen, zijn 
vooral mensen die onvoldoende immuunrespons aanmaken tegen het virus de pineut. Dat 
geldt ook voor mensen met een afweerstoornis, bij wie de vaccins niet helpen. ‘Zij lopen een 
hoger risico om meerdere infecties achter elkaar op te lopen.’ Maar het goede nieuws is volgens 
Savelkoul ook dat voor veruit de meeste mensen vaccineren en boosteren wel helpt tegen 
ernstige ziekte. 

Maar de mate van fitheid bepaalt ook hoe bevattelijker je bent, zegt Savelkoul. ‘Je kunt zelf 
ook dingen doen om je immuunsysteem zo krachtig mogelijk te houden. Zorg dat je beweegt, 
dat je goed en afwisselend eet, dat je vitamine- en mineralenbalans op orde is en dat je goed 
slaapt.’ Nog een tip: beperk chronische stress. ‘Het stresshormoon cortisol remt de 
immuunreactie.’ 

En dan nog kun je besmet raken. Sommige mensen merkten dat de tweede keer corona 
heftiger was. Dat lijkt onlogisch, want met elke besmetting raak je telkens een beetje beter 
opgewassen tegen hetzelfde virus. Bij mensen die eerder een besmetting met de Deltavariant 
hadden is het helemaal gek, want die was ook nog eens ziekmakender dan de Omikron-
variant. Toch is er een logische verklaring waarom een tweede besmetting harder kan 
binnenkomen. 

Savelkoul: ‘Na een infectieziekte heeft het immuunsysteem een geweldige activiteit ontplooid 
om dat virus op te ruimen. Daarna is het nog een beetje hyper. Als er op dat moment een 
andere variant van dat virus komt, of een ander virus, dan staat het immuunsysteem eigenlijk 
te veel aan. Dan ga je heviger reageren dan nodig is op dat virus. Dat kan verklaren waarom 
voor mensen de tweede infectie heftiger is.’ 

Of we in het najaar massaal wéér een Omikron-besmetting moeten doorstaan, valt lastig te 
voorspellen, zegt Wiersinga. Dat hangt af van de vraag welke variant dán dominant is. Er 
wordt ondertussen ook nog onderzoek gedaan naar een vaccin tegen Omikron en verder is het 
volstrekt niet duidelijk hoe lang de immuniteit blijft bestaan. ‘Als je het nu hebt gehad, 
verwacht ik dat je er in het najaar nog wel deels tegen beschermd bent, althans tegen ernstig 
ziek worden.’ 

We moeten in elk geval hopen dat deze Omikron-variant lang dominant blijft, zegt Savelkoul. 
‘Hoe langer dat duurt, hoe meer kans we hebben om immuniteit op te bouwen en hoe minder 
mensen uiteindelijk ziek worden of overlijden. Dan kan ook corona een soort 
verkoudheidsvirus worden waar we, desnoods met het lokaal opschalen van maatregelen zoals 
mondkapjes en afstand houden, goed mee kunnen leven.’ 

De daling van het aantal positieve coronatests zet door. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg afgelopen etmaal melding van 31.883 
coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een maandag sinds eind februari, toen de 
meest recente besmettingspiek begon. 

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 46.582 positieve tests per dag. Zondag lag dit op 
48.680. Het weekgemiddelde daalt sinds vrijdag 11 maart, toen het op 69.191 positieve tests 
per dag lag. Het aantal coronabesmettingen steeg na carnaval en de versoepelingen van de 
coronaregels bijna twee weken op rij. 

Het RIVM kreeg drie meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun 
coronabesmetting. Deze werden geregistreerd in Diemen, Rotterdam en Nederweert in 
Limburg. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn 
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gestorven. Het is het laagste aantal geregistreerde coronadoden sinds de eerste week van 
maart. 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag wel gestegen tot 
boven de 2000, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In totaal liggen daar nu 2017 
Covidpatiënten. Dat zijn er 157 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1869 coronapatiënten, 146 meer dan zondag. De 
laatste keer dat er zoveel mensen met corona onder de leden op deze afdelingen lagen was 
half december vorig jaar. Op de intensive cares liggen nu 148 Covidpatiënten. Dat is een 
toename van 11 vergeleken met een dag eerder. Bron: Tubantia, 21 maart 2022. 

Na twee jaar corona keert 1 Ander Festival terug in Schijndel 

Twee keer moest er vanwege het coronavirus een streep door het 1 Ander Festival in Schijndel, 
dit jaar kan het eindelijk weer doorgaan. Op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni strijkt het 
gratis festival weer neer in het Kloosterpark.  

De zaterdagavond van de 27ste editie van het 1 Ander Festival staat volledig in het teken van 
latinmuziek. Hoofdact is de Nederlandse band Zuco 103, een dag later staan onder meer 
Entoto Band, Kel Assouf, Conjunto Papa Upa en afsluiter Rumbaristas op het programma.  

Naast muziek zijn er ook (straat)theater, kunstprojecten, een kinderplein, het Phoenix 
Cultuurplein en foodtrucks. Op vrijdag 10 juni heeft 1 Ander Onderwijs plaats als opwarmer 
voor het festival. Alle groepen 5 en 7 van de Schijndelse basisscholen zijn dan uitgenodigd op 
het festivalterrein.  

 

 
Entoto Band staat op zondag 12 juni op het 1 Ander Festival in Schijndel. © Robert Van 
Spanje 

Zuco 103 vormt op zaterdagavond het hoofdgerecht van het festival. De Braziliaanse zangeres 
Lilian Vieira serveert met haar Brasilecto groep een samensmelting van samba, jazz en 
elektronische muziek, met invloeden uit de wereldmuziek, dub en drum-’n-bass.  

Op zondag 12 juni brengt Entoto Band Ethiopische funk uit de jaren zestig. Kel Assouf uit 
Niger speelt Touareg-muziek uit de Sahara. Smaakmaker op de zondag is Conjunto Papa Upa 
met psychedelische dance, salsa en afro-latin. De 27ste editie wordt afgesloten met 
Rumbaristas. Bron: BD, 21 maart 2022. 
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Terug naar het ‘oude normaal’? Zo is het kantoor veranderd sinds corona 

Met het schrappen van de laatste nog geldende coronamaatregelen lijkt, precies twee jaar na 
het begin van de crisis, het ‘oude normaal’ eindelijk terug. Toch zal niet alles hetzelfde zijn als 
voorheen. Bedrijven zijn de meerwaarde van thuiswerken in gaan zien en kiezen daarom 
massaal voor een drastische herinrichting van de werkomgeving. ’Het fysieke kantoor wordt 
meer een ontmoetingsplek dan een werkplek.’ 

‘Mensen zijn gewoontedieren, maar de oude gewoonte dat we elke dag naar kantoor gaan is 
echt verleden tijd’, denkt Steven Hofhuis, commercieel directeur van IVA Groep. Zijn bedrijf 
is onder andere in te huren voor het herinrichten van kantoren. De laatste maanden stromen 
de aanvragen van bedrijven binnen. Bron: AD, 21 maart 2022. 

Domper voor Van Gaal: bondscoach test positief op corona 

Louis Van Gaal heeft positief getest op het coronavirus. De bondscoach van het Nederlands 
elftal mist daardoor de oefenwedstrijd van komende zaterdag tegen Denemarken. 

Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek zullen de taken van Van Gaal overnemen tot hij 
weer terug kan keren. 

De positieve test komt op een heel vervelend moment voor Van Gaal en Oranje. De bondscoach 
wil juist deze week gebruiken om een nieuw systeem te implementeren met het oog op het WK 
in Qatar, later dit jaar. Hij pleitte voor een 1-3-5-2 systeem en wilde zijn spelers daar de 
komende dagen mee laten oefenen. 

‘Ik wil dat bijna iedereen die implementatie meemaakt. Dan kan ik zien welke spelers er wel 
in kunnen functioneren en welke niet. Het is ook gemakkelijk dat ik meerdere spelers heb, 
die enige notie hebben hoe het moet worden uitgevoerd. Daarom zijn Cody Gakpo en Jurriën 
Timber ook hier, ook al zijn ze geblesseerd of onderweg om te herstellen. Maar ze kunnen wel 
kijken en luisteren naar wat er allemaal gezegd wordt. Iedere dag is er een evaluatie van de 
training om iedereen duidelijk te maken hoe we het willen hebben’, liet hij maandag nog weten. 

Bij de persconferentie waarmee Van Gaal de interlandperiode maandagmiddag aftrapte, gaf 
de bondscoach al aan verkoudheidsklachten te hebben. Zijn test was toen echter nog negatief. 
‘De bondscoach was verkouden en bleef klachten houden. Dinsdag is hij opnieuw getest en 
die test was positief’, laat de KNVB weten. Bij de persconferentie van maandag sprak Van Gaal 
ook over de mogelijkheid om tot een vaccinatieverplichting te komen. 

‘We hebben tot nu toe een beleid gevoerd, dat iedereen dat zelf mocht beslissen. Maar ik vind, 
dat het beleid moet worden gevormd door het teambelang. Hoe gaan we het best voorbereid 
naar het WK? Dat kunnen we nu nog niet zeggen, want we leven nu met Omikron en dat heeft 
niet zoveel effect op de gezondheid. Alles is nu ook vrijgegeven. Maar er kan over drie maanden 
wel een nieuw virus komen. Dan kom je dichterbij het WK en dan moeten we rekening houden 
dat wij misschien toch gevaccineerd moeten worden. Dat komt dan niet door mij, maar door 
de experts die zeggen dat de kans veel kleiner is dat je ander mensen besmet. En als wij straks 
een paar weken op elkaars lip leven, dan is het verstandiger om ons te laten vaccineren. Maar 
ik praat in toekomstige tijd, want ik weet niet eens of er een nieuw virus komt. In het geval 
dat er een nieuw virus komt, dan is de stelregel dat als je niet gevaccineerd bent, je niet in 
mijn Oranje zit’, aldus Van Gaal, die liet weten dat op dit moment vaccinatie geen thema is in 
de selectie. 

‘De specialisten geven aan dat het nu geen zin heeft. Ze zijn nu allemaal gevaccineerd of 
hebben het gehad.’ 

Tijdens de vorige interlandperiode in november brak Van Gaal, door een valpartij bij het 
parkeren van zijn fiets, zijn heup. De beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen 
in De Kuip (2-0) bekeek de 70-jarige trainer daarom vanaf de tribune. Van Gaal is van die 
breuk inmiddels volledig hersteld. Bron: De Telegraaf, 22 maart 2022. 
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Hoe meer verbonden met elkaar des te minder grip heeft corona op 
mensen 

Uw columnist heeft corona. Gelukkig ben ik niet erg ziek geworden maar wel grieperig en moe. 
De ironie is dat ik samen met twee promovendi, die de afgelopen weken ook allebei corona 
hadden, een onderzoek aan het afronden ben naar de vraag of samenlevingen met meer sociale 
cohesie misschien minder te lijden hebben onder het virus. 

Het lijkt misschien een vreemde vraag. Maar epidemiologen hebben inmiddels vastgesteld dat 
er enorme verschillen tussen landen zijn als het gaat om besmettingscijfers en doden. Als we 
de cijfers vergelijken van het begin van de epidemie tot november 2020, dus net voordat er 
vaccins geïntroduceerd werden, was het wereldwijde gemiddelde ruim twee coronadoden per 
tienduizend inwoners. Maar in sommige landen waren er meer dan 20 tot zelfs 26 overlijdens 
per tienduizend inwoners. 

Een voor de hand liggende verklaring voor dit verschil is armoede: landen met beperkte 
gezondheidszorg zouden het virus moeilijker kunnen bestrijden. Maar epidemiologen hebben, 
soms tot hun eigen verbazing, vastgesteld dat dit niet klopt. Ten eerste hebben juist de armste 
landen de minste coronadoden. Nu kun je denken dat dat komt omdat niet alle coronadoden 
als zodanig geregistreerd zijn. Maar zelfs als je naar de oversterfte kijkt – de extra sterfte na 
vergelijking met de jaren voorafgaand aan de coronapandemie – hebben arme landen nog 
steeds erg weinig coronaslachtoffers, met name landen in Afrika. 

Ten tweede blijkt uit onderzoek van epidemiologen dat indicatoren voor de kwaliteit van de 
gezondheidszorg geen enkele rol spelen in de coronaverschillen tussen landen. Ook in ons 
eigen onderzoek zagen we dat een maatstaf zoals het aantal ziekenhuisbedden per duizend 
inwoners geen enkel statistisch verband heeft met coronasterfte. 

Dat roept de vraag op: wat verklaart dan wel het grote verschil in coronadoden tussen landen? 
Omdat wij een wereldwijde database beheren met sociale indicatoren leek het ons een goed 
idee om te onderzoeken of sociale cohesie misschien een verklaring kan bieden, oftewel, de 
factoren die onder meer zorgen voor vertrouwen en samenhang. 

En inderdaad, als een land een punt beter scoort op de ranglijst van sociale cohesie scheelde 
dat zomaar 2,3 coronadoden per tienduizend inwoners. En dan hebben we keurig alle andere 
mogelijke factoren meegerekend, zoals het bnp (de mate van welvaart in een land), corruptie 
en het aantal ziekenhuisbedden. 

Wat kunnen we hieruit leren? Ik denk dat een van de lessen is dat een epidemie net zozeer 
een sociaal fenomeen als een medisch fenomeen is. 

Hoe gaan mensen ermee om? Houden ze rekening met elkaar en zijn ze bereid om hun eigen 
comfort op te geven om kwetsbaren te beschermen? Vertrouwen ze anderen om hetzelfde te 
doen waardoor ze gemotiveerd blijven om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden? Zijn 
ze solidair met degenen die economisch te lijden hebben onder lockdowns en wordt er 
onderlinge hulp geboden? 

Onze schattingen laten zien dat als ons land dezelfde hogere sociale cohesie had gehad als 
Zwitserland of Mauritius, dat we dan in die eerste tien maanden vierduizend minder 
coronadoden gehad zouden hebben. Natuurlijk is het slechts een schatting en zijn er tal van 
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onzekerheden. Maar het zet wel aan tot reflectie over de verborgen krachten van de 
samenleving. Bron: Trouw, 22 maart 2022. 

Zorg weer in de knel door corona en uitval personeel: ‘Sommige ouderen 
zijn al weken niet gedoucht’ 

De zorg in de Achterhoek komt opnieuw in de knel door corona. De reden: veel zorgpersoneel 
zit thuis vanwege een virusbesmetting. Gevolg is bijvoorbeeld dat mensen die thuiszorg 
krijgen, niet of minder gedoucht worden of geen of minder hulp krijgen bij het aankleden. 

Ben of ken je iemand die rechtstreeks geraakt wordt doordat de zorg in deze regio knelt? En 
wil je daar je verhaal over vertellen? Dan komen we graag met je in contact. Stuur een e-mail 
met daarin je naam en telefoonnummer naar @gelderlander.nl (o.v.v knellende zorg). 

Vele duizenden mensen in de Achterhoek én de Liemers merken dagelijks de gevolgen van de 
verminderde zorg. ‘Sommigen zijn al weken niet gedoucht. Dat is heel lastig en zorgt voor een 
grote morele druk op ons personeel’, zegt Arend Pleysier van Sensire, woordvoerder namens 
de zorgorganisaties in de Achterhoek die hun ongerustheid uitspreken over de situatie. 
Daaronder de ziekenhuizen, huisartsen, de GGD en zes organisaties voor verpleeg- en 
thuiszorg. 

Alleen al Sensire heeft 10.000 cliënten in de regio, daar komen de patiënten van andere 
zorgverleners, huisartsen en in de ziekenhuizen nog eens bij. 

Ook voor die groepen heeft corona forse impact, omdat alle schakels in de zorgketen in elkaar 
grijpen. Zo kunnen er amper nog mensen terecht op verpleeg- en revalidatieafdelingen in de 
regio, waardoor minder mensen die ontslagen worden door het ziekenhuis daarheen kunnen. 
Daardoor kunnen ook huisartsen weer minder mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. 
Bron: DG, 22 maart 2022. 

 

 

Richtlijn om langdurige corona beter te behandelen 

Om patiënten met langdurige klachten na corona beter te begeleiden en behandelen is een 
speciale richtlijn voor zorgverleners ontwikkeld. Ook kan het ziektebeeld hiermee beter worden 
herkend, maakte de Federatie Medisch Specialisten, een van de initiatiefnemers, bekend. 

De richtlijn beschrijft op basis van de laatste inzichten de zorg aan patiënten die na een 
coronabesmetting langer dan vier weken klachten houden zoals vermoeidheid, benauwdheid, 
minder goed ruiken of proeven, problemen met bewegen en concentratieproblemen. ‘Zo komt 
aan bod welke aanvullende diagnostiek zinvol is, en wanneer een patiënt in aanmerking komt 
voor paramedische herstelzorg of psychologische zorg’, aldus de specialistenorganisatie. 

Zorgminister Ernst Kuipers nam de richtlijn, ontwikkeld door meer dan twintig 
zorgorganisaties, dinsdag in ontvangst. Bron: Leeuwarder Courant, 22 maart 2022. 

Dag 755 corona-epidemie: aantal positieve coronatests daalt, opleving 
voorbij 

De opleving van het coronavirus is voorbij, het aantal positieve tests daalt weer. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoe snel de daling gaat. 
Het instituut komt dan voor de 90e keer met zijn weekcijfers, op dag 755 van de corona-
epidemie in Nederland. 
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Het RIVM meldde vorige week dat het in de zeven dagen ervoor 429.252 positieve uitslagen 
van coronatests had geregistreerd. In de zes dagen erna werden 272.760 besmettingen 
bevestigd. Gemiddeld komt dat neer op 45.460 positieve tests per dag. 

Het weekcijfer van dinsdag kan daarmee uitkomen op 300.000 tot 320.000. Dat zou een daling 
van vijfentwintig tot dertig procent betekenen, de sterkste afname in een maand tijd. 

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week 
in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1545 nieuwe opnames, waarvan 91 
op de intensive cares. In diezelfde periode registreerde het instituut 104 sterfgevallen door 
toedoen van het virus. Bron: Nationale Zorggids, 22 maart 2022. 

Minder Barneveldse kinderen naar tandarts door corona 

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat minder Barneveldse kinderen naar de tandarts zijn 
gegaan. In 2020, het eerste coronajaar, ging 21,3 procent van de kinderen tussen de twee en 
zeventien jaar niet op controle. In 2019 was dat nog 16,5 procent. 

Dit blijkt uit cijfers van kenniscentrum Vektis in opdracht van Pharos, een 
expertisecentrum op het gebied van gezondheid. Met name de kinderen uit de jongste 
leeftijdscategorie sloegen de bezoeken aan de tandarts over gedurende de pandemie. 
In 2020 ging 57,3 procent van de twee- en driejarigen hier niet naartoe. 15,1 procent 
van vier tot en met elfjarigen liet de controles schieten. Bron: Barneveldse Krant, 22 
maart 2022. 

Caroline herstelde juist op tijd van corona voor première Brabants 
Muziek-Theater, dansen met mondkapje op of thuis is voorbij 

Ruim twee jaar moest Caroline Nicodem uit Schijndel wachten op de première van The Visit, 
net als al die andere spelers van het Brabants Muziek-Theater. Het coronavirus speelde het 
gezelschap flink parten, dat gold zeker voor Nicodem. ‘Ik ben net op tijd fit voor de première.’  

Wat stond ze te genieten op het podium bij de voorpremière van de musical The Visit in Venlo. 
‘Eindelijk speelden we ons stuk voor publiek. Daarop hebben we zo lang moeten wachten’, 
zegt Caroline Nicodem (36), danseres en zangeres bij het Brabants Muziek-Theater. Bron: BD, 
22 maart 2022. 

 

 

Frank Vandenbroucke (Vooruit): ‘Corona is nog niet voorbij’ 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat er snel werk wordt 
gemaakt van een wettelijk kader voor het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), indien de 
geplande discussie in het Overlegcomité zou uitwijzen dat het in de toekomst nog nuttig zou 
kunnen zijn. Dat heeft de minister dinsdag verklaard in de Kamer. Hij benadrukte dat de 
corona-epidemie nog niet voorbij is en dat het niet uitgesloten is dat we na de zomer opnieuw 
in zwaar weer terecht zullen komen. 

Minister Vandenbroucke kreeg in de bevoegde Kamercommissie vragen voorgeschoteld over 
de toekomst van het CST. Sinds we zijn overgeschakeld naar code geel op de coronabarometer, 
is het ticket gedeactiveerd en wordt het de facto nergens meer gebruikt. Maar helemaal weg 
is het niet en de minister gaf in het verleden al aan dat het volgens hem niet wijs zou zijn het 
zomaar in de prullenbak te gooien. 
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Dinsdag wilde de minister niet vooruitlopen op de discussie die daarover moet plaatsvinden 
tussen de regeringen van ons land. Indien zou worden beslist dat het toch nuttig zou kunnen 
zijn - bijvoorbeeld onder de huidige 3G-vorm (gevaccineerd, genezen, getest) of volgens het 
1G-format (volledig gevaccineerd) - dan moet volgens de minister snel werk worden gemaakt 
van een wettelijk kader waardoor we voorbereid zijn om het te activeren. 

Vandenbroucke maakt zich overigens ook wat ongerust dat mensen sinds de omschakeling 
naar code geel, denken dat de epidemie achter de rug ligt. Infectiologe Erika Vlieghe heeft 
intussen ook al gewaarschuwd dat corona nog niet voorbij is. Ze betreurde ook dat de goede 
gewoontes die we hadden aangeleerd tijdens de afgelopen twee jaar, overboord zijn gegooid. 

In die zin riep de minister op oog te hebben voor de druk die op de ziekenhuizen kan ontstaan 
en solidariteit aan de dag te leggen. De nieuwe stijging in het aantal besmettingen, verloopt 
niet explosief en er is dus geen reden tot paniek, aldus de vicepremier. Maar er is wel veel 
circulatie van het virus, met een toename van het aantal opnames. Bovendien zorgt het aantal 
mensen dat mét Covid wordt opgenomen voor meer druk, terwijl de griep aanwezig is én 
ziekenhuizen nog bezig zijn zorg in te halen. 

Hij roept daarbij op positiever te kijken naar bepaalde instrumenten, zoals het dragen van een 
mondmasker. ‘Covid is echt niet voorbij’, onderstreepte Vandenbroucke. ‘Het feit dat we nu 
enkele maanden in een zeer beheersbare situatie zitten, wil niet zeggen dat we na de zomer 
niet in zwaar weer terecht kunnen komen.’ Dat is een historische les die we volgens de 
minister moeten onthouden uit het verleden.  Bron: Het Nieuwsblad, 22 maart 2022. 

 

 
 

 

Bron: 112 Nieuws, 22 maart 2022. 

Expert legt uit: om deze reden kan jij je down voelen na corona 

Heb jij na corona ook last gehad van sombere emoties, negatieve gedachtes en de blues? Het 
zijn veelvoorkomende klachten die veel mensen na corona ervaren. 
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Na corona zijn de bekende ‘blijvende’ klachten vaak hoesten, benauwdheid en een slechte 
conditie. Toch is het niet alleen je lichaam waaraan je het gaat merken, want ook je hersenen 
hebben het zwaar gehad. Dit kan ervoor zorgen dat je emoties ineens alle kanten op vliegen, 
je snel overprikkeld raakt en het voelt alsof er een grijze wolk boven je hangt. Ook dit wordt 
Long Covid genoemd. 

De Hersenstichting kreeg hier veel vragen over, en legt op hun website uit hoe het zit. We 
zetten de meest voorkomende vragen op een rijtje: 

Heeft het met je lichaam te maken? 

Je mentale gemoedstoestand staat toch los van je lichaam? Helaas, dat is niet per se waar. 
Wanneer je snel over je grenzen gaat – wat iets simpels kan zijn als een wandeling naar de 
supermarkt – zul je dit merken aan je gemoedstoestand. Je kunt heel moe zijn en alle emoties 
kunnen als een achtbaan door je lichaam gieren. En dat van een simpele wandeling. 

Hoelang kun je er last van hebben? 

Helaas is er niet te zeggen hoelang je er last van kunt hebben, omdat dit per persoon verschilt. 
Het kan wellicht helpen om veel herstelmomenten te hebben en in een dagboek of notitieboek 
bij te houden wat je per dag gedaan hebt en hoe je je daarbij hebt gevoeld. Dit kan je meer 
inzicht geven wanneer je over je grens gaat en wat je in het vervolg kunt doen. En onthoud: 
het is mogelijk dat het soms goed gaat en je vervolgens weer een terugval krijgt. Herstel gaat 
immers niet in een rechte lijn. Dit is logisch, aldus de Hersenstichting. 

Wat is het verschil met een burn-out? 

De kenmerken van de mentale klachten door corona hebben veel overeen met die van 
een burn-out. Hoewel de klachten op elkaar lijken, zijn er toch duidelijke verschillen. Zo is 
een burn-out vaak werkgerelateerd en wordt deze veroorzaakt door ingrijpende 
gebeurtenissen. Bij corona zijn de mentale klachten het gevolg van hoe je reageert op de lastige 
situatie waarin je zit. 

Moet ik er met iemand over praten? 

Het is belangrijk om grip te krijgen op de stress en onzekerheid, omdat dit van invloed kan 
zijn op je toekomst. Praat er daarom met je omgeving over, zoals een goede vriendin of 
familielid. Ook kan het voor jezelf fijn zijn om dit ook tegen je werkgever te zeggen, omdat het 
misschien je werk kan beïnvloeden. Op de website van coronaplein of werkcovid19.nl vind je 
meer handige informatie over Long Covid en wat je als werknemer en werkgever kunt 
verwachten. 

Indien je langer last hebt van de negatieve gedachten of blues, dan is het verstandig om te 
praten met een psycholoog. Volgens de Hersenstichting is het namelijk belangrijk dat je 
anders leert te denken en je focust op de dingen die wel goed zijn. Mindfulness, 
ademhalingsoefeningen of even praten met aangenaam gezelschap kan ook erg fijn zijn 
wanneer je down bent. En vooral – niet te vergeten – wees lief voor jezelf! Bron: Marie Claire, 
22 maart 2022. 

Opnieuw extreem tekort zorgmedewerkers in de Achterhoek vanwege 
corona 

Vanwege een nieuwe opleving van het coronavirus is er opnieuw een extreem tekort aan 
zorgmedewerkers ontstaan in de Achterhoek. Omdat de huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg 
met elkaar in verbinding staan, lijdt de hele zorg hieronder. Dat meldt de Gelderlander. 

Een groot deel van de zorgmedewerkers zit thuis met corona. Daar hebben de ziekenhuizen, 
de thuiszorg, huisartsen en de GGD last van. Net als eind vorig jaar loopt het op dit moment 
de spuigaten uit in sommige Achterhoekse zorginstellingen. Zo zijn sommige ouderen al weken 
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niet gedoucht. In uiterste gevallen wordt er een beroep gedaan op de naasten van de mensen 
die zorg nodig hebben. 

Zorginstellingen zijn sinds corona veel meer op regionaal niveau gaan samenwerken. Zo 
proberen ze de druk te verdelen. Daarnaast zijn sommige medewerkers langer of meer dagen 
gaan werken. Op korte termijn helpt dat, maar op een gegeven moment raken de 
zorgmedewerkers oververmoeid. 

Vanwege de onderlinge verbondenheid van de zorgketen ontstaan er ook problemen. Omdat 
de revalidatiecentra vol zitten, worden er minder mensen uit de ziekenhuizen ontslagen die 
normaal gesproken daar terechtkunnen. De huisartsen kunnen op hun beurt weer minder 
mensen naar de ziekenhuizen doorverwijzen. Bron: De Nationale Zorggids, 22 maart 2022. 

Testen voor Toegang sluit: 9 miljoen afspraken, waarvan 1,5 procent 
positief bleek 

Als morgen de laatste coronarestricties worden opgeheven, sluit ook Testen voor Toegang de 
deuren. Wel blijft de stichting erachter ‘paraat om grootschalig testen weer snel te 
kunnen opbouwen en inzetten indien nodig’. 

Voor stadions, cafés en openluchtfestivals waren ze al even niet meer nodig, maar vanaf 
woensdag hoeft ook niemand die naar een groot concert wil nog een coronatest te doen. Met 
het vervallen van een van de laatste coronarestricties (het 1G-beleid voor binnen-evenementen 
met  meer dan vijfhonderd bezoekers) kunnen dus ook de deuren van de honderden Testen 
voor Toegang-locaties dicht. 

Het testnetwerk werd in februari vorig jaar opgezet om te voorkomen dat mensen met een 
coronabesmetting op drukke evenementen zouden komen en daar anderen konden 
besmetten. Sinds die tijd zijn er negen miljoen testafspraken ingepland, meldt de Stichting 
Open Nederland (SON) vandaag in een persbericht. SON zette het testnetwerk op verzoek van 
de overheid op.  

Het zwaartepunt lag in oktober en november vorig jaar. In die maanden werden elk zo’n twee 
miljoen afspraken gemaakt voor een gratis sneltest. In die periode gold op veel plekken een 
3G-beleid, waardoor mensen alleen toegang kregen tot evenementen en horeca als ze 
gevaccineerd waren, getest op corona of genezen van het virus. Van alle negen miljoen testen 
viel zo’n 1,5 procent positief uit, meldt de stichting. Dat komt neer op ongeveer 135.000 
coronagevallen.  

De sneltests werden uitgevoerd door commerciële testbedrijven. Vanwege het wisselende 
coronabeleid van de overheid was er in veel weken veel meer testcapaciteit dan er afspraken 
werden gemaakt. De leegstaande teststraten moesten ook in die weken wel betaald worden. 
De exacte kosten van een jaar Testen voor Toegang zijn nog niet bekend, tot eind augustus 
werd er 357 miljoen euro uitgegeven. In eerste instantie was voor die periode berekend dat de 
kosten tot 1,1 miljard konden oplopen.  

Stichting Open Nederland meldt in stand-by-modus te gaan, maar ‘paraat te blijven om 
grootschalig testen weer snel te kunnen inzetten indien nodig’. Voorzitter Pier Eringa: 
‘Mochten we weer in een soortgelijke crisis komen dan hebben we in Nederland nu een extra 
instrument om lockdowns zoveel mogelijk te beperken. We zullen er voor zorgen dat systemen 
behouden blijven en straks worden overdragen aan de overheid.’ Bron: AD, 22 maart 2022. 

GGD’er Violetta maakt trouwjurk van dozen vol corona-afval 

Rode dopjes van Moderna, paarse van Pfizer en blauwe van Janssen. In het atelier van Violetta 
Riedel staan dozen vol vaccinafval. De medewerkster van GGD Haaglanden maakt zogeheten 
‘trashfashion’ van het afval van de verschillende coronavaccins. Violetta creëert met haar 
kunst een tastbare herinnering aan de pandemie. Ze wil mensen bewust maken van de 
hoeveel extra afval die deze periode heeft opgeleverd. 



65 
 

 
Bruidsjurk van Violetta Riedel © Omroep West 

Een witte bruidsjurk met een sleep van vier meter waarin veertienduizend covers, ofwel 
beschermhoesjes van injectienaalden, zijn verwerkt. Een rode zwierige jurk met een tule rok, 
het lijfje bestaat volledig uit dopjes van Moderna-vaccins. Als je naar de jurken kijkt die 
Violetta maakt, zie je niet dat ze met afval werkt. En dat is precies haar bedoeling. De mensen 
moeten een ‘wow-effect’ krijgen, als ze mijn creaties zien. En als ze daarna vragen waar het 
van is gemaakt, dan vertel ik ze het verhaal.’ 

En dat verhaal begint in de zomer van 2021, wanneer kunstenares Violetta als administratief 
medewerkster bij de GGD Haaglanden gaat werken. Ze gebruikt al afval voor haar 
uiteenlopende kunstprojecten. ‘Schoon afval’, benadrukt ze. ‘Ik maak fashion, en mensen 
moeten het dragen.’ Ze realiseert zich dat op de vaccinatielocaties ook veel wordt weggegooid. 
‘Toen dacht ik: o, jeetje. Ze hebben hier ook afval. Ik ga aan de prikkers vragen: wat hebben 
ze? En wat wordt weggegooid? Toen heb ik alles gezien. En gevraagd: willen jullie dat voor mij 
verzamelen?’ 

De medewerkers van de GGD Haaglanden spaarden met liefde het ‘vuil’ op voor Violetta. Ze 
zijn zich bewust van het afvalprobleem en zien dat als extra motivatie om de dopjes in te 
zamelen. ‘Toen we zagen wat voor mooie dingen ze maakt, wilden we graag meehelpen’, vertelt 
collega Lucie. ‘De kunst van Violetta heeft ook een toegevoegde waarde. Het behelst een tijd 
met het coronavirus, met de pandemie. Het zal je eraan herinneren en er is met haar kunst 
ook iets moois uit geboren.’ 

Aan de bruidsjurk heeft Violetta maanden gewerkt. Met deze jurk wil ze de verschillende 
soorten mensen verbeelden die zich lieten vaccineren. ‘Mensen kwamen omdat ze echt een 
vaccin wilden, ze wilden beschermd worden. Er kwamen mensen die wilden reizen en zich 
lieten vaccineren om een QR-code te krijgen. Maar er kwamen ook mensen die zich verplicht 
voelden om het vaccin te nemen’. Ze wijst naar wat zwartere plekken op de sleep. ‘De tegenzin 
die deze groep had, laat ik daarmee zien.’ 

Violetta hoopt dat ze binnenkort haar jurken ergens kan showen op een catwalk. Daar zijn al 
gesprekken over. Haar collega Lucie voegt eraan toe. ‘De jurken zijn gewoon schitterend en 
horen daarom in een museum thuis.’ Bron: Omroep West, 22 maart 2022. 
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De Jonge bemoeide zich met mondkapjes-deal Van Lienden 

Hugo De Jonge bemoeide zich in 2020 wel degelijk actief met de mondkapjesdeal tussen 
Sywert van Lienden en het ministerie van volksgezondheid. Dat blijkt uit berichtgeving van 
De Volkskrant, die interne documenten in handen kreeg na een beroep op de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB). 

CDA’er De Jonge, destijds de minister van volksgezondheid, zorgde er persoonlijk voor dat een 
topambtenaar (de secretaris-generaal van het ministerie van financiën) contact opnam met 
Van Lienden, ook een CDA’er. De oud-scholierenleider was destijds bezig met medische 
mondkapjes naar Nederland te halen vanwege de grote schaarste in de eerste fase van de 
coronacrisis. Later zou blijken dat Van Lienden en zijn compagnons hier vele miljoenen mee 
hebben verdiend, terwijl ze naar buiten toe volhielden geen winstoogmerk te hebben. 

De inkoop van beschermingsmiddelen behoorde niet tot het takenpakket van De Jonge. Toch 
appte hij in april 2020 op een vrijdagavond naar de topambtenaar dat het verstandig zou zijn 
contact op te nemen met Van Lienden over de mondkapjeshandel. De Volkskrant heeft dat 
appverkeer in handen gekregen. De Jonge naar de ambtenaar: ‘Je kunt die Sywert beter inside 
pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat 
lukken. Hoop echt dat het lukt’. Later op de avond reageerde de ambtenaar naar De Jonge: 
‘Gebeld en voicemail ingesproken dat ie mij vanavond kan bellen. En anders heel het weekend. 
Ik zal zelf ook nog wel paar keer bellen’. 



67 
 

 

 



68 
 

Op het ministerie was, schrijft de krant, ongemak over zowel de bemoeienis van De Jonge als 
het feit dat dit op een vrijdagavond, vlak voor het Paasweekend, moest worden geregeld. 

Uiteindelijk resulteerde het contact in een mondkapjes-order voor een bedrag van 100 miljoen 
euro. Veruit de meeste mondmaskers zijn nooit op de markt gekomen. Er loopt op dit moment 
een extern onderzoek van Deloitte naar het schandaal. Het Openbaar Ministerie doet 
strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en zijn compagnons. 

De oppositie in de Tweede Kamer wil nu precies weten wat de bemoeienis van De Jonge is 
geweest. De PvdA en JA21 willen een debat over de kwestie. DENK-leider Farid Azarkan zegt 
dat het vertrouwen in de politiek op het spel staat. Fleur Agema van de PVV spreekt van een 
doofpot en noemt De Jonge een ‘leugenaar’. 

Het ministerie van volksgezondheid laat aan het ANP weten dat het doel was ‘zo snel en zo 
veel mogelijk beschermingsmiddelen van goede kwaliteit voor de zorg te verkrijgen’. Daarom 
is ervoor gekozen ‘om leads serieus na te gaan’. Vanwege de ‘potentiële grote omvang van het 
voorstel van de heer Van Lienden zijn de partijen verder met elkaar in gesprek gegaan’. 

Voor vragen over ‘ieders rol en verantwoordelijkheid’ verwijst het ministerie naar het 
onderzoek van Deloitte. Dat is vertraagd, meldde verantwoordelijk minister Conny Helder 
maandag, maar moet voor het zomerreces klaar zijn. De appjes waar de Volkskrant over 
schrijft worden daarin volgens het ministerie meegenomen. 

De Jonge zelf ontkende vanmorgen dat hij destijds heeft gelogen in deze kwestie, toen hij 
iedere bemoeienis met de mondkapjesdeal nog ontkende. ‘De suggesties die worden gedaan 
kloppen niet’, aldus de minister. Wat er precies niet klopt. blijft onduidelijk. Ook hij verwijst 
naar het nog lopende onderzoek dat helderheid zou moeten verschaffen. Bron: Trouw, 23 
maart 2022. 

De maatregelen zijn afgeschaft, is corona dan nu voorbij? 

De laatste coronamaatregelen worden vandaag afgeschaft. Is daarmee de coronacrisis echt 
voorbij, vragen veel mensen zich af? Is er überhaupt een moment waarop je kunt zeggen dat 
het over is? Die vraag beantwoorden deskundigen in onze 274ste en hopelijk allerlaatste 
corona-update. 

Vandaag wordt de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer afgeschaft. Ook testen voor 
toegang is niet meer nodig bij grote binnen-evenementen en het thuiswerkadvies verdwijnt. 
Het waren - los van de basismaatregelen - de laatste restjes van de coronamaatregelen waar 
we ruim twee jaar mee te maken hadden. 

Maar dat de maatregelen verdwijnen, betekent niet dat het coronavirus weg is. De situatie in 
de ziekenhuizen is dan wel gestabiliseerd en het aantal besmettingen daalt, maar is nog steeds 
hoog. Afgelopen week werden er 313.318 besmettingen vastgesteld. 

‘Corona blijft gewoon en zal eigenlijk nooit weggaan’, zegt een woordvoerder van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Of het klaar is of niet is dus een 
definitiekwestie. Voor ons zal het nooit klaar zijn, want we verwachten niet dat het virus 
verdwijnt. We blijven het daarom in de gaten houden. Dat is onze taak.’ 

Wat dus wel verdwijnt zijn de maatregelen, maar als het aan viroloog Marion Koopmans van 
het Erasmus MC ligt, houden we ook daar een slag om de arm. ‘Ik zou het heel goed vinden 
als we het testen zeker tot en met de winter erin houden. Het is relatief makkelijk en 
laagdrempelig en ook zo ingeburgerd. Ik vind het een goede maatregel om te houden.’ 

De blik van virologen en andere deskundigen is vooral gericht op het najaar. ‘Als het weer 
oplaait dan is het meest logisch dat dat in het najaar gebeurt’, zegt de woordvoerder van het 
RIVM. 

Dan is het de vraag hoe het virus zich ontwikkelt. ‘We willen natuurlijk allemaal dat het een 
gewone winterverkoudheid is. Maar dat moeten we echt nog gaan zien’, vertelt Koopmans. 
‘Het kan best zijn dat we nog een golf extra krijgen, dat er een nieuwe variant komt.’ 
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In dat laatste geval zijn we nog helemaal niet ‘klaar’ met corona. ‘Dat is ook waarom we in een 
soort waakvlam-stand moeten, waarmee je snel kunt ingrijpen als het weer toeneemt.’ 

Waar het in Nederland relatief goed gaat met de situatie in de ziekenhuizen, kan dat voor veel 
andere delen in de wereld niet gezegd worden. Er zijn nog steeds veel landen in met name 
Afrika waar de vaccinatiegraad laag is en er nog steeds veel mensen doodgaan door corona. 
Ook in China  zijn weinig mensen goed ingeënt en daar worden recordcijfers gehaald. 

Wat ook meespeelt, is dat het in landen op het zuidelijk halfrond nu winter is. ‘Daar gaat het 
virus nu weer hard rond en ontwikkelt het zich en uiteindelijk komt dat ook weer naar ons’, 
zegt de woordvoerder van het RIVM. 

Dus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het stempel ‘pandemie’ nog niet van de crisis 
gehaald. De vraag is wanneer en óf dit zal gebeuren. 

Deskundigen schetsten eerder al een scenario waarin de pandemie waarschijnlijk overgaat in 
een endemie. 

De conclusie: de vlag kan misschien uit omdat we (voorlopig) van de maatregelen af zijn, maar 
corona, dat is iets waar we misschien wel nooit meer helemaal van af komen. En in welke 
vorm het terugkeert, dat weten we niet. Dus helaas is ook niet te zeggen of er in de toekomst 
weer nieuwe maatregelen volgen. Wordt (waarschijnlijk in het najaar) vervolgd. Bron: RTL 
Nieuws, 23 maart 2022. 

Zorgmedewerkers sturen brandbrief: ‘Corona is nog niet voorbij’ 

Door de oorlog in Oekraïne en het loslaten van vrijwel alle maatregelen hoor je weinig meer 
over de coronacrisis, maar de druk op zorgverleners neemt juist weer flink toe. Daarvoor 
waarschuwen huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties in Gelderland. Het ziekteverzuim 
is nog steeds erg hoog, de reguliere zorg gaat door en het aantal mensen met een zorgvraag 
neemt alsmaar toe. 

Op de dag dat Nederland afscheid neemt van de laatste coronamaatregelen, doen 
zorgmedewerkers een dringend beroep op de samenleving om rekening met hen te blijven 
houden. 

‘Terwijl de samenleving opengaat, worstelen zorgverleners nog steeds dagelijks met corona’, 
luidt het in een gezamenlijke brandbrief. De oproep is ondertekend door huisartsenposten in 
de Achterhoek, diverse ziekenhuizen, GGD Noord- en Oost-Gelderland en een keur aan 
(thuis)zorgorganisaties. 

Ook in andere delen van onze provincie wordt die boodschap gedeeld. De maatregelen mogen 
dan verdwijnen, de gevaren van het virus liggen nog steeds op de loer, zegt ook internist-
infectioloog Chantal Bleeker van het Radboudumc. 

‘Het probleem is momenteel nog steeds de combinatie. Het ziekteverzuim onder personeel is 
heel hoog en aan de andere kant hebben we nog steeds zo’n vijfentwintig tot dertig covid-
patiënten opgenomen in ons ziekenhuis. En dat zijn mensen die er door covid liggen en niet 
mét covid’, benadrukt ze. ‘Dat kost ook nog steeds extra inzet van personeel.’ 

Door het hoge ziekteverzuim, vanwege onder meer de besmettelijke Omikron-variant, kan er 
momenteel minder zorg geleverd worden dan normaal. Zorgorganisaties waarschuwen dat ook 
de maximale capaciteit in bijvoorbeeld verpleeg- en revalidatielocaties in zicht komt. Daardoor 
komt de uitstroom uit het ziekenhuis in de knel en hebben ook huisartsen veel moeite om 
patiënten door te verwijzen. 

In de thuiszorg is in bepaalde gebieden zorg zelfs afgeschaald tot het medisch noodzakelijke. 
Mensen die bijvoorbeeld niet zelfstandig kunnen douchen en daar hulp bij nodig hebben, 
moeten dat nu dus zelf zien op te lossen. 

De deelnemende organisaties zijn niet tegen de versoepelingen, maar ze missen de aandacht 
voor de problemen die er nog steeds zijn. 
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Bleeker ondersteunt die gedachte. ‘Je kunt nog steeds dat mondkapje opzetten, zeker als je 
kwetsbaar bent, dat blijft nog steeds belangrijk. En aan de andere kant moeten mensen zich 
realiseren dat als ze vaker corona krijgen, ze ook vaker ziek zijn dan normaal. Vaker school 
of werk missen en daarnaast ook kans lopen op langdurige klachten door corona.’ Bron: 
Omroep Gelderland, 23 maart 2022. 

 

 

 

QuickStep-Alpha Vinyl verplicht hartonderzoek voor renners die corona 
hadden: ‘Weten niet wat de gevolgen op lange termijn zijn’ 

Patrick Lefevere legt uit dat ze heel voorzichtig zijn bij zijn ploeg. 

Sonny Colbrelli zakte in de Ronde van Catalonië ineen met hartproblemen en moest met een 
defibrilator worden gereanimeerd. Inmiddels gaat het wat beter met de Italiaan en heeft hij 
zelf alweer over een terugkeer in het peloton, maar de schrik zit er toch wel goed in bij datzelfde 
peloton. 

Sonny Colbrelli heeft een update gegeven vanuit het ziekenhuis in Girona. 

Colbrelli had recent bronchitis en maakte naar verluidt in januari een coronabesmetting door. 
Er is absoluut (nog) geen causaal verband tussen die feiten en de hartproblemen van Colbrelli 
angetoond, maar toch nemen ze bijvoorbeeld bij QuickStep-Alpha Vinyl geen enkel risico. 

Dat zegt Patrick Lefevere desgevraagd tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. ‘We weten 
natuurlijk niet of die hartstilstand een gevolg is van een coronabesmetting, maar het kan 
natuurlijk. Bij ons was het Tim Declercq, die vanuit het niets een ontsteking aan het hartzakje 
kreeg. Corona is een vies beestje, en we weten niet wat de gevolgen kunnen zijn op lange 
termijn. Daarom zijn we zeer voorzichtig.’ 

Hij legt uit hoe dat in z’n werk gaat. ‘Toen Tim ziek werd in de Ronde van de Algarve heeft 
dokter Toon Cruyt hem meteen naar de spoed gestuurd. We waren er niet gerust op. Daarom: 
als een renner van ons Covid heeft, wordt hij meteen op non,-actief gezet. Ook al is hij niet 
ziek. En vooraleer hij weer mag koersen, moet hij een hartonderzoek ondergaan.’ 

Overigens speelt niet alleen het coronaprobleem. Yves Lampaert viel in Parijs-Nice met een 
bijholte-ontsteking. ‘We zien bij hem dat het langer duurt dan normaal om te genezen.’ Bron: 
Wieler Revue, 23 maart 2022. 

Nauwelijks impact van corona op fokkerij Duitsland 

De FN, de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel heeft haar fokkerijcijfers gepubliceerd. De 
coronapandemie heeft, anders dan bij andere sporten, nauwelijks effect gehad op de 
paardenfokkerij in Duitsland. ‘In 2021 waren statistieken weer gelijk aan de pre-coronacijfers. 
De vraag is wel welk effect de oorlog in Oekraïne zal hebben op de economie, landbouw en 
dus ook op de paardenfokkerij op de langere termijn’, aldus dr. Klaus Miesner, fokkerijchef 
bij de FN. 

In 2021 werden in Duitsland 30.131 rijpaardmerries gedekt (2020: 29.692) en in dat jaar 
werden er 26.622 rijpaardveulens bij de Duitse stamboeken geregistreerd. Volgens de FN 
zullen die aantallen de komende jaren nog gaan stijgen. ‘We hebben een duidelijke toename 
van het aantal in het stamboek opgenomen fokmerries gezien en de interesse in fokmerries 
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stijgt’, aldus Miesner. In 2021 werden 9.256 merries in het stamboek opgenomen, 12 procent 
meer dan het voorgaande jaar. 

Als we kijken naar de hengsten dan is er een constante trend te zien. 378 hengsten deden 
mee aan het verrichtingsonderzoek, zes minder dan vorig jaar. Bij de sporttesten werden 134 
paarden ingeschreven en 94 bij de tweeweekse-aanlegtest. Opvallend is de stijging bij de 
hengsten die deelnemen van het 50-dagen verrichtingsonderzoek: dit steeg van 127 in 2020 
naar een totaal van 150, het dubbele van 2019. Bron: Horses.nl, 23 maart 2022. 

 

 

 

Ouderenzorg in Oost-Nederland extra alert nu er naast corona een 
griepepidemie is: ‘Testen ook op influenza’ 

Ouderenzorginstellingen in Oost-Nederland zijn extra alert nu er sprake is van een 
griepepidemie, naast corona. De coronaperiode en bijbehorende maatregelen hebben voor 
meer bewustzijn gezorgd, zo zeggen zorgorganisaties in Apeldoorn en Zwolle. 

De afgelopen weken nam het aantal mensen met griep flink toe. Vorige week werd in ruim de 
helft van de monsters van peilstations een influenzavirus gevonden. Ook GGD-teststraten, 
laboratoria en ziekenhuizen zien een stijging van het aantal griepbesmettingen. Bron: De 
Stentor, 23 maart 2022. 

VO-raad: ‘We mogen geen enkele leerling een mislukte schoolcarrière 
door corona aandoen’ 

Examenleerlingen die door corona niet ver genoeg zijn met alle vakken om hun diploma te 
halen, moeten toch al voorwaardelijk naar de universiteit of het hbo kunnen. Dat wil Henk 
Hagoort, de kersverse voorzitter van de VO-raad (de koepel van middelbare scholen).  

‘Stel dat een leerling de havo niet helemaal in vijf jaar afrondt of het vwo niet in zes jaar. Laat 
de paar vakken die iemand nog niet heeft gehaald dan even buiten beschouwing, zodat de 
leerling alvast toegelaten wordt tot de vervolgopleiding met de vakken die er wél staan. De 
missende vakken kan diegene later nog binnenslepen, bijvoorbeeld terwijl hij of zij bezig is 
met een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Deze leerlingen hebben door corona een 
andere uitgangssituatie waar ze zelf niets aan kunnen doen. Het zegt ook helemaal niets over 
wat ze als student kunnen bereiken.’ Bron: AD, 22 maart 2022. 

De laatste coronaregels verdwenen woensdag, maar op middelbare scholen zullen docenten 
nog jarenlang zoet zijn om de opgelopen sociale- en emotionele achterstanden van leerlingen 
weg te werken. Volgens Henk Hagoort zijn ‘creatieve oplossingen’ noodzakelijk. 

Hagoort legt bij zijn aantreden in de VO-raad de vinger op de zere plek. Want het is fijn dat er 
extra miljarden zijn gekomen om achterstanden weg te werken, maar docenten zijn zeker de 
komende twee à drie jaar razend druk om kinderen überhaupt weer bij de les te krijgen en de 
vertraging in te halen. En dat is niet de schuld van leerlingen zelf, dus moeten ze extra tijd en 
ruimte krijgen. 

‘De afgelopen weken heb ik veel scholen bezocht en veel docenten en leerlingen gesproken. De 
grootste zorg in de nadagen van corona is de achtergebleven sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen. Kinderen missen structuur, hebben moeite om zich te gedragen in een groep 
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en het ontbreekt aan motivatie. Te veel leerlingen staan niet meer ‘aan’. Dat vraagt enorm veel 
pedagogische aandacht van docenten.’ 

De voorzitter van de VO-raad vreest dat leerlingen zonder extra flexibiliteit van de 
onderwijsinstellingen én de Haagse politiek ‘in een neerwaartse spiraal terechtkomen’. 
Hagoort: ‘Als je nu in de derde klas zit, heb je eigenlijk drie schooljaren met corona 
meegemaakt. Dat doet iets met je. We mogen geen enkele leerling een mislukte schoolcarrière 
aandoen doordat diegene zijn draai niet meer kan vinden.’ 

Onlangs bleek dat de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs wordt verlengd. In dat 
programma is zes miljard euro uitgetrokken voor het basis- en voortgezet onderwijs om 
leerachterstanden door corona aan te pakken. Hagoort is daar blij mee. ‘Veel scholen hebben 
dat geld nog niet maximaal kunnen inzetten, omdat de pandemie doorging en docenten en 
leerlingen uitvielen. Dus het is prima dat die bestedingen mogen worden uitgesmeerd. Want 
momenteel ligt de nadruk vooral op leerlingen weer in de juiste gemoedstoestand te krijgen.’ 

Die inhaalslag zal nog wel even tijd kosten, denkt hij. ‘Dit gaat nog wel twee à drie jaar effect 
hebben op het tempo waarop leerlingen het been bijtrekken. Daarom is het belangrijk 
creatieve oplossingen te zoeken. Want voor je het weet, hebben deze kinderen ineens een 
individueel probleem, nu corona uit de hoofden van de mensen verdwijnt. Terwijl hun 
prestaties collectief de verantwoordelijkheid zijn van het voortgezet onderwijs, de 
vervolgopleidingen en de overheid.’ 

Daarom besloot het kabinet om dit schooljaar weer de regels voor de examens te versoepelen. 
Examenkandidaten krijgen, net als vorig schooljaar, de mogelijkheid om één vak niet mee te 
laten tellen voor hun examen. Ook komt er een extra herkansing en krijgen leerlingen de optie 
om hun examenvakken te spreiden. 

Daarbij mag het volgens Hagoort niet blijven. ‘We kunnen bijvoorbeeld bij de overgang van 
onder- naar bovenbouw gaan bekijken of je leerlingen die moeite hebben de draad weer op te 
pakken niet in één klas kunt zetten, waar ze meer tijd krijgen. Om te voorkomen dat ze anders 
blijven zitten.’ Hij vindt het ook te prijzen dat scholen al langere lesdagen of -weken regelen, 
vooral om examenkandidaten extra te ondersteunen. Maar de VO-voorman komt daarnaast 
met een ander, veel meer saillant plan. 

‘Wat ik ook een goed idee vind: stel dat een leerling de havo niet helemaal afrondt in vijf jaar, 
of het vwo niet in zes jaar. Laat de paar vakken die iemand nog niet heeft gehaald even buiten 
beschouwing, zodat de leerling alvast toegelaten wordt tot de vervolgopleiding met de vakken 
die er wél staan. Behaald is behaald. De missende vakken kan de leerling later nog 
binnenslepen, bijvoorbeeld tijdens zijn of haar vervolgopleiding. Daar willen wij het gesprek 
over aangaan met mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.’ 

Hagoort stelt dat een ‘soepele’ overgang zonder compleet afgerond diploma vorig jaar al 
mogelijk was bij de overgang van mbo naar hbo, waar studenten voorwaardelijk worden 
toegelaten. Hij vindt dat volledig terecht. ‘Deze leerlingen hebben een andere uitgangssituatie 
waar ze zelf niets aan kunnen doen. Het zegt ook niets over wat ze als student kunnen 
bereiken. En als ze eenmaal in het vervolgonderwijs belanden, volgen veel studenten sowieso 
een eigen tempo.’ 

De voorzitter van de VO-raad beseft dat het sociaal en emotioneel bijspijkeren van leerlingen 
ook komende tijd nog bemoeilijkt zal worden door personeelstekorten in het onderwijs, die 
niet snel kunnen worden gerepareerd. ‘Ook daarom moeten we alles uit de kast trekken. Want 
goed onderwijs is zoveel meer dan datgene wat je moet kennen en kunnen. Je wordt er 
normaal gesproken een ronder mens en betere burger door. Maar daarbij heeft de coronacrisis 
flink wat roet in het eten gegooid.’  

Reactie Universiteiten van Nederland 

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vindt het geen goed plan om examenleerlingen 
die door corona nog geen diploma hebben, voorwaardelijk te laten beginnen met hun 
vervolgopleiding. 
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‘We snappen de zorgen van de VO-raad over achterstanden bij leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, maar een voorwaardelijke toelating tot de universiteit lijkt ons niet de oplossing,’ 
zegt een woordvoerder van Universiteiten van Nederland. 

Hij wijst erop dat het kabinet nu al maatregelen treft om deze leerlingen te helpen. ‘De regels 
bij het eindexamen zijn versoepeld en het kabinet zet het Nationaal Programma Onderwijs in 
om achterstanden weg te werken. Een voorwaardelijke toelating leidt ertoe dat de achterstand 
zich verder opstapelt en deze studenten het nog zwaarder krijgen.’ Bron: Het Parool, 23 maart 
2022. 

 

 

 
 

Corona eist plotseling weer vijf levens in de Noordkop; 243 nieuwe 
besmettingen in regio geconstateerd 

Vijf met corona besmette inwoners van de Noordkop zijn recent overleden. Dat blijkt dinsdag 
uit de dagcijfers van het RIVM en de GGD Hollands Noorden. 

Het gaat om vier inwoners van de gemeente Schagen en iemand uit Hollands Kroon. Sinds 
het begin van de pandemie zijn er nu 179 mensen uit de Noordkop bezweken aan het virus. 
Het leeuwendeel daarvan is afkomstig uit de gemeente Schagen: 84. De recente overledene uit 
Hollands Kroon is het 39ste dodelijke virusslachtoffer van deze gemeente. 

De laatste keer dat er coronadoden zijn gemeld in de Noordkop, was op 17 februari. Toen ging 
het om twee sterfgevallen in de gemeente Schagen en één in de gemeente Den Helder. 

Er zijn dinsdag 243 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de regio. Dat zijn er 31 meer 
dan een dag eerder en 52 minder dan afgelopen zondag. De positief geteste personen zijn 82 
inwoners van de gemeente Den Helder, 80 van Hollands Kroon, 79 mensen uit de gemeente 
Schagen en twee Texelaars. 

Dat blijkt uit actuele informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en de GGD Hollands Noorden. Bron: Noordhollands Dagblad, 23 maart 2022. 

Zijn boosters de laatste slag in de strijd tegen corona? 

Zijn boosters de laatste slag in de strijd tegen corona of moeten we verder kijken? 

En ineens was corona verdwenen. Althans, daar lijkt het op. Het OMT gaf zijn laatste advies 
en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) kondigde aan dat alle 
coronamaatregelen worden opgeheven. Alleen enkele dringende adviezen blijven overeind. En 
dan zijn er dagelijks ook nog de duizenden positieve gevallen. 

Ofschoon de zorg nu, ondanks grote drukte en personeelstekorten, overeind blijft, is er nog 
altijd reden tot zorg over het virus. De Omikron-variant wordt alom bestempeld als mild, wat 
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niet wil zeggen dat hij iemand niet nog steeds flink ziek kan maken. Maar ook deze variant 
wordt grotendeels met succes onschadelijk gemaakt door de coronavaccins en de opgebouwde 
immuniteit als gevolg van eerdere infecties. Wat betekent dat voor de toekomst? In hoeverre 
kunnen we vertrouwen op een blijvende bescherming? En wat valt er te verwachten van een 
virus dat almaar verder evolueert? De Nederlandse immunoloog Marc Veldhoen (46) beziet het 
vanuit Portugal. Sinds 2016 doet hij aan de universiteit van Lissabon onderzoek naar het 
afweersysteem. Bron: EW Magazine, 23 maart 2022. 

 

 

 

Bijna hele onderwijstop is besmet met corona na werkbezoek in Londen 

Zowat iedereen met een topfunctie in het Vlaamse onderwijs is besmet geraakt met corona, 
wellicht na een werkbezoek in Londen. 

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), zijn kabinetschef, Lieven Boeve (topman van het 
katholiek onderwijs) en Koen Pelleriaux (topman van het gemeenschapsonderwijs). Dat is zelfs 
nog niet het volledige lijstje van de toppersonen uit de onderwijswereld die besmet zijn geraakt 
met het coronavirus. Liefst acht van de twaalf deelnemers aan een studiereis naar Londen 
hebben het virus te pakken, zo bevestigt het kabinet Weyts. 

Of ze het virus daadwerkelijk in Londen opliepen, is niet honderd procent zeker, maar het lijkt 
wel heel waarschijnlijk. De onderwijstop was in Londen voor een werkbezoek aan de 
Education Endowment Foundation, een stichting die onderwijsonderzoek voert en de 
resultaten daarvan vertaalt naar de klaspraktijk. Het bezoek vond vorige week plaats op 14 
en 15 maart. 

De besmettingen betekenen niet dat ons onderwijs nu stilligt. Niemand is er erg aan toe, en 
de meesten zijn zelfs gewoon aan het werk, uiteraard van thuis uit. Ook Weyts kon gisteren 
enkel digitaal aanwezig zijn op een persconferentie over een nieuwe campagne – ‘Lesgeven is 
alles geven’ – om het lerarenberoep te promoten. ‘Hij is volstrekt asymptomatisch’, zegt zijn 
woordvoerder. 

Het aantal coronabesmettingen blijft ondertussen in heel België stijgen. Tussen 9 en 15 maart 
werden dagelijks gemiddeld 9.055 nieuwe besmettingen vastgesteld: 25 procent meer dan in 
de voorgaande zeven dagen. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg met 17 procent, tot 
gemiddeld 169 per dag. Bron: De Standaard, 23 maart 2022. 

Friese corona-ontkenner bedreigt D66-Kamerlid uit Groningen en 
burgemeester en moet de cel in. ‘Huilend Tweede Kamerlid door uw 
bedreigingen’ 

De politierechter in Assen heeft een 60-jarige man uit Oldeberkoop veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De Fries stond 
terecht voor het bedreigen met de dood van Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66), 
burgemeester Sandra Korthuis (VVD) en twee politieagenten. 

De man stond woensdagmiddag terecht tijdens een snelrechtzitting van de politierechter in 
Assen. De 60-jarige man zat al in de gevangenis. Hij was vooral boos omdat zijn vrouw haar 
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winkeltje vanwege de coronabeperkingen moest sluiten. Bron: Dagblad van het Noorden, 23 
maart 2022. 

C&A: minder vraag naar nette kleding door corona is doodssteek 
dochterbedrijf 

Volgens modegigant C&A is er als gevolg van de coronapandemie steeds minder behoefte aan 
nette kleding. Daarom trekt het kledingconcern de stekker uit het historische dochterbedrijf 
Canda. Merkenexpert Paul Moers vindt de sluiting eerder het gevolg van mismanagement. 

Topvrouw Ginny Boer van C&A Europe maakte de sluiting van Canda International gisteren 
in een persbericht bekend. Door de sluiting van het bedrijf, waarvan de belangrijkste vestiging 
in Duitsland zit, verliezen 113 medewerkers hun baan. 

Canda International was ooit een grote kledingproducent, maar hield zich de afgelopen 
decennia vooral bezig met de coördinatie van kledingproductie. Het dochterbedrijf bemiddelt 
tussen inkopers en kledingfabrieken elders, waarbij het zich voornamelijk richt op ‘formal 
wear’, dus nette kleding. 

‘De afgelopen jaren heeft de dalende vraag naar nette kleding en de opkomst van 
vrijetijdskleding een aanzienlijk effect gehad op het zakelijke toekomstperspectief van Canda’, 
schrijft C&A. ‘Dat proces is sterk versneld door de covid-pandemie.’ 

Door de maatregelen om corona een halt toe te roepen, gingen mensen massaal thuiswerken 
en niet meer naar theaters en restaurants. Daardoor nam de vraag naar ‘nette kleding’ af en 
zakte de omzet van Canda nog verder in. Volgens C&A was dat de reden om met het bedrijf te 
stoppen. 

Merkendeskundige Paul Moers gelooft weinig van die officiële reden. ‘Het is een waardeloze 
smoes. Natuurlijk is tijdens corona de behoefte aan nette kleding tijdelijk ingezakt, omdat 
iedereen thuis in zijn slobberbroek kon werken. Maar nu iedereen weer naar kantoor gaat, is 
dat voorbij. Het is een totaal kulargument.’ 

Volgens Moers is er een andere reden voor de sluiting van Canda. ‘De werkelijke reden is dat 
C&A al jaren de hele markt mist en geen antwoord heeft op concurrenten als H&M en Zara. 
Ze kijken daar op een bizarre manier in de achteruitkijkspiegel, in plaats van vooruit te kijken. 
Er is sprake van een aanhoudend slecht management en een gebrek aan strategie. Dit is 
gewoon een kostenbesparende maatregel, maar zeg dat dan ook eerlijk.’ 
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C&A-topvrouw Boer erkent in het persbericht dat de sluiting van het dochterbedrijf ‘een 
belangrijke verandering markeert, gezien de lange traditie van Canda International bij het 
concern’. 

Canda is inderdaad al heel lang verbonden met de modegigant, die halverwege de negentiende 
eeuw ontstond toen de broers Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste kledingwinkels 
in Friesland en Groningen openden. Inmiddels telt C&A Europe ruim 1300 winkels in 18 
Europese landen met meer dan 25.000 medewerkers. Bron: RTL Nieuws, 23 maart 2022. 

Magere opkomst voor tweede booster: één op de drie 70-plussers haalt 
oppepprik 

Van de 2,2 miljoen mensen die een uitnodiging voor een tweede booster hebben gekregen, 
hadden er tot zondag nog geen 430.000 de vaccinatie gehaald. Dat blijkt uit cijfers van het 
RIVM.  

Voor de komende weken staan bij de GGD nog 211.000 afspraken voor een herhaalprik 
gepland. Dat betekent dat slechts één op de drie 70-plussers en mensen met een ernstige 
afweerstoornis of het syndroom van Down op korte termijn de oppepprik krijgt. 

Ruim 86 procent van de volwassenen in Nederland is tegen het coronavirus gevaccineerd, 63 
procent heeft de eerste booster gehaald. Onder de 70-plussers ligt dat percentage aanzienlijk 
hoger.  

Dat de opkomst voor de tweede booster tot nu toe zoveel lager uitpakt, is volgens het RIVM 
deels te verklaren doordat de laatste weken veel mensen met de Omikron-variant besmet zijn 
geraakt. ‘Er moet minimaal drie maanden zitten tussen de laatste vaccinatie of 
coronabesmetting en de booster’, verklaart een woordvoerder. 

Of ook minder angst om ernstig ziek te worden van het virus een rol speelt, is niet bekend. 

Mensen van 70 jaar en ouder worden sinds 26 februari opgeroepen om een vierde vaccinatie 
te halen. Zij lopen vanwege hun leeftijd meer risico om ernstig ziek te worden van het 
coronavirus. De bescherming van eerdere vaccinaties neemt bij hen sneller af. Een 
herhaalprik zorgt ervoor dat het lichaam weer meer antistoffen aanmaakt, zodat de afweer 
tegen het virus een ‘boost’ krijgt.  
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‘Het is zeer belangrijk dat deze mensen ook daadwerkelijk de prik gaan halen. Juist nu de 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn losgelaten en het aantal 
besmettingen nog steeds hoog is’, stelt een woordvoerder van minister Kuipers van 
Volksgezondheid in een reactie op de cijfers. ‘We hopen en verwachten dat het percentage 
omhoog gaat.’ 

Tachtig procent van de 70-plussers is bereid om een tweede booster te halen, blijkt volgens 
het ministerie uit gedragsonderzoek. ‘Maar in werkelijkheid pakt het aantal meestal wat lager 
uit.’  

Het ministerie heeft geen plannen voor een extra communicatiecampagne om de boostergraad 
omhoog te krijgen. ‘Op sociale media besteden we aandacht aan de herhaalprik. We hopen 
dat mensen elkaar hierover informeren, zoals kleinkinderen hun opa of oma’, aldus de 
woordvoerder. ‘Ook verstrekken we huis-aan-huis informatie over de herhaalprik, via 
wachtkamerschermen bij huisartsen en apotheken en via ouderenorganisaties.’ Bron: AD, 23 
maart 2022. 

Wachttijd rijexamen naar 20 weken, CBR overweegt ‘paardenmiddel’ 
ophogen examenleeftijd 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen luidt de noodklok over de razendsnel stijgende 
wachttijden voor het praktijkexamen. Zonder noodmaatregelen dreigt de wachttijd tot de 
zomer naar 20 weken op te lopen. 

Sinds de recente lockdown gaat de reserveringstermijn voor het praktijkexamen door het dak, 
zeggen CBR-baas Alexander Pechtold en directeur bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing. Het 
CBR slaagt er hierdoor niet in om de forse corona-achterstanden voldoende terug te dringen. 
Dat stuwmeer was aan het einde van afgelopen zomer opgelopen tot 305.300 praktijkexamens 
en ruim 456.000 theorie-examens. 

De diverse getroffen maatregelen om de examenachterstand in te lopen, sorteren slechts deels 
effect, beklemtoont het CBR. Het grootste probleem is het torenhoge ziekteverzuim sinds de 
omikrongolf. Ruim 12 procent van de 603 examinatoren zit thuis vanwege corona. Door het 
virus meldt bovendien 3 tot 5 procent van de kandidaten zich dagelijks af. Nog eens enkele 
procenten daarbovenop komt zonder reden niet opdagen.  

De wachttijd voor het praktijkexamen bedraagt momenteel al ruim 14 weken. Zonder ingrijpen 
zal deze termijn oplopen naar 20 weken. Pechtold wil daarom snel met de rijschoolbranche in 
gesprek over het nemen van de noodmaatregelen, die hij vorig jaar al als optie op tafel legde. 

 
Het CBR kampt vanwege corona met grote achterstanden. © Videostill 
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Door de examenleeftijd tijdelijk naar 18 jaar te verhogen en eveneens te stoppen met 
tussentijdse toetsen en faalangstexamens, kan de wachttijd aanzienlijk dalen. Dit zorgt 
namelijk bij elkaar voor 170.000 examens minder op jaarbasis. Het CBR wil deze maatregelen 
echter niet dwingend opleggen. ‘Er zijn twee smaken: accepteren we dat de wachttijd komende 
maanden hoog zal zijn of gaan we daar wat aan doen?’ 

Pechtold neigt naar het eerste. De noodmaatregelen noemt hij ‘paardenmiddelen’. ‘Maar het 
is aan de rijscholen, en de Tweede Kamer gaat er vast ook iets van vinden. Wij gaan niets 
opleggen.’ 

Het CBR zegt er alles aan te doen om zoveel mogelijk examens af te nemen. ‘We nemen sinds 
vorig jaar ook al examens af in de avonden en het weekend’, stelde directeur bedrijfsvoering 
Huizing. Het personeel werkt verder regelmatig over. Gepoogd is verder om gepensioneerde 
examinatoren weer aan het werk te krijgen. 

Het CBR beloofde bovendien 100 extra examinatoren te werven, maar dat blijkt veel lastiger 
dan gedacht. Van de ruim 8000 sollicitanten, kwamen er na een geschiktheidsonderzoek en 
rijtest uiteindelijk slechts 108 in de opleiding terecht. Daarvan vielen er ook nog eens 40 
tussentijds uit. Slecht 68 examinatoren zijn nog in opleiding, waarvan een deel inmiddels ook 
examens afneemt. Nu er ook tientallen examinatoren jaarlijks met pensioen gaan, is de 
nettowinst relatief klein. 

‘Het probleem is de zeer krappe arbeidsmarkt, waar ook wij last van hebben’, stelde Pechtold. 
Aan de betaling ligt het niet. ‘Het startsalaris van een examinator is 3400 euro, een 
leaseauto zit in de arbeidsvoorwaarden. Dat is niet slecht.’ 

 
CBR-baas Alexander Pechtold spreekt begin april 2021 demonstrerende rijschoolhouders toe. 
Ze protesteerden tegen de coronamaatregelen en pleitten voor een snelle herstart van de 
rijlessen. © Hollandse Hoogte / ANP 

Waar de wachttijden voor het praktijkexamen de pan uitrijzen, zijn de tijden voor het theorie-
examen juist gedaald, van tien weken in december naar slechts twee weken nu. Sinds het 
CBR in de examenzalen geen anderhalve meter afstand meer hoeft te hanteren, kon weer op 
volle capaciteit gedraaid worden. 

Opmerkelijk is dat het slagingspercentage voor het theorie-examen afgelopen tijd is gedaald 
van 43 naar 38 procent. ‘Dit komt vermoeden wij doordat rijscholen kandidaten vanwege de 
grote drukte niet meteen rijlessen kunnen aanbieden en hun adviseren eerst theorie te doen’, 
zegt CBR-directielid Huizing. ‘Als een kandidaat echter theorie-examen doet zonder eerst al 
flink in de auto te hebben gelest, beïnvloedt dat het slagingspercentage negatief. 

Bij het praktijkexamen slagen juist meer cursisten en is het slagingspercentage een kleine 3 
procent verbeterd tot 52,6 procent. Eerder riep Pechtold de rijschoolbranche in een interview 
met het AD op om kandidaten minder snel te laten opgaan voor het praktijkexamen. Het 
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slagingspercentage moest naar 60 procent. ‘Het kan nog veel beter, maar we zijn blij dat 
rijscholen daar nu werk van lijken te maken.’  

Hoe hoger het slagingspercentage, hoe eenvoudiger de achterstanden voor het CBR zijn in te 
lopen, rekende Pechtold al eens voor. ‘Elke procent beter betekent 8000 minder examens.’ 

Hoewel het wegwerken van de corona-achterstanden de eerste prioriteit is, werkt het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ook hard aan het verbeteren van de rijopleiding. Eind 
november werd een ‘Strategische Koers 2026’ gepresenteerd. Eerder verscheen een 
adviesrapport ‘Van rijles naar rijonderwijs’ van een commissie onder leiding van oud SP-leider 
Emile Roemer. 

Dit rapport bevat allerlei verbetervoorstellen voor de branche. Het CBR is hier nu mee aan de 
slag, stelt CBR-directeur Pechtold. Eén van de ideeën is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 
prestatieladder, waarbij rijscholen met een hoog slagingspercentage sneller examens kunnen 
reserveren en privileges ontvangen. 

Het CBR zit al enkele jaren in lastig vaarwater. In 2019 ontstonden enorme achterstanden 
met de herkeuring van 75-plussers door een combinatie van problemen. De oud D66-leider 
werd daarop aangenomen om orde op zaken te stellen. Dat lukte, alleen gooide corona 
vervolgens roet in het eten. Pechtold prikkelde bovendien de branche door de cowboys onder 
de 9000 rijscholen te hekelen en te stellen dat de kwaliteit van de rijopleiding dringend 
omhoog moet.  

Zo hebben slecht presterende rijscholen vorig jaar een brief van het CBR gehad met een 
uitnodiging om te komen praten. ‘We hebben honderden gesprekken gevoerd’, stelde Pechtold. 
Het was één van de redenen dat rijschoolhouders in 2021 in protest kwamen. Overal waren 
demonstraties, met name ook uit onvrede met de coronaregels. Bron: AD, 23 maart 2022. 

Mogen de mondkapjes vandaag echt overal af? Nee, op deze plekken moet 
je ze nog steeds op 

De mondkapjes hoeven vanaf vandaag echt bijna nergens meer op, zo lijkt het, maar schijn 
bedriegt. Weliswaar vervalt de verplichting voor het dragen van de maskers in het openbaar 
vervoer, maar er zijn nog genoeg plekken waar ze wél verplicht zijn. 

Zoals in de ziekenhuizen, waar de mondkapjes voorlopig gewoon verplicht blijven. ‘We kijken 
over veertien dagen weer verder’, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem, ‘maar voorlopig handhaven we alle coronamaatregelen.’ Bron: AD, 
23 maart 2022. 

Zorg voor mensen met Covid leidt nog steeds tot ‘grote druk op 
capaciteit’ in Amphia 

In de West-Brabantse ziekenhuizen liggen op dit moment rond de tachtig patiënten met 
corona. Ongeveer de helft is opgenomen vanwege een andere oorzaak waarna ze in het 
ziekenhuis positief zijn getest. 

In het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat het om in totaal zestig patiënten, van wie er zeven op 
de intensive care liggen. Het Bravis ziekenhuis (Roosendaal/Bergen op Zoom) spreekt van 21 
coronapatiënten. Twee mensen liggen daar op de ic. 

Landelijk gezien is in de ziekenhuizen het aantal patiënten met corona dinsdag met 27 gedaald 
naar 1990. Maandag was er nog een stijging met 157 naar 2017 patiënten, het hoogste aantal 
in bijna drie maanden. Op de verpleegafdelingen liggen volgens de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) momenteel 1832 
coronapatiënten, Op de intensive cares verblijven nu 158 Covidpatiënten. 

Amphia-woordvoerder Mark Van Hassel zegt dat de zorg voor mensen Covid nog steeds leidt 
tot een ‘grote druk op de capaciteit’ van het ziekenhuis. ‘Maar in het algemeen kan op dit 
moment alle zorg doorgaan. Niettemin is het aantal patiënten op de wachtlijst nog steeds 
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groter dan voor de Covid-19-periode, al is deze de laatste weken nagenoeg stabiel gebleven. 
We verwachten dat de wachtlijst de komende weken weer zal teruglopen.’ 

Zowel in Bravis als in Amphia is al een tijdje geen aparte cohortafdeling meer voor 
coronapatiënten. ‘Ze worden in quarantaine verpleegd op de afdelingen’, aldus Jan Willem van 
Bodegom van het Bravis ziekenhuis. Ook in Amphia, dat het voordeel heeft van 
eenpersoonskamers, liggen mensen verspreid over de afdelingen. 

De reguliere zorg, zegt Van Bodegom, is weer volledig hervat. Maar net als in het Bredase 
ziekenhuis, legt ook daar de zorg voor coronapatiënten meer op de druk op de verpleging, ‘als 
gevolg van alle isolatiemaatregelen’. ‘Op sommige afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp en 
de longafdeling is de inzet van verpleegkundigen om die reden hoger dan normaal het geval 
zal zijn.’ 

Beide ziekenhuizen kampen nog steeds met een fors ziekteverzuim onder medewerkers. In 
Amphia gaat het om 10 procent ziekenhuisbreed, onder verpleegkundigen ligt dat percentage 
nog iets hoger. Bravis wijkt daar niet van af. ‘Hierdoor blijven we veel vragen van hun 
flexibiliteit om de roosters gevuld te krijgen’, aldus Van Bodegom. 

Woensdag worden ook de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Zo hoeven reizigers in het 
openbaar vervoer geen mondkapje meer te dragen. Amphia heeft dinsdagmiddag besloten dat 
mondneusmakers vanaf nu ook niet meer gedragen hoeven te worden. ‘Wil een patiënt, 
bezoeker of collega zelf een mondneusmasker dragen, dan kan dat natuurlijk en het staat hen 
vrij  om de ander te vragen een mondneusmasker te dragen als deze zich daar prettig bij voelt. 
Mondneusmaskers blijven in Amphia daarom voor iedereen verkrijgbaar’, aldus Van Hassel, 
die er op wijst dat de bezoekregeling vorige maand al is versoepeld naar normaal. 

Bravis heeft op 25 februari, in navolging van landelijk beleid, de coronamaatregelen al 
versoepeld. Van Bodegom:  ‘Sindsdien het dragen van een mondneusmasker niet langer 
verplicht. Alleen Bravis-medewerkers blijven een medisch mondneusmasker dragen als zij 
zorg binnen de anderhalve meter verlenen.’ Bron: BN De Stem, 23 maart 2022. 
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Aantal klachten geluidsoverlast neemt verder toe in coronatijd 

De politie heeft in de afgelopen twaalf maanden meer klachten over geluidsoverlast ontvangen 
dan een jaar eerder, toen het aantal meldingen door vermoedelijk de coronacrisis ook al hoog 
was. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers. Van 
maart 2021 tot en met februari 2022 registreerde de politie zo’n 198.000 herriemeldingen. 

In maart 2020 ging Nederland voor het eerst in lockdown en sindsdien wordt er ook steevast 
meer geklaagd over geluidsoverlast. In de twaalf maanden voor de eerste lockdown 
registreerde de politie nog 120.000 meldingen en in het eerste coronajaar liep dat aantal op 
naar 187.000. In het tweede coronajaar is dat aantal dus opnieuw hoger uitgevallen en ruim 
zestig procent meer dan in het jaar voor corona. 

In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt het vaakst over geluidsoverlast geklaagd. 
Juni vorig jaar spande de kroon: met bijna 22.600 meldingen registreerde de politie nog niet 
eerder zoveel klachten over geluidsoverlast in een maand tijd. 

In alle provincies is het aantal meldingen van geluidsoverlast sinds het begin van de 
coronacrisis gestegen. Groningen, Noord-Holland en Utrecht noteren de grootste stijging ten 
opzichte van twee jaar geleden. Vergeleken met voor de coronacrisis is het aantal meldingen 
van geluidsoverlast in vrijwel elke gemeente gestegen. In bijna vijftien procent van de 
gemeenten is het aantal meldingen zelfs meer dan verdubbeld. Bron: AD, 24 maart 2022. 

Uitvinder van GIF-bestand overleden aan corona 

Stephen Wilhite, de bedenker van het GIF-bestand, is vorige week op 74-jarige leeftijd 
overleden aan het coronavirus. Dat heeft zijn vrouw Kathaleen Wilhite laten weten. 

Wilhite ontwikkelde de zogenaamde Graphics Interchange Format (GIF), toen hij in de jaren 
tachtig voor computerbedrijf CompuServe werkte. Hoewel het bestandstype vandaag de dag 
vooral bekend staat om memes, de online-grapjes die massaal worden gedeeld via sociale 
media, werd het formaat destijds ontwikkeld om het mogelijk te maken ‘afbeeldingen van hoge 
kwaliteit en hoge resolutie’ in kleur te verspreiden.  

GIF-bestanden verkleinden namelijk kwalitatieve afbeeldingen voordat ze werden 
doorgestuurd. Dat was nodig vanwege de zeer trage internetsnelheden eind jaren tachtig.  

‘Hij vond GIF helemaal zelf uit. Hij deed dat eigenlijk thuis en bracht het naar zijn werk nadat 
hij het geperfectioneerd had’, zegt Kathaleen tegen The Verge. ‘Hij bedacht alles vooraf en ging 
dan aan de slag met het programmeren op de computer.’ 

Nadat Wilhite eind jaren negentig met pensioen ging, werd CompuServe gekocht door AOL. 
Dat bedrijf liet het patent op de GIF vervallen, waardoor het in het publieke domein 
terechtkwam.  

Kunstenaars als  Olia Lialina begonnen massaal GIF-kunstwerken te maken, voornamelijk 
omdat er in de jaren negentig bijna geen andere formaten waren voor bewegend beeld. ‘Ik was 
toen niet zo dol op dit formaat’, vertelde Lialina aan de Daily Dot. ‘Ik had liever dat het een 
video was, maar GIF was de enige manier om een bewegend beeld in de browser te krijgen.’  

Uiteindelijk veroverde het formaat de wereld van het internet. Daarbij ontstond na verloop van 
tijd een debat over hoe het exact moet worden uitgesproken. Veel mensen spreken het woord 
uit als het Engelse woord ‘give’, maar volgens Wilhite moest het woord als ‘djif’ worden 
uitgesproken. Dat benadrukte hij toen hij in 2013 een Webby Lifetime Achievement Award 
won. 

Volgens Kathaleen was haar man het meest trots op de uitvinding van de GIF. Bij het 
overlijdensbericht van Wilhite zeggen collega’s echter dat de GIF lang niet de enige bijdrage 
van Wilhite was. Het succes van CompuServe zou zelfs grotendeels aan hem te danken zijn. 
CompuServe was midden jaren 90 een van de grootste internetproviders van de VS. 

‘Steve had een grote invloed op het succes van het bedrijf, en niet alleen op het maken van 
GIF. In de begindagen van het bedrijf maakte zijn XBASIC onze systemen toegankelijk voor 
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een grote verscheidenheid aan klanten. Toen CIS in 1980 werd opgericht, was Steve een van 
de sleutelfiguren. Hij vond ook het HMI-protocol uit en bouwde een aantal versies van CIM 
met zijn zelfgekozen team van software-ingenieurs’, zegt Sandy Trevor, een voormalige collega 
van Wilhite. Bron: RTL Nieuws, 24 maart 2022. 

Recordaantal besmettingen in Duitsland: ruim 300.000 op één dag 

Dat het coronavirus nog steeds flink rondwaart, bewijzen de besmettingscijfers in Duitsland. 
Daar werden voor het eerst tijdens de pandemie meer dan 300.000 vastgestelde 
coronabesmettingen gemeld.  

Bij het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, kwamen in 24 uur  ruim 318.000 besmettingen 
binnen. Een week eerder waren dat er bijna 295.000. Het dodental is met 300 iets hoger dan 
een week geleden, toen 278 sterfgevallen werden gerapporteerd. 

Ook het gemiddelde aantal infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen staat 
met 1752 op recordhoogte.  

Duitsland heeft afgelopen weekend de meeste overgebleven coronabeperkingen opgeheven, op 
sommige plekken geldt nog een overgangsperiode. Volgens gezondheidsminister Karl 
Lauterbach is het niet meer te verdedigen om ‘het land op slot te houden’ voor de bescherming 
van niet-gevaccineerden en ‘mensen die zich niet aan de regels willen houden’. 

Ter vergelijking: in Nederland daalde vorige week, voorafgaand aan het opheffen van de meeste 
coronamaatregelen, het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen met 27 procent ten 
opzichte van de week ervoor. Het weektotaal kwam uit op 313.318, blijkt uit cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De week daarvoor ging het om 429.252 
positieve tests. 

Maar daarbij moet worden aangetekend dat ook het aantal uitgevoerde tests afnam, van 
625.710 twee weken terug naar 452.936 afgelopen week. Of dat komt omdat mensen minder 
bereid zijn om te testen of dat er daadwerkelijk minder besmettingen zijn, is niet uit de cijfers 
te halen. 

Of in Nederland het aantal besmettingen ook zal zijn gestegen als gevolg van het loslaten van 
de coronamaatregelen, maakt het RIVM dinsdag bekend als het met de wekelijkse cijfers komt. 
Bron: RTL Nieuws, 24 maart 2022. 

 

@ DPA Mondkapjes in Berlijnse metro. 
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Opvallend: alle maatregelen zijn afgeschaft, maar dit festival wordt toch 
nog gehouden in ‘corona-stijl’ 

Ondanks dat alle maatregelen er sinds deze week vanaf zijn, heeft Café Theater Festival (CTF) 
besloten om de editie van 2022 in andere vorm door te laten gaan. In plaats van in één 
weekend wordt het festival verspreid over vier zaterdagen. 

Het is toch vreemd. De 1,5 meterregel is weg, je hoeft niet meer te testen voor een grootschalig 
evenement en toch wordt het festival aangepast vanwege de pandemie. ‘Het zit zo’, begint 
Laura van Wingerden, woordvoerder van het festival. ‘Eigenlijk zou het festival van 3 tot en 
met 6 maart plaatsvinden en wij moesten op 1 februari beslissen wat we gingen doen. Op dat 
moment was er nog geen uitzicht op afschaffing van de 1,5 meterregel, waardoor we naar 
andere opties keken.’  

De organisatie besloot om het evenement te spreiden over vier zaterdagen: 30 april, 7 en 21 
mei en 4 juni. ‘Het voordeel van dat idee was dat wanneer er in april nog steeds maatregelen 
waren, het in juni wel door kon gaan.’ Uiteindelijk kwamen de versoepelingen in een 
stroomversnelling. ‘Twee weken voor het festival kon het eigenlijk toch doorgang vinden, maar 
toen konden we het niet meer omdraaien’, legt Van Wingerden uit. 

Het concept blijft hetzelfde: 24 makers geven voorstellingen op 24 Utrechtse locaties. Naast 
de traditiegetrouwe cafés, verbreedt het CTF zich dit jaar naar de bibliotheek aan de Neude, 
waar een prikkelarme performance plaatsvindt. ‘Dat zat al in het originele plan. Op het festival 
gebeurt heel veel en sommige mensen vinden dat vervelend. Daarom hebben we gekozen voor 
een rustigere voorstelling met een minder hectische omgeving.’ 

Elke zaterdag zijn verschillende voorstellingen te zien, laat Van Wingerden weten. ‘We hebben 
aan de hand van de beschikbaarheid van de makers een puzzel gemaakt. Per zaterdag zijn er 
zo’n vijf tot zeven voorstellingen te zien en iedere datum is anders. Dus je kunt van alles 
meemaken.’ Bron: AD, 24 maart 2022. 

Vooral jonge flexwerkers verloren horecabaan in eerste coronajaar 

Vooral jongeren onder de 25 jaar verloren in het eerste coronajaar hun baan. Vaak hadden ze 
een nulurencontract en ging het om een bijbaan. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Er zijn al tal van analyses gemaakt van de veranderende arbeidsmarkt in coronatijd, maar nu 
heeft het statistiekbureau voor het eerst gekeken naar de samenstelling van de groep 
werknemers in de horeca net voor de uitbraak van corona in 2020 en na het eerste coronajaar. 

Helemaal compleet is dat overzicht niet, benadrukt hoofdeconoom Peter Hein Van Mulligen 
van het CBS, omdat alleen mensen die in loondienst waren bij een horecabedrijf zijn 
meegenomen in de cijfers, zelfstandigen en uitzendkrachten dus niet. 

Maar duidelijk is wel: er werken heel veel jongeren in de horeca en dat is ook de groep waar 
de grootste klappen zijn gevallen. Volgens de CBS-analyse was aan het begin van 2020, net 
voor de uitbraak van corona, meer dan de helft van de 395.000 werknemers jonger dan 25 
jaar. 

Door alle lockdowns en coronamaatregelen verlieten ruim 100.000 horecaondernemers het 
eerste jaar noodgedwongen de horeca, waarmee het aantal horecawerknemers in januari 2021 
nog maar op 289.000 lag. 

‘In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien maar verreweg de grootste groep zijn de jongeren’, 
constateert Van Mulligen. Volgens de cijfers is bijna een derde van de jongeren zijn baan 
verloren. Van de 203.000 25-minners die voor corona in de horeca werkten, zaten er 61.000 
een jaar later zonder baan. 

En zo blijkt: het overgrote deel van die groep tot 25 jaar (liefst vierennegentig procent) had een 
flexibel arbeidscontract. Volgens de CBS-hoofdeconoom zijn het vooral nulurencontracten. 
‘Als de tent dan dichtgaat vliegen de oproepkrachten er als eerste uit’, voegt hij eraan toe. 
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Wellicht een schrale troost is dat het werk voor veel jongeren slechts een bijbaan is. Volgens 
het CBS stonden van de 203.000 25-minners liefst 139.000 jongeren zowel in januari 2020 
als aan het eind van het eerste coronajaar ingeschreven bij een onderwijsinstelling. 

Wat uit de analyse blijkt is dat van de onderwijsvolgende jongeren een groter deel (32 procent) 
een jaar later nog zonder baan zat dan van de jongeren die geen onderwijs volgden (23 
procent). Een jaar eerder was er in dat opzicht nauwelijks verschil tussen de twee groepen. 

Of een deel van deze jongeren inmiddels is teruggekeerd in de horeca of wellicht elders aan de 
slag is gegaan, is niet onderzocht. Al voor corona kampte de horeca met een aardig 
personeelstekort. De schaarste is nu groter dan voor corona. Bron: AD, 24 maart 2022. 

DI-RECT moet shows weekend afzeggen door corona 

DI-RECT heeft drie concerten van komend weekend geannuleerd vanwege corona. Een van de 
bandleden is besmet met het virus. 

Het gaat om de shows in Metropool in Hengelo, in De Oosterpoort in Groningen en in Paradiso 
in Amsterdam. Voor de eerste twee shows zijn vervangende data gevonden, respectievelijk 6 
en 14 oktober. Voor het concert in Paradiso is dat niet gelukt. Kaarthouders krijgen hun geld 
terug. 

‘Niks is fijner dan weer op pad zijn en de eerste weekenden van de tour voelden meteen alsof 
het nooit anders is geweest. Een mooie voorbode voor een fantastisch jaar dat we voor de boeg 
hebben. Helaas moeten wij echter met pijn in ons hart komend weekend drie shows afzeggen 
in verband met een covidbesmetting in de band. Tot nu toe zijn we de dans mooi ontsprongen 
maar helaas is het niet anders’, laat de Haagse band weten op sociale media. Bron: NU.nl, 24 
maart 2022. 

Corona slaat toe in orkest André Rieu: concerten afgeblazen 

Het coronavirus slaat hard toe in het Johann Strauss Orkest van André Rieu, dat momenteel 
op tournee is in de Verenigde Staten en Canada. Er zijn ruim twintig besmettingen 
geconstateerd in het gezelschap van de Maastrichtse violist. Twee concerten zijn daarom 
afgeblazen. 

„We hebben triest nieuws vanuit Portland. Opnieuw maakt corona een einde aan onze toer. 
Meer dan twintig mensen van onze groep zijn positief getest. Daarom zijn we gedwongen om 
de twee resterende concerten te annuleren. We vinden het heel vervelend voor de fans in 
Tacoma en Vancouver’, meldt Rieu. 

De concerten zullen worden verplaatst en reeds gekochte tickets blijven geldig, zo laat hij 
weten. Bron: De Telegraaf, 24 maart 2022. 

Hoe lang ben je immuun na corona? 

Twee keer corona of nog vaker. Sommige mensen raken steeds opnieuw besmet, zo lijkt het 
wel. Dat is gek, want je zou verwachten dat je immuunsysteem weerstand opbouwt tegen het 
virus na besmetting. Hoe zit dat? 

De NEJM publiceerde gisteren een klein Oostenrijks onderzoek, met slechts 59 mensen, naar 
immuniteit in het bloed na een Omikroninfectie. Het goede nieuws: vrijwel iedereen bouwde 
een zekere immuniteit op na Omikron, gevaccineerd of niet, eerder besmet of niet. Maar de 
bescherming was niet zo hoog als tegen de andere varianten Alfa, Beta en Delta door 
besmetting of vaccinatie. En het doormaken van een Omikroninfectie beschermt je niet tegen 
andere varianten. De Omikron-variant is extreem goed in het ontsnappen aan ons 
immuunsysteem en vaccineren blijft belangrijk, concluderen de onderzoekers. 

Wat al eerder bekend was: mensen die vorig jaar corona hadden (dus de Alfa-, Beta- of 
Deltavariant) blijken nauwelijks weerstand te hebben tegen de nu rondgaande Omikron-
varianten. Je kunt dus gewoon nog eens corona krijgen door de Omikron-varianten. Normale 
vaccinatie (een of twee vaccins) beschermt niet of nauwelijks tegen Omikron en die neemt ook 
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nog eens snel af. Maar volledige vaccinatie plus een booster biedt wel enige bescherming tegen 
de Omikron-virussen, zo schrijft de  NEJM. 

Het RIVM had begin februari ook een onderzoek gepubliceerd, maar dan naar een veel groter 
aantal mensen, namelijk een half miljoen testen van de GGD. Ook hieruit bleek: de 
bescherming tegen Omikron-besmetting is na vaccinatie 33 procent en na infectie door een 
andere variant 25 procent. Een booster krikt dit op naar 68 procent. Maar bij 70-plussers 
blijkt dat na drie maanden alweer af te nemen, vandaar dat zij de oproep krijgen voor een 
extra booster vaccin. 

Kun je ook twee keer corona krijgen? Het RIVM zag  begin dit jaar al dat sommige mensen 
inderdaad opnieuw besmet raken met corona. Het aandeel mensen dat binnen twee maanden 
tijd opnieuw corona krijgt is bij het opleven van de Omikron-variant ongeveer twaalf procent. 
Ten tijde van de Deltavariant was dat maar drie procent. 

 Kun je na Omikron nog eens Omikron krijgen? Ja, omdat er grote verschillen bestaan tussen 
twee van de Omikron-varianten. Uit nieuw Deens onderzoek dat nog niet is gecontroleerd door 
collega wetenschappers, blijkt dat je bijvoorbeeld eerste de ene Omikron-variant kunt krijgen 
(BA.1), en dan de andere (BA.2), al komt dit relatief weinig voor. Bij monsters van 1,8 miljoen 
geinfecteerde deelnemers werden maar 187 herinfecties gevonden, vaak door deze twee 
varianten. 

RIVM-hoofdepidemioloog Susan van den Hof zei tegen de Volkskrant dat veel mensen die 
opnieuw corona krijgen, mogelijk een opleving krijgen van de eerste infectie. Het is niet altijd 
een nieuwe infectie, ook al testte je tussendoor negatief. 

Allemaal interessante cijfers, maar de hamvraag is nog niet beantwoord. Hoe lang ben je 
beschermd tegen corona, na een Omikroninfectie? Eigenlijk is het antwoord: het is nog niet 
bekend hoe lang bescherming aanhoudt. Wel weten we dat het immuunsysteem bij vrijwel 
iedereen reageert op een Omikroninfectie. Maar het immuunsysteem reageert bij iedereen op 
een Omikroninfectie. Maar hoe bestendig die opgebouwde weerstand is? Dat is nog niet 
bekend. Bron: Gezondheidsnet, 24 maart 2022. 

Duizenden bezoekers op eerste dag Keukenhof zonder restricties 

Vrolijke gezichten, een warm lentezonnetje en niet onbelangrijk: een park vol in bloei. Na twee 
jaar dicht te zijn geweest vanwege de coronapandemie, opende Keukenhof in Lisse donderdag 
eindelijk weer de deuren. ‘We hebben het enorm gemist: de rust, de stilte, de wandelingen.’ 
Duizenden bezoekers hebben het park donderdag bezocht. 

‘Met het zonnige lenteweer was het een hele mooie eerste dag’, laat een woordvoerster van het 
bloemenpark weten. Onder de bezoekers waren onder anderen gezinnen met kinderen, maar 
ook de eerste bussen Duitsers arriveerden bij de bollenvelden. 

De Keukenhof bleef bijna twee jaar gesloten vanwege de coronamaatregelen. De medewerkers 
van het bloemenpark stonden in de startblokken om weer bezoekers te ontvangen. ‘Elk 
prulletje werd direct opgepakt en weggegooid, we waren er allemaal mee bezig om het park zo 
mooi mogelijk te laten zijn. Het ging gewoon op automatische piloot’, zei de woordvoerster. 

Eén stel dat na twee jaar weer kwam kijken was maar wat blij dat ze weer een kijkje konden 
nemen. ‘Dit is echt genieten’, zegt de vrouw. ‘En als je over een paar dagen weer komt, ziet 
alles er weer anders uit. Dat is echt een genot. We hebben het enorm gemist: de rust, de stilte, 
de wandelingen.’ Haar man ruikt nog even aan een paar bloemen. ‘Er is wel wat veranderd’, 
zegt hij. ‘Er is een nieuwe brug.’ 

‘Twee jaar mochten we niet open terwijl het park er wel prachtig uit zag’, zei directeur Bart 
Siemerink eerder deze week. ‘Afgelopen jaar hebben miljoenen mensen genoten van video’s 
van ons bloeiende park. Maar de bloemen live bewonderen, daar kan geen video tegenop. Je 
mist de geuren en de sfeer in het park. De eerste hyacinten en tulpen staan al in bloei dus 
bezoekers kunnen vanaf de eerste dag genieten van een kleurrijk park.’ 
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Na twee jaar weer bezoekers in Keukenhof  © ANP 

Keukenhof blijft open tot en met 15 mei 2022. Het is de 74e keer dat de 
bloemententoonstelling wordt gehouden. Vorig jaar was Keukenhof drie dagen open: het 
bloemenpark was toen aangewezen als testevenement tijdens de coronacrisis (Fieldlab). Bron: 
Omroep West, 24 maart 2022. 

Moeten met corona besmette F1-coureurs toestemming krijgen om te 
racen? 

Zouden Formule 1-coureurs die positief getest zijn op corona toch moeten kunnen racen, mits 
de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen? Deze vraag doemde op in Bahrein nadat 
Daniel Ricciardo de F1-test in Sakhir moest uitzitten en Sebastian Vettel de race moest 
overslaan vanwege een Covid-besmetting. 

In de afgelopen twee seizoenen hanteerde de Formule 1 strakke protocollen met betrekking 
tot het coronavirus. Een positieve test voor iemand in de paddock betekende dat ze direct 
moesten vertrekken om in isolatie te gaan. Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi 
Raikkonen en Nikita Mazepin misten vanwege een positieve test allen al minimaal een race. 
Momenteel begint de wereld het virus achter zich te laten. Zo zijn in Nederland bijna alle 
maatregelen opgeheven, al blijft de regel om in isolatie te gaan bij een besmetting van kracht. 
In Groot-Brittannië heeft de regering zelfs voorgesteld dat mensen met een positieve test 
gewoon mogen werken. 

De FIA heeft de protocollen inmiddels ook versoepeld en het verplichte testen is afgeschaft. 
Dit laatste is nu de verantwoordelijkheid van de F1-teams zelf. Test een coureur toch positief, 
dan blijft de regel staan dat hij tijdelijk niet mag rijden. Het missen van een of meerdere races 
kan een grote impact hebben op diens F1-seizoen. Nu de wereld langzaamaan terugkeert naar 
het normale, is het de vraag in F1 of een positief geteste coureur toch zou mogen racen. 

Bij deze vraag komen echter twee belangrijke aspecten om de hoek kijken. Het eerste is het 
voor de hand liggende risico van verspreiding naar andere teamleden, die het virus op hun 
beurt weer door kunnen geven aan (kwetsbare) familieleden. Het tweede aspect is de impact 
op de rijder zelf en hoeveel impact corona op diegene heeft. Sommige coureurs hebben er meer 
last van dan anderen. Voor hen die flink worden geveld, is het niet verstandig om te gaan 
racen. ‘Ik was absoluut niet in staat om te racen toen ik het had’, zegt Hamilton, die als gevolg 
van een besmetting de Grand Prix van Sakhir in 2020 moest missen. ‘Ik was heel erg ziek. 
Zelfs toen ik terugkeerde reed ik met moeite een GP uit. Ik heb Seb ook meteen een bericht 
gestuurd om te zeggen dat ik het jammer vond hem hier niet te zien. Ik hoop dat het goed met 
hem gaat. Ik weet dat Daniel het flink te pakken heeft gehad.’ 
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Daniel Ricciardo met mondkapje op in Bahrein  Foto: Steven Tee / Motorssport Images  

Daniel Ricciardo moest door een besmetting de laatste F1-test aan zich voorbij laten gaan, al 
kon de Australiër weer terugkeren in het eerste Grand Prix-weekend van 2022. ‘Ik was er niet 
best aan toe, dus ik zou er zeker moeite mee hebben gehad’, aldus de McLaren-coureur op de 
vraag of het mogelijk was om te racen met corona. ‘Ik heb er een flinke tik van gekregen. Het 
is iets wat per geval bekeken moet worden. Heb je het gevoel dat het kan dan moet je het doen, 
misschien met een bepaalde fitheidstest om het te bewijzen. Maar ik had het zeker niet 
gekund.’ Hoewel Hamilton en Ricciardo zich echt min voelden, is er ook een aantal coureurs 
dat nergens last van had. ‘Fysiek gezien was het geen probleem’, vertelt Gasly, die corona 
kreeg buiten het F1-seizoen om. ‘Ik werd getest na een hardloopsessie van achttien kilometer 
en ik had me nooit eerder zo fit gevoeld. Ik was in shock toen ik het nieuws kreeg, maar ik 
bleef me goed voelen. Ik heb geen symptomen gehad.’ 

Ervan uitgaande dat een coureur denkt dat hij aan Grands Prix kan deelnemen, hij een 
medische verklaring krijgt en de plaatselijke autoriteiten hem niet verplichten in isolatie te 
gaan, zou het dan correct zijn om de desbetreffende rijder te laten racen? De meningen van 
de coureurs lopen uiteen, sommigen nemen een voorzichtigere houding aan dan anderen. ‘Als 
coureur wil je altijd racen, die zou in principe altijd zeggen dat het moet worden toegestaan 
om te racen’, stelt Max Verstappen. ‘Maar ik denk dat je dit aan een arts moet overlaten en 
samen moet werken met de FIA om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat wordt 
toegestaan in de toekomst. Ik vind het een lastige kwestie.’ 

‘Als er een sport is waaraan je kunt deelnemen zonder dat je het virus verspreid, dan is het 
wel F1’, zegt Ferrari-coureur Carlos Sainz. ‘Ik denk dat je alle besprekingen vanuit je 
hotelkamer kan doen en in je overall en met helm op vijftien minuten voor een sessie kan 
arriveren op het circuit. Ik denk dat ik het zelf ontzettend lastig vind wanneer je om een titel 
strijdt en een race moet missen, terwijl je je verder prima voelt. Mocht ik me wel slecht voelen, 
dan ben ik de eerste coureur die zegt dat ik niet kan racen en de reserverijder moet instappen. 
Maar het is een kwestie die we beter moeten onderzoeken. Door onze bescherming geeft onze 
sport wel de kans om het te kunnen doen. Ik vind dat het aan de coureur zelf is.’ Bron: 
Motorsport.com, 24 maart 2022. 
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Aan de Beukenlaan in Velp (NBR) tegenover de Sint Jozef Basisschool heeft Milieuvereniging 
Land van Cuijk een grote boom geplaatst. Dat gebeurde door de vrijwilligers v.l.n.r. Theo 
Wijnhoven (voorzitter MLvC) Gerard Hermens en rechts Jan Reijnen. © Theo Peeters 

Bomen in plaats van een door corona verpest feestje 

Het had een mooi feestje moeten worden, in 2020, toen de Milieuvereniging Land van Cuijk 
veertig jaar bestond. Een ontmoetingsfeest. Alles was geregeld. Locatie, excursies, eten en 
drinken. Maar toen sloeg het coronavirus toe en kon het feestje, net als zoveel andere feestjes, 
niet doorgaan.  Nu is een alternatief bedacht: bomen.  

Het is de bedoeling om in elke kern van de nieuwe gemeente Land van Cuijk een boom te 
planten. Dat is nog niet overal gelukt. Het werden er tot nu toe 17 in plaats van 33.  

‘We hebben nog niet alle contactpersonen van de dorps- en wijkraden te pakken gekregen’, 
zegt Gerard Hermens, coördinator van het bomenproject van de Milieuvereniging Land van 
Cuijk. ‘Maar in het najaar gaan we verder en hopen we alsnog dat in alle dorpen een boom 
komt te staan.’ 

Een groot deel van de bomen is geschonken door boomkwekerij Ebben. De eerste daarvan 
werd woensdagochtend geplant in Velp, in de Beukenlaan, tegenover basisschool St. Jozef. 
Daarna werd geplant in Grave, Escharen, Gassel en Cuijk. Donderdag zijn Mill, Langenboom, 
Wilbertoord en Sint Hubert aan de beurt. 

Een hele klus nog. Wie jarig is, krijgt meestal cadeaus. De jarige milieuvereniging heeft dat 
omgedraaid. Er moesten, voor een gezonde start van de bomen, gaten van 1,5 bij 1,5 meter 
en 1meter diep gegraven worden. Bij de bomen komen plaquettes te staan.   

Haagbeuken passen volgens Hermens goed bij de milieuvereniging. In China, maar ook in 
diverse andere Aziatische landen, staat de schildpad symbool voor duurzaamheid en een lang 
leven. Hermens: ‘Als we deze traditie zouden vertalen naar onze westerse gedachte, zou 
bijvoorbeeld de inlandse eik of de beuk hierbij aardig aansluiting vinden. Ook de 
milieuvereniging staat voor duurzame invullingen van tal van zaken. Wat past dan beter dan 
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een boom hiervoor als voorbeeld te laten zijn. Het is dus de haagbeuk geworden.’ Bron: BD, 
24 maart 2022. 

Hoe Brabant na twee jaar corona alles overtreft in prikken, testen en 
kosten 

Corona heeft ons twee jaar geketend én getekend. Nu we sinds deze woensdag definitief verlost 
zijn van grofweg alle maatregelen, is het tijd om de balans op te maken. Waar heeft corona 
zijn sporen achtergelaten? Wat heeft het ons gekost? En hebben we ons een beetje aan de 
maatregelen gehouden? 

Is Brabant de hardst getroffen provincie? 

Corona maakt geen onderscheid is vaak genoeg gezegd. Maar is dat ook echt zo? In de eerste 
golf, in maart en april 2020, sloeg het virus keihard toe in Midden- en Oost-Brabant: ruim 
1400 doden. Afgezet tegen 32 sterfgevallen in Groningen is dat een gigantisch verschil. Nu, 
twee jaar verder, kunnen we concluderen dat Brabant nog altijd onevenredig hard is 
getroffen,  maar de kloof met de rest van het land is wel kleiner geworden.  

Sinds dinsdag staat de teller bij het RIVM op 3.639 Brabantse coronadoden. Dat is 16,7 
procent van het totaal (21.820), terwijl maar 14,5 procent van Nederland in onze provincie 
woont. En ook qua ziekenhuisopnamen scoort Brabant bovengemiddeld:  17.542 
coronapatiënten kwamen in een Brabants ziekenhuis terecht (17,1 procent van het totaal). 
Oftewel 1 op de 6! 

De besmettingscijfers dan? Alleen al bij de drie Brabantse GGD’en rolde er meer dan één 
miljoen keer een positieve coronatest uit (op 4,4 miljoen testen). Als je dat afzet per inwoner, 
dan zou 46 procent van de Brabanders besmet zijn geraakt - wat natuurlijk niet zo is, want 
bij sommigen had het virus meer dan één keer beet. Feit is wel dat geen enkele provincie zo’n 
hoog percentage kent, al volgen Utrecht, Overijssel en Limburg met 45 procent op de voet.  

Feit is ook dat in Den Bosch 38,81 procent van de inwoners inmiddels corona heeft gehad en 
dat er in heel Nederland maar één gemeente, het Overijsselse Rijssen-Holten, nog hoger 
scoort.  Dat percentage kan alleen nog maar groeien, want Nederland behoort mondiaal nog 
altijd tot de tien landen waar corona het hardst rondwaart. Dinsdag kwamen er weer 40.500 
gevallen bij. Dat zijn de naweeën van carnaval. 

Waarschijnlijk zijn de getallen nog veel hoger, want sinds het zelftesten een vlucht heeft 
genomen, gaat lang niet iedereen meer naar een teststraat van de GGD. Alleen daar al zijn 
sinds juni 2021 dertig miljoen testen uitgevoerd en ook nog eens meer dan 9 miljoen via 
Stichting Open Nederland ( testen voor toegang).  

Maar sinds vorig jaar januari kunnen we ons ook wapenen tegen corona. De eerste vaccinatie 
van het land werd in Veghel gezet en daarna zetten de medewerkers van de drie Brabantse 
GGD’en nog 4,25 miljoen keer een prik. Bijna net zo vaak als ze een teststaafje in iemands 
neus en keel staken. Hoewel (of juist doordat) corona hier het hardst om zich heen sloeg, heeft 
Brabant samen met Overijssel, de Achterhoek en de Waddeneilanden de  hoogste 
vaccinatiegraad.  

In de top vier van gemeenten staan er drie uit Brabant: Alphen-Chaam en Oirschot (95 procent 
vanaf 12 jaar is daar volledig gevaccineerd) en Hilvarenbeek (94 procent). En laat daar nou 
ook procentueel van Brabant de minste mensen in het ziekenhuis beland te zijn. 

Corona maakt geen onderscheid naar leeftijd is wel gebleken. In elke leeftijdscategorie zijn 
evenredig veel mensen positief getest. Bijna de helft is jonger dan 30 jaar (44 procent), terwijl 
zij voor maar drie procent van de ziekenhuisopnames hebben gezorgd. Iets meer dan de helft 
van de besmettingen komt op conto van vrouwen (52,5 procent), terwijl de mannen juist 
hebben gezorgd voor bijna zestig procent van de ziekenhuisopnames. De man-
vrouwverhouding in Nederland is ongeveer fiftyfifty. 

Niet om corona te bagatelliseren, maar de 21.820 overledenen die afgelopen twee jaar vielen 
te betreuren zijn er ruimschoots minder dan dat er mensen aan kanker (78.635) of  hart- en 
vaatziekten (63.457) stierven. En dan zijn er ook nog mensen die na een coronabesmetting 
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nog weken, maanden of zelfs langer extreem moe, benauwd en vergeetachtig zijn. Hoe groot 
deze groep is, onderzoek het RIVM nog. Volgens een eerste schatting heeft maximaal 1 op de 
5 personen vier of vijf weken na een positieve test nog klachten.  

 
De avondklokrellen in onder meer Den Bosch kostten enkele miljoenen euro’s aan schade. © 
Bart Meesters 

Wat heeft corona de overheid (dus ons) gekost? 

Van alle kanten is het geld eruit gevlogen bij de Rijksoverheid: 81,7 miljard euro sinds maart 
2020, een kleine 5.000 euro per hoofd van de bevolking. Voor coronatesten, de distributie van 
vaccins, mondkapjes (inclusief de oplichterij van Siewert van Lienden), zorgbonussen, maar 
bovenal om bedrijven overeind te houden. 

Precies de helft van die 81,7 miljard, die de Algemene Rekenkamer heeft becijferd, ging op aan 
regelingen om salarissen en vaste lasten te kunnen blijven betalen en ondernemers die 
financieel klem zaten extra te helpen. Een vijfde van de steun ging naar de horeca, voor het 
overgrote deel naar restaurants. 

Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag 
afgelopen jaar juist op het laagste niveau in dertig jaar. Dankzij de noodsteun van de overheid 
dus. 

Bovenop al die miljarden komt nog wat het gemeenten heeft gekost om corona zoveel mogelijk 
buiten de deur te houden. Den Bosch bijvoorbeeld heeft dat minutieus bijgehouden en 
onderaan de streep staat dan bijna 2,7 miljoen euro aan extra uitgaven en misgelopen 
inkomsten. De lockdowns en andere maatregelen zorgden voor onder meer minder 
parkeerinkomsten, sportclubs die aanklopten voor korting op de huur en minder mensen die 
een vaartochtje over de Binnendieze maakten.  

Als je die kosten zou doortrekken voor alle Nederlandse gemeenten - met de kanttekening dat 
Den Bosch niet per se de gemiddelde gemeente is - heeft corona de lokale overheid zo’n 285 
miljoen euro gekost. 

‘Dat tuig’ heeft schade avondklokrellen niet betaald. 

Of wat te denken van de avondklokrellen die onder meer Den Bosch, Tilburg en Eindhoven 
vorig jaar januari vier dagen lang in de greep hielden. Het Verbond van Verzekeraars becijferde 
de verzekerde schade op één miljoen euro. Maar het totaalbedrag is een veelvoud daarvan, 
want vernielingen aan overheidsgebouwen, bushokjes, lantaarnpalen en politiewagens zijn 
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niet meegerekend. Alleen al rond het station van Eindhoven werd voor zeven ton aan gort 
geslagen. 

Tot de laatste cent zou dat verhaald worden op ‘dat tuig’, brieste toenmalig justitieminister 
Ferd Grapperhaus. Maar daar is niet veel van terechtgekomen. Uiteindelijk zijn de kosten 
opgehoest door de overheid en verzekeraars. 

Tijdens de hele coronatijd kwam er ook een zware last op de schouders van de GGD’en. Alleen 
al de drie Brabantse gezondheidsdiensten hadden op de piek van de pandemie 6.000 mensen 
die bezig waren met testen, vaccineren en administreren. Op dit moment werken er alleen al 
bij GGD Hart voor Brabant nog 925 mensen aan de bestrijding van het virus. En bij Brabant-
Zuidoost 700. Dat wordt beetje bij beetje afgeschaald. 

De kosten van de gehele operatie komen voor rekening van het ministerie van VWS en zitten 
al in die 81,7 miljard. ‘Ondanks de versoepelingen van de maatregelen is corona nog niet 
voorbij. Wij richten ons nu op de kwetsbare doelgroepen. Zo vaccineren wij onder andere in 
de wijk, bij zorginstellingen en asielzoekerscentra’, zegt  Erica van der Putten, 
programmamanager corona bij GGD Hart voor Brabant. 

Hebben we ons eigenlijk wel voorbeeldig genoeg gedragen? 

Nu de strengste coronamaatregelen van tafel zijn - we hoeven bijvoorbeeld geen mondkapje 
meer op in bus en trein en voor een evenement en nachtclub hoef je niet meer te testen  - is 
het aardig om te weten op hoeveel begrip al die ingrepen konden rekenen.  

De afgelopen twee jaar heeft het RIVM op zesentwintig momenten mensen van 16 jaar en 
ouder gevraagd in hoeverre ze de dan geldende maatregelen naleefden. En dan blijkt dat in de 
meeste van de 25 veiligheidsregio’s het animo om een zelftest te doen voor een bezoek aan 
familie of bekenden het kleinst was. Daarna waren mensen het minst te spreken over het 
maximumaantal mensen dat thuis op bezoek mocht komen. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt 
dat de meeste besmettingen thuis plaatsvonden. 

 
Mondkapjes zijn sinds woensdag niet meer verplicht in het openbaar vervoer. Maar zoals hier 
op station Den Bosch durft nog niet iedereen dat aan. © Marc Bolsius 

In Noordoost- en Zuidoost-Brabant hield maar ongeveer een kwart zich aan die laatste regel. 
In Midden- en West-Brabant deed maar eenendertig procent een zelftest, voordat ze op visite 
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gingen. Het vermijden van drukke plekken, thuis goed ventileren en hoesten en proesten in 
de elleboog kunnen juist bij zowat iedereen in Nederland op grote instemming rekenen. 

Sinds woensdag is ook het thuiswerkadvies verleden tijd. Hele volksstammen hebben sinds 
het uitbreken van de pandemie hun woonkamer of zolder als werkplek en dat heeft behalve 
veel minder verkeer op de weg ook geleid tot een gigantische toename van klachten over 
geluidsoverlast.  

Afgelopen twaalf maanden kwamen bij de politie zo’n tweehonderdduizend herriemeldingen 
binnen, zestig procent meer dan in het jaar voor corona toesloeg. In het eerste coronajaar was 
het aantal meldingen van overlast ook al uitzonderlijk hoog: 187.000 keer. 

In een op de zeven gemeenten is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Breda spant de 
kroon met een verdrievoudiging.  Ook Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zitten met 
respectievelijk 173, 171 en 150 klachten per 10.000 inwoners ver boven het gemiddelde. De 
vraag is in hoeverre de rust wederkeert, want hoewel het weer mag, stromen de meeste 
kantoren nog niet bepaald vol. Bron: BD, 24 maart 2022. 

 

 

Antwoorden op Kamervragen 

Antwoorden op Kamervragen van het lid Agema (PVV) over het Duitse onderzoek naar de 
werking van mondkapjes tegen besmetting met corona (2021Z22986, ingezonden 9 december 
2021).  

Vraag 1 Wat is uw reactie op de recent gepubliceerde Duitse studie waarin wordt gesteld dat 
FFP2-maskers een extreem hoge bescherming bieden tegen besmetting met het coronavirus?  

Antwoord vraag 1 Ten behoeve van het 137e OMT is gevraagd een actuele reflectie te geven op 
het nut van het breed gebruik van niet-medisch, medisch of FFP2 mondneusmaskers. Het 
OMT heeft verschillende studies en internationale adviezen van onder meer de WHO en het 
ECDC betrokken, naast de genoemde Duitse studie, om een breed beeld van meerdere studies 
en adviezen te betrekken in de weging ten behoeve van het OMT-advies. Het OMT adviseert 
medische mondneusmaskers van minimaal type II te gebruiken. Aan mensen met een 
kwetsbare gezondheid wordt het gebruik van medische mondneusmaskers van minimaal type 
IIR geadviseerd en FFP2-mondneusmaskers indien zij zich in risicosituaties begeven. Dit type 
masker biedt namelijk betere bescherming, maar is minder geschikt voor langdurig gebruik. 
Desalniettemin staat het eenieder vrij om desgewenst een FFP2-mondneusmasker te dragen. 
Het kabinet heeft de adviezen van het OMT overgenomen.  

Vraag 2 Wat zou, deze studie meewegend, de invloed van het in alle binnenruimtes dragen 
van FFP2-mondkapjes op het reproductiegetal hebben op het moment dat deze 1,26 is?  

Vraag 3 Tot hoeveel minder positieve tests per dag zou, deze studie meewegend, het dragen 
van FFP2-maskers in binnenruimtes leiden, binnen twee weken nadat er 23.000 positieve 
tests per dag zijn?  

Vraag 4 Wat is uw reactie op de uitkomst in deze studie dat de kans bijna honderd procent is 
dat iemand op drie meter afstand binnen vijf minuten besmet raakt door het inademen van 
de adem van een besmet persoon?  

Antwoorden vraag 2 t/m 4 De mondneusmaskerplicht en de adviezen over het gebruik van 
medische mondneusmaskers van minimaal type II maken onderdeel uit van een breder pakket 
aan maatregelen. Deze maatregelen moeten in samenhang bezien worden. Er is niet per 
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maatregel en per setting berekend hoe groot de het effect op het reproductiegetal is. Het 
maatregelenpakket tezamen helpt om de verspreiding van het virus te voorkomen en daarmee 
het reproductiegetal te reduceren.  

Vraag 5 Wat zegt deze studie u over de bruikbaarheid van het dragen van mondkapjes in 
binnenruimtes als de infectiedruk zo hoog is als de afgelopen weken het geval is?  

Antwoord vraag 5 In het 138ste OMT-advies wordt het belang van het dragen van een 
mondneusmasker in binnenruimten nader toegelicht. Het OMT heeft hier verschillende 
studies en internationale adviezen van onder meer de WHO en het ECDC bij betrokken. In 
het advies geeft het OMT aan dat het van belang is dat men een mondneusmasker draagt in 
onder meer binnenruimten waar meerdere mensen van verschillende huishoudens en met 
wisselende samenstelling elkaar treffen. Met het gebruik van mondneusmaskers wordt een 
risicoreductie teweeggebracht in risicovolle situaties en draagt dus bij aan het tegengaan van 
besmettingen, juist ook als het aantal besmettingen hoog is. Op 15 maart jl. heeft het kabinet 
besloten om vanaf 23 maart de mondneusmaskerplicht die nog gold in het ov los te laten (met 
uitzondering van de mondneusmaskerplicht op de luchthavens na de security en in 
vliegtuigen). De oproep blijft om rekening met elkaar te houden. Daar waar het druk is, kun 
je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondneusmasker. Bron: Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 24 maart 2022. 

Coronaliefde met Russen komt Italië duur te staan 

Italië en Rusland trokken tijdens de coronapandemie eendrachtig samen op. Het is reden voor 
Rusland om het land nu extra zwaar onder vuur te nemen. Persoonlijke dreigementen worden 
niet geschuwd. 

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigde Italië zelfs met ‘onomkeerbare 
consequenties’ als er meer sancties volgen. En Aleksej Paramonov, hoofd Europese Zaken van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou, noemde de Italiaanse minister van 
Defensie met naam en voornaam. Lorenzo Guerini is volgens Paramonov ‘een van de 
belangrijkste aanstichters van de anti-Rusland-campagne binnen de Italiaanse regering’. 

De Russische minister herinnerde de Italianen fijntjes aan de hulp die de Russen boden toen 
de coronapandemie hard toesloeg in maart 2020. ‘We hebben toen zeer belangrijke 
ondersteuning geleverd.’ 

Op 22 maart 2020 werden de Russen met open armen ontvangen: ze leverden mondkapjes, 
artsen en medicijnen. De avond ervoor sprak de toenmalige premier Giuseppe Conte Vladimir 
Poetin uitgebreid aan de telefoon, een halfjaar eerder werd de Russische leider al met alle 
egards ontvangen in Rome.  

De Russische hulp van voorjaar 2020 resulteerde in een nauwe samenwerking tussen 
medische onderzoekscentra in Rome en in Moskou, het doel was het ontwikkelen van het 
Sputnik V-vaccin. De Italianen gaven volledige openheid van zaken en wisselden met gemak 
data uit. De Russen stuurden, zo blijkt nu, behalve medici en onderzoekers ook militairen en 
mensen van de geheime dienst. Ook al heeft de Europese Unie de Russische Sputnik-prik 
nooit goedgekeurd, de samenwerking bleef bestaan, zelfs tot na de inval in Oekraïne. 

Premier Draghi reageert geïrriteerd op de Russische dreiging en veroordeelt de ‘hatelijke 
vergelijking tussen de pandemie en de oorlog’. Ook het Italiaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken laat zich niet intimideren en herhaalt de oproep aan Poetin om de ‘gewelddadige 
agressie in Oekraïne te stoppen’. 

Twee partijen in het Italiaanse parlement pleiten inmiddels voor het intrekken van de 
onderscheidingen van Aleksej Paramonov. Hij is de voormalig consul in Milaan en ontving in 
2018 een hoge onderscheiding. 

Volgens de Italiaanse pers is het Russische dreigement bedoeld om verdeeldheid te zaaien 
binnen de Europese Unie. De grote afhankelijkheid van Russisch gas is de hoofdreden dat 
Italië is uitgekozen, denken ze in Rome. Daardoor zou het land gevoeliger zijn voor 
dreigementen. Bron: AD, 24 maart 2022. 
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Aantal positieve coronatests daalt nog steeds 

De daling van het aantal positieve coronatests zet door. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg het afgelopen etmaal melding van 39.159 
coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een donderdag sinds midden januari, vlak 
voor de Omikrongolf. 

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 40.009 positieve tests per dag. Gisteren lag dit op 
42.196. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen waren er 69.191 positieve 
tests per dag. 

In Amsterdam werden 1737 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 1151 positieve 
coronatesten en Den Haag 1058. Daarna volgden Utrecht (921), Groningen (787) en Apeldoorn 
(489). In Weesp en op Vlieland testte niemand positief. 

Het RIVM kreeg vijftien meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun 
coronabesmetting. Onder meer in Roosendaal, Middelburg en Lelystad zijn de doden 
geregistreerd. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag 
zijn gestorven. Bron: AD, 24 maart 2022. 

Laatste coronamaatregelen verdwijnen morgen, ziekenhuiscijfers 
stabiliseren 

De coronamaatregelen zijn de laatste weken afgebouwd, en morgen wordt de laatste stap 
gezet. Ondertussen blijft de situatie in de ziekenhuizen behapbaar: de cijfers stabiliseren. 

Het aantal ziekenhuisopnames vlakt af: er liggen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) in totaal 1832 mensen met corona op de verpleegafdeling. Vorige 
week dinsdag waren dat er 1796. Op de intensive care liggen 158 coronapatiënten, 2 meer 
dan vorige week. 

Het aantal nieuwe opnames op de reguliere verpleegafdeling stijgt niet langer. En ook het 
aantal mensen dat met corona op de ic wordt opgenomen, blijft beperkt. Om die reden is 
besloten om verder te versoepelen. Morgen is het zover: dan gelden er geen maatregelen meer.  
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Wat nog wel ongewijzigd blijft, is het advies om thuis te blijven bij klachten. Doe een zelftest 
en als die positief is, dan wordt geadviseerd een afspraak te maken bij de GGD voor een 
officiële test. ‘Ga minimaal vijf dagen in isolatie. U mag weer naar buiten als u de laatste 24 
uur geen klachten heeft’, meldt de overheid. 

Het is niet meer nodig om jezelf te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten 
en onderwijspersoneel hoeven niet meer twee keer per week preventief te testen voordat ze 
naar school gaan. 

Toch blijft testen belangrijk, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC. 
‘Het is één van de relatief eenvoudige manieren om zicht op het virus te houden en ook om 
zelf iets te kunnen doen, bijvoorbeeld als je op bezoek gaat bij oudere mensen. Daar blijken 
de zelftesten ook prima voor. Je ziet ook dat het massaal gebeurt. Dat vind ik een goede 
maatregel om erin te houden.’ 

Deze laatste maatregelen komen op 23 maart te vervallen: 

1. Mondkapjes dragen in en rond het openbaar vervoer, hoeft niet meer. Wel blijft het advies 
gelden om daar waar het druk is, een mondkapje te dragen. Het blijft overigens nog wel 
verplicht om in een vliegtuig en op het vliegveld een mondkapje te dragen, in verband met 
Europese regelgeving. 

2. Het huidige thuiswerkadvies dat nog van kracht is, komt te vervallen. Het kabinet roept 
werkgevers wel op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te 
stimuleren. 

3. Testen voor toegang (1G) geldt ook niet meer voor grotere nachtclubs en grote evenementen 
waar meer dan 500 bezoekers zijn. Dat betekent dat het coronatoegangsbewijs nergens meer 
nodig is. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op uw telefoon te laten staan, omdat in 
sommige andere landen nog wel verplichtingen gelden. 

4. Mensen die vanuit een EU-land of Schengenland naar Nederland reizen, hoeven ook geen 
test-, herstel- of vaccinatiebewijs meer te laten zien. Voor niet-EU-burgers geldt - enkele 
uitzonderingen daargelaten - nog wel een EU-inreisverbod. 

In de afgelopen week is het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen gedaald met 27 
procent ten opzichte van de week ervoor. In de meeste leeftijdsgroepen daalde het aantal 
meldingen. Het weektotaal komt uit op 313.318, meldt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Vorige week ging het om 429.252 positieve tests. 

Maar ook het aantal uitgevoerde tests is afgenomen, van 625.710 vorige week naar 452.936 
afgelopen week. Of dat komt omdat mensen minder bereid zijn om te testen of dat er 
daadwerkelijk minder besmettingen zijn, is niet uit de cijfers te halen. 

Misschien hoor je het wel eens in je omgeving of heb je het zelf meegemaakt: een nieuwe 
positieve test in enkele weken tijd. ‘Daar is goed naar gekeken, en het is een zeldzaamheid 
gebleken. Maar het komt voor’, vertelt Marion Koopmans. ‘Je moet niet vergeten dat we met 
een vergrootglas kijken naar alles wat er met het virus gebeurt, waardoor we ook de 
uitzonderingen zien. Dit is niet een grote reden tot zorg.’ 

Bij elke variant moet je kijken hoe deze zich gedraagt, legt Koopmans uit. ‘Het leek 
aanvankelijk zo dat als mensen de subvariant BA.1 van Omikron hebben gehad, dat ze ook 
de subvariant BA.2 konden krijgen. Dat is een aantal keer gezien, maar inmiddels weten we 
dat er ook forse bescherming is als je een infectie met één van de varianten hebt gehad. Dan 
is de kans dat je de tweede krijgt, flink lager. Maar het kan wel, dus daarom is het goed als je 
laagdrempelig blijft testen, vooral als je op bezoek gaat bij een kwetsbaren.’ Bron: RTL Nieuws, 
22 maart 2022. 

Langetermijnbeleid kabinet tegen corona: zelf zorgen dat je niet besmet 
raakt 

Het kabinet doet vanaf nu een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
ondernemers bij de bestrijding van corona. Dat geldt ook voor het testen, dat bij de GGD’s 
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moet worden afgeschaald. De eigen verantwoordelijkheid wordt de rode draad van het 
langetermijnbeleid tegen corona, dat waarschijnlijk volgende week wordt gepresenteerd. 

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. 

In plaats van de strakke hand van bovenaf, moeten Nederlanders voortaan zelf maatregelen 
treffen om ervoor te zorgen dat ze zichzelf en elkaar niet besmetten. Dat is een duidelijke shift 
van het beleid dat het kabinet eerder voerde, waarin ferm werd ingegrepen en meermaals 
lockdowns werden ingesteld om de verspreiding van corona te remmen. 

Het kabinet verwacht dat burgers – die na twee jaar pandemie inmiddels wel doordrongen zijn 
van de basismaatregelen – er zelf voor zorgen dat ze niet besmet worden. Ventileren, 
mondkapjes dragen waar nodig, en misschien niet met z’n allen op een kluitje gaan zitten in 
de kroeg in de winter: het kabinet hoopt dat Nederland verstandig genoeg is om daar zelf aan 
te denken. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze hun personeel beschermen: dat betekent 
dat men bij klachten of ziekte niet moet worden gedwongen om toch op te komen draven, iets 
wat ‘pre-corona’ vaak gebeurde. 

De coronasteun voor bedrijven - die op 1 april verdwijnt - behoort als het aan het kabinet ligt 
ook definitief tot het verleden. Het subsidie-infuus was destijds nodig om noodlijdende 
ondernemers te redden, maar binnen het kabinet klinkt ook dat het een ongezonde werking 
heeft gehad omdat het kwakkelende bedrijven kunstmatig op de been heeft gehouden. 

Volgens kabinetsbronnen worden de testfaciliteiten van de GGD binnenkort ook afgeschaald. 
Testen op corona wordt dan ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger, dat kan ofwel 
via de welbekende zelftesten maar Den Haag kijkt ook naar de mogelijkheid om dit bij 
huisartsen te laten doen. Op die manier zouden mensen dan alsnog een herstelbewijs kunnen 
krijgen, wat met een zelftest natuurlijk niet kan. 

Wanneer de GGD geen tests op grote schaal meer uitvoert, dan wil het kabinet de verspreiding 
van het virus en het opduiken van nieuwe varianten op een andere manier monitoren. 
Rioolwatersurveillance, iets wat nu ook al steekproefsgewijs gebeurt, kan daarvoor uitkomst 
bieden. Ook kijkt het ministerie van VWS naar een ‘bredere manier van modellering’ van de 
coronaverspreiding, omdat RIVM-modellen in het verleden vaak niet accuraat bleken. 

Hoewel de nieuwe lijn van het kabinet vaart op het optimisme dat we corona zelf wel in 
bedwang kunnen houden, blijven er ook zorgen. ‘Corona gaat niet weg en is ook geen griepje,’ 
is de waarschuwing. De opkomst van een nieuwe variant kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
er op den duur toch weer maatregelen moeten worden genomen. Ook hoopt het kabinet op 
meer enthousiasme voor boostprikken. De animo daarvoor neemt rap af, waarschijnlijk door 
de mildheid van de Omikron-variant. Zelfs bij kwetsbaren en senioren ziet het kabinet het 
aantal mensen dat een herhaalprik komt halen dalen. 

Het lange termijnplan dat coronaminister Ernst Kuipers volgende week de deur uitdoet maakt 
deel uit van een bredere koerswijziging. Hij kondigde eerder al aan dat wat hem betreft 
beperkingen in de samenleving niet langer de boventoon moeten voeren. ‘We bewegen hiermee 
weg van de uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal 
mogelijke manier van leven’, zei Kuipers daar eerder over. Het openhouden van de 
samenleving moet daarbij het uitgangspunt vormen. Bron: De Telegraaf, 24 maart 2022. 

Politie ziet opleving mobiele bendes na corona: ‘We pakken dagelijks 
bendeleden op’ 

Het aantal diefstallen door mobiele bendes neemt na corona weer toe. De politie hamert erop 
vooral aangifte te blijven doen. 

Koffie is geen product dat de politie heel veel gestolen ziet worden, zegt René Middag, landelijk 
coördinator mobiel banditisme bij Politie Nederland, op vragen van Distrifood. ‘Koffiediefstal 
zagen we veel in het begin van corona. Maar dat is nu toch echt wel stukken minder. Je ziet 
nu de ‘geijkte’ producten, zoals cosmetica, make-up, opzetborstels voor elektrische 
tandenborstels en nog steeds wel veel de pistachenoten. Buiten het supermarktkanaal om 
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speelt diefstal door bendes bij kleding- en elektronicazaken. Binnen supermarkten speelt 
diefstal van nootjes, dat valt op.’ 

Bij diefstal van pistachenootjes zag je dat Lidl vaak werd genoemd. Dat heeft ook te maken 
met de voorraad die een discounter in de winkel heeft. Het helpt ook dat er dan een tray’tje in 
het schap staat om dat schap snel leeg te trekken. 

Is het probleem groot bij supermarkten? 

‘Ik richt me op de internationale mobiele bendes en daarvan is het probleem wel groter bij 
drogisterijen dan bij supermarkten. Dat beeld moet ik overigens baseren op aangehouden 
verdachten, want dan hebben wij pas een aangifte. Het is dus ook voor supermarkten 
belangrijk om altijd aangifte te doen.’ 

Is er sprake van een nieuwe golf? 

‘We zien dat het momenteel vrij druk begint te worden met het aantal mobiele bandieten dat 
actief is in Nederland. 

Drie voorbeelden 

2018: Scheermesjes 

Leden van een bende die voor €1200 aan producten, als tandpasta en scheermesjes, stelen 
uit zeven supermarkten in Leeuwarden horen een eis van maandenlange gevangenstraf. In de 
auto van het rondreizende geboefte ligt naast de buit ook een boekje met daarin de plannen 
voor de rooftocht. Zodoende kunnen de producten worden getraceerd, waarna de 
supermarkten worden geïnformeerd. Vervolgens leverden camerabeelden uit de winkels het 
definitieve bewijs. ‘Normaal gesproken staat er voor winkeldiefstal een taakstraf, nu eiste de 
officier van justitie een flinke gevangenisstraf van een aantal maanden’, zegt 
politiewoordvoerder Ed Kraszewski dan. ‘Ander voorbeeld: in Amersfoort stond recent een first 
offender voor de rechter. Die komt er normaal gesproken genadig van af, maar kreeg nu een 
maandenlange gevangenisstraf aan zijn broek.’ 

2019: Pistachenootjes 

Een rondtrekkende bende steelt massaal partijen pistachenoten uit supermarkten. In ruim 
twee weken tijd krijgt de politie 13 aangiften binnen, vooral uit het oosten van Nederland. Lidl 
is het grootste doelwit. Detailhandel Nederland en de politie stellen dat het om een Roemeense 
bende gaat die in opdracht pistachenoten steelt. Ook in 2016 kampte de discounter met een 
golf aan pistachediefstallen. ‘Het zou zomaar kunnen dat ze volgende week weer massaal op 
zoek gaan naar iets anders, zoals opzetstukjes van tandenborstels. Het is maar net waar vraag 
naar is’, aldus een politiewoordvoerder. 

2020: Verzorgingsproducten 

De politie pakt in Dronten twee mannen op uit Wit-Rusland die op heterdaad zijn betrapt bij 
de diefstal van verzorgingsproducten. Het duo werd gesignaleerd in een gehuurde auto die in 
de politiesystemen gesignaleerd stond voor ‘mobiel banditisme’, schrijft omroep Flevoland. 
Agenten volgden de auto naar Dronten, waar de twee inzittenden een supermarkt 
binnenliepen. Het duo, van 39 en 40 jaar, stopte daar verzorgingsproducten in hun jassen en 
verliet de winkel zonder te betalen. Ze werden bij hun auto aangehouden met de gestolen 
spullen, ter waarde van een kleine €300. Eén van de twee had een vals rijbewijs. 

Is dat een trendbreuk met de coronatijd? 

‘Ja, in coronatijd was een flinke daling in de cijfers te zien. Dat kan te maken met de drukte 
die er niet was en het reizen wat lastiger was. Ook waren er heel veel winkels, buiten de 
supermarkten om, die door lockdowns natuurlijk dicht waren. We zien die aantallen nu toch 
wel weer oplopen: internationale groepen zijn in Nederland weer actief. 

Wat kunnen supermarkten het beste hiertegen doen? 
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‘Dat zijn toch wel de open deuren, zoals scherp blijven en bij verdachte situaties 112 bellen. 
Vooral ook aangifte doen als je met diefstal te maken hebt gehad. Als je het aantal aangiftes 
afzet tegen het aantal aangehouden verdachten, dan lijkt het alsof de politie heel goed werk 
doet. Dat beeld is echter vertekend, de aangifte volgt vaak pas na de aanhouding. Wij hameren 
erop altijd aangifte te doen. Dat geeft ons inzicht in de trends, de locaties en welke verdachten 
in beeld zijn geweest. Soms kunnen we dan ook op basis van beelden terugrechercheren, 
bijvoorbeeld welke voertuigen betrokken waren. En als een ondernemer geen aangifte doet, is 
het ook erg lastig voor hem om de kosten te verhalen op de dader.’ 

Is er een verschil tussen formules, worden sommige ketens meer 
benadeeld dan anderen? 

‘Bij diefstal van pistachenootjes zag je dat Lidl vaak werd genoemd. Dat heeft ook te maken 
met de voorraad die een discounter in de winkel heeft. Het helpt ook dat er dan een tray’tje in 
het schap staat om dat schap snel leeg te trekken. Je ziet dat supermarkten om die reden bij 
koffie in sommige winkels de voorraden inderdaad niet langer op het schap zetten. Dat 
gebeurde destijds ook bij babyvoeding. Ketens die het achterhielden, werden minder snel 
slachtoffer.’ 

Zijn er recent nog bendes opgepakt? 

‘Wij pakken dagelijks mobiele bandieten op met tassen vol met cosmetica, make-up of 
elektronica. Dat gebeurt door het hele land heen. Als supermarkt moet je inderdaad dus alert 
zijn.’ Bron: Distrifood, 25 maart 2022. 

Aantal coronanesmettingen daalt naar niveau van vóór Omikrongolf 

Bijna een week geleden werden alle coronamaatregelen afgeschaft, en dat heeft nog niet tot 
een stijging in het aantal besmettingen geleid. Integendeel: het aantal positieve coronatests 
daalt verder. Afgelopen week werden 222.366 positieve tests geregistreerd bij het RIVM, 29 
procent minder dan een week eerder. 

Daarmee komt het aantal besmettingen uit op het laagste niveau sinds het begin van dit jaar, 
toen de Omikrongolf op gang begon te komen. 

Vorige week waren er meer dan 313.000 positieve tests en de week daarvoor meer dan 
400.000. 

Uit de cijfers blijkt ook dat steeds minder mensen zich laten testen. De GGD’s voerden vorige 
week ruim 331.000 coronatests uit, tegen bijna 453.000 een week eerder. De week daarvoor 
waren het er ruim 625.000. 

 

Het mondkapje hoeft niet meer op in het ov. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, gaat ook verder 
omlaag. Het staat nu op 0,82. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met corona 
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gemiddeld 82 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan 67 mensen, die vervolgens 55 
anderen aansteken. Bij elke stap wordt de groep mensen die besmet raken kleiner. 

In totaal werden afgelopen week 1471 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat 
is bijna 20 procent minder dan een week eerder, toen er nog 1825 mensen met corona werden 
opgenomen. 1195 van de 1471 mensen werden ook daadwerkelijk opgenomen vanwege de 
gevolgen van een coronabesmetting. 

Van de 1195 belandden 118 op de ic, en bij 92 van hen was corona de oorzaak. Dat is een 
afname ten opzichte van een week eerder. Toen werden 129 mensen met corona opgenomen 
op de ic.  

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is 
gedaald tot het laagste niveau sinds 24 juli vorig jaar, valt op te maken uit de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de ic’s liggen nu nog 123 patiënten met corona. Op de verpleegafdelingen worden 1933 
mensen met corona verzorgd. Daarmee liggen er in totaal 2056 mensen met corona in de 
ziekenhuizen. Dit aantal schommelt al ruim een week rond de 2000. 

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een 
andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook 
positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen 
patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen. 

In totaal overleden er afgelopen week 104 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. 
Dat aantal ligt hoger dan een week eerder, toen 95 mensen aan het virus bezweken.  

Niet veranderd is het advies om thuis te blijven bij klachten. Doe een zelftest en als die positief 
is, dan wordt geadviseerd een afspraak te maken bij de GGD voor een officiële test. ‘Ga 
minimaal vijf dagen in isolatie. U mag weer naar buiten als u de laatste 24 uur geen klachten 
heeft’, meldt de overheid. 

Het is niet meer nodig jezelf te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en 
onderwijspersoneel hoeven niet meer twee keer per week preventief te testen voordat ze naar 
school gaan. 

Toch blijft testen belangrijk, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC. 
‘Het is één van de relatief eenvoudige manieren om zicht op het virus te houden en ook om 
zelf iets te kunnen doen, bijvoorbeeld als je op bezoek gaat bij oudere mensen. Daar blijken 
de zelftesten ook prima voor. Je ziet ook dat het massaal gebeurt. Dat vind ik een goede 
maatregel om erin te houden.’ Bron: RTL Nieuws, 29 maart 2022. 

Coronatestje doen? Alleen wattenstaafje in neus niet nauwkeurig genoeg 
(meer) 

De bekende coronazelftest waarbij je met een wattenstaafje een monster uit de neus afneemt, 
is gedurende de coronacrisis minder nauwkeurig geworden. Dat blijkt uit een groot onderzoek 
van het UMC Utrecht. 

Het is beter om zowel een uitstrijkje van de neus als van de keel af te nemen. Dat leidde de 
afgelopen maanden tot een veel grotere nauwkeurigheid van de zelftests, blijkt uit een proef 
onder circa 6500 deelnemers. 

Tijdens de grootschalige studie, die van december tot februari duurde, ondergingen de 
deelnemers eerst een pcr-test op een testlocatie. Vervolgens ontvingen ze een van de drie 
verkrijgbare zelftests om thuis te gebruiken, binnen drie uur na de pcr-test. 

In het eerste deel van het onderzoek werd de deelnemers gevraagd zelf een monster te nemen 
uit de neus. In het tweede deel moesten ze het wattenstaafje eerst in de keel en daarna in de 
neus steken. Dit laatste kon slechts bij twee van de drie zelftests worden onderzocht. 

Voor de detectie van de Omikron-variant was de totale betrouwbaarheid bij zelfafname van 
een monster in de neus 79 procent voor Flowflex, zeventig procent voor MPBio, en zeventig 
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procent voor Clinitest. ‘Bij personen met corona-achtige symptomen waarbij alleen gebruik 
wordt gemaakt van zelfbemonstering van de neus, was de betrouwbaarheid van deze drie 
zelftests iets, maar niet verontrustend lager in de Omikrondominante weken van onze studie 
in vergelijking met de Deltadominante weken’, legt epidemioloog en hoofdonderzoeker Carl 
Moons uit. 

Tijdens de studie ontstond het idee dat de Omikron-variant beter kon worden opgespoord 
door bij een zelftest ook een monster uit de keel te nemen. Dat bleek te kloppen: de 
betrouwbaarheid van de test steeg van 70 naar 83 procent voor MPBio en van 70 naar 77 
procent voor Clinitest. 

‘Onze onderzoek-infrastructuur bood de unieke kans om als eerste grote studie de toegevoegde 
waarde van keel- én neuszelfbemonstering te onderzoeken’, vertelt Carl Moons. ‘We vonden 
inderdaad dat toevoeging van een keelmonster de betrouwbaarheid van de onderzochte 
zelftests verhoogt. We adviseren mensen nog niet om dit zelf te gaan doen, omdat deze testen 
daarvoor nog niet geregistreerd zijn.’ 

In Israël wordt inwoners al sinds januari aangeraden om zowel een uitstrijkje van hun neus 
als keel af te nemen. Het advies van Sharon Alroy-Preis, hoofd van de 
volksgezondheidsdiensten, was bedoeld om besmettingen met de Omikron-variant van het 
coronavirus sneller te detecteren. 

‘Het is niet wat de fabrikant instrueert, maar wij instrueren dit’, aldus Alroy-Preis tegen de 
legerradio van het land. De aanbeveling stond lijnrecht tegenover die van de Amerikaanse 
geneesmiddelenautoriteit FDA, die vindt dat de instructies van de fabrikant moeten worden 
opgevolgd en waarschuwt dat het verkeerd afnemen van een uitstrijkje van de keel tot 
veiligheidsrisico’s kan leiden. 

Een sneltest is minder gevoelig dan een pcr-test. Het keeluitstrijkje moet er volgens Alroy-
Preis voor zorgen dat de sneltest gevoeliger wordt dan nu het geval is. De kans dat een sneltest 
bij Omikron een vals negatief resultaat geeft, is groter dan bij andere varianten. Dat komt 
doordat de Omikron-variant door de vele mutaties eerst de keel bereikt en later pas de neus. 
Deskundigen in onder meer Nederland denken daarom ook dat een keeluitstrijkje bij een 
zelftest verstandig is. 

Nederland nam deze week afscheid van coronamaatregelen 

Ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus in Nederland kwam woensdag een einde 
aan de voornaamste coronamaatregelen die nog golden. Wie naar een groot evenement of een 
grote nachtclub wil, hoeft zich voortaan niet meer vooraf te laten testen. Mondkapjes zijn niet 
meer verplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies vanuit de overheid vervalt. 

Mensen die vanuit andere EU-landen Nederland binnenkomen, hoeven voortaan ook geen QR-
code meer te hebben om aan te tonen dat ze zijn gevaccineerd, recent getest of hersteld van 
een coronabesmetting. Dat geldt ook voor landen die niet bij de EU horen, maar wel bij het 
Schengengebied met open grenzen: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. 

Het kabinet heeft de coronamaatregelen versoepeld, omdat de Omikron-variant van het virus 
die de laatste maanden rondgaat mensen doorgaans minder ziek maakt dan eerdere 
varianten. Op intensive cares is het aantal coronapatiënten vrij stabiel op een veel lager niveau 
dan toen de Deltavariant de overhand had. 

Wat blijft, is het uitgangspunt dat mensen die klachten hebben thuis moeten blijven en zich 
moeten laten testen. Preventief testen is volgens de overheid niet meer nodig. Wel blijft het 
advies om binnenruimtes goed te ventileren, coronavaccins te halen, regelmatig handen te 
wassen en in je elleboog te hoesten en niezen. In het algemeen roept de overheid mensen op 
rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld afstand te houden als iemand daar om vraagt. 
Bron: AD, 25 maart 2022. 
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Opnieuw daling aantal besmettingen, lichte toename van 
coronapatiënten op ic’s 

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald en past in een verder 
afnemende trend. Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen 
met 25. Op zowel de verpleegafdelingen als de intensive cares was sprake van een lichte 
stijging. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zaterdag- en 
zondagmorgen 25.013 nieuwe gevallen, tegenover (bijgesteld) 28.122 een dag eerder. Ook de 
dagen ervoor nam het aantal positieve tests af. Zo ging het vrijdag nog om 35.019, donderdag 
om 39.195 en woensdag om 42.794 besmettingen. Het weekgemiddelde is zondag verder 
gedaald, naar 34.651, tegenover 36.048 op zaterdag. 

De top vijf van gemeenten met de meeste positieve tests wordt aangevoerd door Amsterdam. 
Daar werden 1079 nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarna volgen Rotterdam (807), Den 
Haag (654), Utrecht (438) en Apeldoorn (336). 

Het RIVM kreeg zes meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun 
coronabesmetting. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen de afgelopen dag 
zijn gestorven. 

Op de ic’s steeg het aantal coronapatiënten met zes, naar 155 in totaal. Op de 
verpleegafdelingen liggen zondag 1776 mensen met een coronabesmetting, negentien meer 
dan zaterdag. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

In de afgelopen 24 uur werden 167 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden veertien patiënten met corona binnengebracht. Zaterdag 
waren die cijfers hoger: toen ging het om 226 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen, en 
zeventien op de ic’s. 

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een 
andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook 
positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen 
patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen. Bron: AD, 27 maart 2022. 
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Museum en theater stromen nog niet vol: ‘Ouderen huiverig vanwege 
corona’ 

De laatste coronamaatregelen zijn deze week afgeschaft, maar een terugkeer naar het oude 
normaal zit er voor een deel van de bevolking nog niet in. Uit angst voor besmetting mijden zij 
drukke evenementen. Zo is de Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst in jaren niet vol.  

Ze stonden er zelf ook van te kijken, een paar weken geleden, de programmeurs bij het theater 
in Sneek: voor de voorstellingen van topcabaretiers als Youp van ‘t Hek en Theo Maassen, die 
voor de coronacrisis altijd in een mum van tijd uitverkocht waren, bleven nog lange tijd 
kaarten over. Wie op 20 mei in het Friese theater naar Van ‘t Hek wil, komt inmiddels wel op 
een wachtlijst terecht. Maar voor een avondje Maassen, drie dagen later in Sneek, zijn nog 
kaarten beschikbaar. 

‘De kaartverkoop loopt minder hard dan voor corona, succesnummers staan nog niet altijd 
voor volle zalen’, erkent Siebe Weide, waarnemend directeur van de Vereniging van 
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. ‘Kwetsbare personen en ouderen zijn voorzichtig 
vanwege een vermeend risico op corona.’ 

Huidige coronasituatie 

Nu zo goed als alle coronamaatregelen van tafel zijn, grijpt het coronavirus in Europa weer 
om zich heen. Duitsland registreerde donderdag meer dan 300.000 nieuwe 
coronavirusinfecties, een dagrecord. In het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk loopt het 
aantal ziekenhuisopnames op en is de piek nog niet bereikt. In de Nederlandse ziekenhuizen 
is de situatie redelijk stabiel. In de groepen met hogere leeftijd zijn wel meer 
ziekenhuisopnamen te zien, dat aantal loopt mogelijk nog verder op. Volgens de 
Gezondheidsraad is sprake van ‘een hoge mate van onzekerheid’ over het verloop van het 
aantal infecties voor de komende weken. 

Het Noord Nederlands Orkest blies vorige week een concert in Drachten af omdat er maar 33 
kaarten waren verkocht. Ook in andere plaatsen valt de belangstelling voor de symfonische 
concerten behoorlijk tegen. ‘Wij hebben relatief veel oudere bezoekers en veel van hen durven 
het nog niet aan’, verklaarde orkestdirecteur Liesbeth Kok in de Leeuwarder Courant.  

Jeroen Bartelse, directeur van de Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg, ziet grote 
verschillen per generatie bezoekers. ‘De jongeren hebben een ongelooflijke knaldrang, zij 
willen nu echt het nachtleven in. Veel evenementen voor die doelgroep zijn bij ons uitverkocht. 
Bij ouderen bespeuren wij ook huiverigheid om weer naar concerten te gaan, vanwege het 
coronavirus. Wij zien om die reden dat de kaartverkoop met name bij klassieke concerten en 
bij optredens van artiesten die nog geen gevestigde naam hebben aanzienlijk achterblijft.’ 

En dan ziet de Tivoli-directeur nog een derde groep, van vooral mensen van middelbare leeftijd, 
waar nog iets heel anders speelt. ‘De concurrentie is heel hevig, deze mensen moeten zo veel 
inhalen. Trouwerijen, verjaardagen, werkborrels: hun agenda’s stromen nu vol met dit soort 
gebeurtenissen.’ 
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‘De jongeren hebben een ongelooflijke knaldrang, zij willen nu echt het nachtleven in. Veel 
evenementen voor die doelgroep zijn bij ons wel uitverkocht.’ © ANP / ANP Kippa 

Ook de musea trekken bepaald nog geen volle zalen. In de bezoekersaantallen is, ook nu de 
coronabeperkingen zijn opgeheven, een enorme knauw te zien. Totaal zal het aantal 
museumbezoekers eind dit jaar uitkomen op slechts de helft van het aantal in 2019, vóór 
corona, voorspelt adviesbureau Berenschot. 

Dat komt deels doordat de buitenlandse toeristen nog wegblijven, verklaart Janneke Visser 
van de Museumvereniging. ‘Zij maakten voor corona 30 procent uit van het totale aantal 
museumbezoeken in Nederland. Daarnaast zien we dat vaste bezoekers met een 
Museumkaart minder vaak naar het museum gaan dan voorheen.’ De musea vermoeden dat 
de angst voor corona daarin een rol speelt. ‘Een deel van de mensen is nog voorzichtig, zij 
vermijden drukte omdat ze de ziekte niet op willen lopen.’ 

Ook de Nijmeegse Vierdaagse kampt met een unieke situatie. Al jaren moet er geloot worden, 
omdat zich meer mensen inschrijven dan er aan het wandelfestijn kunnen meedoen 
(maximaal 49.000 deelnemers). Maar gistermiddag, vlak voor de sluiting van de 
inschrijftermijn, waren nog zo’n 5000 plekken te vergeven. In april begint daarom een na-
inschrijving voor wandelaars die alsnog mee willen doen. ’Mensen zijn nog voorzichtig, omdat 
corona niet weg is’, verklaart woordvoerster Babs Rijke het tegenvallende animo. Afgelopen 
twee jaar werd het massa-evenement afgelast vanwege de risico’s op verspreiding van corona.  

Eva Kiliç-Parro de la Paz is niet oud (48), maar wel voorzichtig. Evenementen laat ze voorlopig 
aan zich voorbijgaan. En als ze een keer met haar zoontje naar de bioscoop gaat, doet ze dat 
op zondagochtend. ‘Ik heb astma, dus corona komt bij mij hard aan. Je hoort nu overal: 
corona is voorbij. Maar corona is niet voorbij. Elke dag raken gemiddeld nog 45.000 mensen 
besmet, we kunnen er vergif op innemen dat er nieuwe varianten ontstaan. En wat zijn de 
langetermijneffecten van het virus in ons lichaam? Daar is nog altijd weinig over bekend.’ 

Het kabinet nam gisteren een advies van de Gezondheidsraad over om (naast 70-
plussers)  ook zestigers een tweede booster aan te bieden, omdat de coronagolf langer 
aanhoudt dan gedacht. Ook kwetsbare mensen onder de 60 zouden in aanmerking moeten 
komen voor een extra oppepprik, vindt Kiliç-Parro de la Paz, die daar op Twitter 
(#VoorOnsGeenGriepje) aandacht voor vraagt. 

Zij is niet de enige. ‘Hoewel we begrijpen dat gezonde mensen heel graag weer alles terug bij 
normaal willen hebben, voelen de versoepelingen voor ons alsof we vogelvrij zijn verklaard’, 
schreef de actiegroep #VergeetOnsNietErnst vorige week in een brief aan het ministerie van 
Volksgezondheid. Omdat er mensen zijn die zelfs na vier vaccinaties geen antistoffen tegen 
het coronavirus hebben, zouden mondkapjes verplicht moeten blijven in ziekenhuizen, 
zorginstellingen en het ov, stelt de actiegroep.  Die pleit ook voor een ‘kwetsbarenuurtje’ in 
supermarkten, gemeentehuizen en andere overheidsinstellingen.  

 
Een uitvoering van de Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden, voor coronatijd. © ANP 
/ ANP 
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Sommige zalen en orkesten overwegen ondertussen zelf om concerten terug te laten keren 
waarbij bezoekers 1,5 meter afstand houden, zegt Tivoli-directeur Bartelse. Als woordvoerder 
van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector zit hij regelmatig met de overheid om tafel om 
over de coronaproblematiek te overleggen. De taskforce pleit beslist niet voor nieuwe 
coronamaatregelen. Maar: ‘We willen er voor iedereen zijn. Er zijn er ook publieksgroepen 
waar je met het oog op gezondheid iets extra’s voor wilt doen.’ 

Ook bij de uitvoeringen van de Matthäus Passion door The Bach Choir & Orchestra in kerken 
in het hele land staan de stoelen komende weken wat verder uit elkaar dan vóór corona, zegt 
woordvoerder Susanne Stoker. ‘Waar mogelijk zetten we bewust meer stoelen neer dan 
bezoekers, zodat mensen niet als haringen in een ton zitten.’ Bron: AD, 25 maart 2022. 

Alternatieve corona-aanpak Shanghai onder druk door opmars Omikron 

De Chinese stad Shanghai heeft moeite met het indammen van de nieuwe golf 
coronabesmettingen, ondanks een nieuw soort aanpak die het stadsbestuur uitprobeert. In 
China geldt sinds het begin van de coronapandemie een zero-covid-aanpak, oftewel: proberen 
het aantal besmettingen terug te brengen naar nul. 

Steden als Xian (13 miljoen inwoners) en Changchun (4,4 miljoen inwoners) gingen onlangs 
weer op slot om het aantal besmettingen terug te brengen. Maar in Shanghai, de grootste stad 
van het land, wil het bestuur een volledige lockdown voorkomen door wijken afzonderlijk te 
monitoren op het aantal positieve tests en gericht in te grijpen. 

 
Mensen in Shanghai staan in de rij om getest te worden  @ AFP 

Aangezien Omikron niet zo ‘eng’ is als eerdere varianten, moet het normale leven net zo 
belangrijk zijn als het indammen van het virus, zegt top-epidemioloog Zhang Wenhong tegen 
persbureau Reuters. Hij is verantwoordelijk voor de bestrijding in Shanghai. Vorig jaar kon 
zijn roep om een nieuwe coronastrategie op kritiek rekenen, maar de laatste tijd lijkt het 
sentiment te keren. Ook in Chinese steden ontstaat er een discussie over de druk die 
coronamaatregelen op de lokale economie uitoefenen, en over het verlies van vrijheid. 

Deze week besloot de Chinese Gezondheidsraad om de quarantaineregels te veranderen. 
Mensen die een milde reactie krijgen op een coronabesmetting, worden geïsoleerd in 
gecentraliseerde locaties, in plaats van dat ze allemaal naar het ziekenhuis worden gebracht. 
Zo worden in Shanghai stadions ingericht als quarantainelocaties. Ook mogen mensen eerder 
uit quarantaine. 
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‘In het verleden nam China iedere coronapatiënt op in het ziekenhuis, of die nou milde 
symptomen had of zelfs geen symptomen’, zegt hoogleraar Jin Dong-Yan van de Universiteit 
van Hongkong tegen de BBC. ‘Dat er nu iets verandert aan de quarantaineregels, toont aan 
dat China erkent dat er ook veel mensen zijn die geen zorg nodig hebben als ze besmet zijn.’ 

Volgens deskundigen lijkt de kans erg klein dat er een grote verandering in de Chinese 
coronastrategie ophanden is, omdat er nog steeds grote vrees is dat de ziekenhuizen 
overbelast zullen raken. Ze wijzen naar Hongkong, dat grote moeite heeft met het beteugelen 
van het virus: ziekenhuisbedden zijn massaal bezet en de mortuaria liggen overvol. 

Zo ver is het in Shanghai niet, maar het aantal nieuwe besmettingen is vandaag wel 
weer opnieuw gestegen: van 983 gisteren naar 1609 vandaag. Sommige mensen vrezen dan 
ook dat door de alternatieve corona-aanpak in Shanghai zo veel wijken zullen worden 
afgesloten dat er uiteindelijk alsnog een volledige lockdown is. 

In een poging dat tegen te gaan, hebben de autoriteiten iedereen in Shanghai opgeroepen 
vandaag nog een coronatest te doen. Mensen die dat niet doen, kan de toegang tot bepaalde 
plekken worden ontzegd. Epidemiologen blijven intussen hameren op een bekende spreuk die 
deze pandemie over de hele wereld te horen was: testen, testen en nog eens testen. Bron: NOS, 
25 maart 2022. 

 

Mede door sterk gestegen prijzen dreigt Sri Lanka in een financiële crisis te belanden. © AFP 

Financiële crisis dreigt voor Sri Lanka 

Sri Lanka dreigt in financiële problemen te komen. Door de coronacrisis heeft het land veel 
inkomsten uit toerisme verloren en door de oorlog in Oekraïne komen er geen Oekraïners, 
Russen en Belarussen meer voor vakantie naar het eiland. Tegelijkertijd moeten Sri Lankanen 
veel meer betalen voor de import van olie door de sterk gestegen prijzen. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat het land nauwelijks nog in staat is 
om zijn schulden te betalen. Het wordt daarmee voor het land moeilijk om nieuwe leningen 
aan te trekken om zo aflopende leningen in buitenlandse valuta af te lossen, schrijven 
onderzoekers van het fonds. Daarvoor is jaarlijks 7 miljard dollar nodig.  
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Voor het einde van dit jaar kijkt Sri Lanka al aan tegen het aflossen van 3,9 miljard dollar aan 
buitenlandse schulden, terwijl de reserves aan internationale valuta’s maar 2 miljard dollar 
bedragen. De verwachting is dat Sri Lanka in april met het IMG gaat onderhandelen over een 
noodhulppakket. 

Sri Lanka is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van toerisme, onder andere 
van Nederlandse vakantiegangers. Die sector stortte door terroristische aanslagen al in 
voordat de coronapandemie wereldwijd vliegtuigen aan de grond hield. Russen, Oekraïners en 
Belarussen maakten voorheen zo’n 30 procent uit van de toeristen die het eiland naast India 
bezochten, maar door de oorlog blijven zij grotendeels weg. 

De Sri Lankaanse bevolking lijdt zwaar onder de crisis. Door het gebrek aan dollars of andere 
buitenlandse valuta’s is het steeds moeilijker voor Sri Lanka om brandstof, voedsel of 
medicijnen te importeren. De stroom valt op veel plaatsen ook uit doordat 
elektriciteitscentrales te weinig olie hebben. Bron: AD, 26 maart 2022. 

Megalockdown in China: delen Shanghai, met 26 miljoen inwoners, 
gaan op slot 

China heeft tot strenge maatregelen besloten omdat het coronavirus ook Shanghai in zijn 
greep dreigt te krijgen. Voor twee districten van de havenstad met 26 miljoen inwoners is een 
lockdown afgekondigd om verdere besmetting tegen te gaan. 

Het stadsdeel Pudong, ten oosten van de Huangpu-rivier, gaat vanaf maandagochtend 5 uur 
voor vijf dagen op slot. Tevens is er opdracht gegeven de mensen in het gebied massaal te 
testen. Vanaf vrijdag tot en met 5 april geldt de sluiting ook voor Puxi, aan de andere kant 
van de rivier. 

Gedurende lockdown ligt het openbaar vervoer stil, varen er geen veerboten en rijden er ook 
geen taxi’s. Bedrijven moeten hun personeel weer van huis uit laten werken of dat bijvoorbeeld 
onderbrengen in een afgesloten fabriekscomplex. 

De radicale stap is ingegeven door het snel toenemende aantal infectiegevallen in Shanghai, 
waar de situatie het meest verontrustend wordt geacht, evenals in de provincie Jilin, in het 
noordoosten van China. Zaterdag meldde Beijing in totaal zo’n 5500 nieuwe besmettingen, de 
meeste overigens asymptomatisch. Niettemin is iedereen in quarantaine gegaan. Shanghai 
rapporteerde een toename van ruim 2600 besmettingen en 47 daadwerkelijk zieke mensen. 

De overheid probeerde tot dusver verstrekkende uitgaansverboden te voorkomen met een 
‘dynamische zero-Covid strategie’, ofwel tijdelijke afsluiting van afzonderlijke woonblokken en 
een omvangrijk testprogramma. Het besluit van zondag voor Shanghai kwam dan ook als een 
verrassing. Bron: De Telegraaf, 27 maart 2022. 

Terug naar oude normaal komt ‘te vroeg’ voor horeca nu ze 
terrasruimte moeten inleveren 

Door de eerdere coronamaatregelen mochten horecaondernemers hun terras 
uitbreiden om de anderhalve meter afstand te hanteren. Maar nu de regering een 
streep door deze maatregelen heeft gehaald, is het voor sommige 
horecaondernemers daarmee ook meteen over met de grotere terrasruimte. En dat 
leidt tot grote teleurstelling. 

Ondernemers uit Zierikzee ontvingen onlangs een brief waarin staat dat zij nog 
voor 15 april hun terrasruimte weer moeten terugbrengen naar hun 
oorspronkelijke grootte. Dit zal ook gecontroleerd worden door gemeentelijke 
handhavers. Hoewel dit er ooit aan zat te komen, zijn ondernemers het hier niet 
mee eens. 

‘Mensen zijn toch nog te angstig’, merkt Robbert Roggeband van het Zierikzeese 
café De Biet. ‘Voor oudere mensen is het nog spannend om dichtbij te komen. Die 
willen de ruimte nog wel hebben. Wie zegt dat corona voorbij is? We willen geen 
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jojo effect, dan moeten we weer terug’, vertelt hij verbaasd. Bron: Hart van Nederland, 
27 maart 2022. 

Hoe gaat het nu in Ziekenhuis Rivierenland? ‘Hierbinnen is corona niet 
voorbij. Nog lang niet zelfs’ 

Twee jaar geleden moest Ziekenhuis Rivierenland dicht. Nu de coronacrisis net ‘over’ is 
verklaard, zijn 35 Oekraïense vluchtelingen van harte welkom op een lege afdeling, ook al 
heeft het ziekenhuis nog volop te maken met corona èn nu ook met de griep. Daardoor moeten 
wéér operaties en afspraken worden afgezegd. Hoe verder?  

Antonie Bergers liep net nog even alle kamers langs. Niet stampvoetend, maar dat scheelde 
niet veel. De unitmanager van de verpleegafdeling waar ook de coronapatiënten liggen, zag 
bed na bed bezoekers zitten met het mondkapje op de kin, of nog lager. ‘Terwijl hier patiënten 
liggen die zó ontzettend kwetsbaar zijn.’ 

In de eerste golf besloot Bergers dat er een slot op de corona-afdeling moest komen. Radeloze 
en verdrietige bezoekers die hoe dan ook naar hun naasten wilden, wisten dat nog kapot te 
trekken. Ze verbaast zich bijna nergens meer over, merkt ze droogjes op. ‘Maar met het oog 
op waar het ziekenhuis nog doorheen moet, ben ik wel heel bezorgd. Wat is er in de toekomst 
nog allemaal nodig om corona eronder te krijgen?’ 

En: werken wij daar dan nog aan mee? De unitmanager wijst op de poster met de regels waar 
het Tielse ziekenhuis voorlopig aan vasthoudt, maar waarvoor de buitenwereld weinig begrip 
en geduld meer opbrengt. ‘Dat snap ik zó goed. Want buiten mag alles weer, maar hierbinnen 
is corona niet voorbij. Nog lang niet zelfs.’  

Kleine of grote pieken, corona blijft acute zorg. We kunnen het niet laten liggen, niet verplaat-
sen. Op dit moment past het wel in ons ziekenhuis, maar dan moet er wel iets anders voor 
wijken. Bron: DG, 27 maart 2022. 

Meer zwembaden dreigen kopje onder te gaan door corona en hoge 
gasprijzen 

Steeds meer zwembaden hebben het moeilijk door de tegengevallen inkomsten van 
afgelopen jaren door corona en nu de hoge gasrekeningen. Zo heeft een zwembad 
in Uithoorn al hun deuren moeten sluiten. 

De energiekosten voor zwembaden zijn enorm en kunnen zo 150.000 euro per jaar 
zijn. En wie een variabel contract heeft, betaalt nu een stuk meer. 

Zwembad De Brink in Zelhem ziet de gasprijsstijging ook met lede ogen aan. Erik 
Weening vertelt dat ze vorig jaar tussen 8000 en 10.000 euro per maand kwijt 
waren aan gas. ‘Nu is dat bijna 30.000 euro.’ 

Ze hebben hun leden gevraagd om een kleine bijdrage van 2,50. Een zogenaamde 
energietaks. ‘Dit hebben ze zonder probleem betaald.’ 

Teun Van Etten, eigenaar van drie zwembaden in Alkmaar, denkt een oplossing 
voor dit probleem te weten. De bezoekers moeten de zwembaden gaan steunen door 
het afsluiten van een abonnement. En de overheid moet de gasprijzen verlagen 
voor deze ondernemers. Daarnaast moeten zwembaden verduurzamen en op 
andere manier gaan verwarmen, zo vindt hij. Bron: Hart van Nederland, 27 maart 2022. 

Zorgen om dubbele infectie corona en griep: ‘Grotere kans op 
overlijden’ 

Een dubbele infectie van een coronavirus met het griepvirus zorgt ervoor dat in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten er aanzienlijk slechter aan toe zijn. Ze hebben eerder beademing nodig 
op de ic en een grotere kans op overlijden, zeker als het gaat om personen met onderliggend 
lijden. 
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Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) en de Universiteit van Edinburgh. De onderzoekers stellen dat een dubbele infectie 
weliswaar minder vaak voorkomt, maar verwachten ook dat in toekomst vaker sprake zal zijn 
van een dubbelinfectie. Daarom raden de onderzoekers van het LUMC aan om bij 
ziekenhuisopname altijd te testen op beide virussen en om in de toekomst de landelijke 
vaccinatiecampagne voor de kwetsbare groepen erop aan te passen. 

De studie op basis van 300.000 patiënten is verschenen in The Lancet. „In de afgelopen twee 
jaar zagen we regelmatig dat patiënten met COVID-19 ernstig ziek werden, met soms een ic-
opname en beademing tot gevolg’, zegt Maaike Swets, promovendus bij de afdeling 
Infectieziekten van het LUMC en de Universiteit van Edinburgh. Een infectie met influenza 
(griep) kan tot een vergelijkbare situatie leiden. „Maar over de gevolgen van een dubbele 
infectie met sars-cov-2 en griep -of andere luchtwegvirussen- was minder bekend.’ 

De resultaten van een dubbele infectie laten dus zorgelijke uitkomsten zien: „Mensen die 
influenza én sars-cov-2 hebben, worden ruim vier keer zo vaak beademd. Ze overlijden 2,4 
keer vaker dan mensen die alleen corona hebben.’ 

Grote gevolgen voor de patiënt, maar mogelijk voor ziekenhuizen en ic-capaciteit tijdens 
seizoenen waarin sars-cov-2 en influenza samen circuleren, stellen de onderzoekers. 

Er wordt dus verwacht dat het aantal mensen met meer dan één infectie zal toenemen. Vooral 
tijdens perioden waarin verschillende virussen in omloop zijn. Swets legt uit dat dit misschien 
tijdens de coronapandemie minder was door het anderhalvemeterbeleid, zelfisolatie en 
mondmaskers. Nu er geen coronamaatregelen meer zijn en er een griepepidemie is, kan dit 
leiden tot een toename van dubbele infecties. 

Hoofdonderzoeker van het LUMC, Geert Groeneveld, benoemt het belang van preventie. Niet 
alleen sociale hygiëne, maar ook vaccinaties kunnen erger voorkomen. „Vooral voor kwetsbare 
personen is de bescherming tegen het coronavirus én het griepvirus van belang.’ Bron: De 
Telegraaf, 28 maart 2022. 

Combinatie corona en griep leidt tot hoger risico op ic-opname en sterfte 

Coronapatiënten die tegelijkertijd zijn besmet met een griepvirus zijn extra kwetsbaar. 
Onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de universiteit van 
Edinburgh duidt erop dat patiënten die met deze combinatie in het ziekenhuis zijn opgenomen 
er vaak ‘aanzienlijk slechter’ aan toe zijn dan patiënten die alleen COVID-19 hebben. 

De onderzoekers analyseerden gegevens van 6.965 patiënten die in het ziekenhuis lagen met 
COVID-19 en ook werden getest op andere virussen. Van deze groep bleek 8,4 procent ook 
een ander luchtwegvirus bij zich te dragen, zoals het influenzavirus of een verkoudheidsvirus. 

Patiënten die corona én influenza hadden, belandden eerder aan de ‘invasieve beademing’, 
wat doorgaans op de intensive care gebeurt. Het risico daarop is volgens de in The 
Lancet gepubliceerde onderzoeksresultaten ruim 4 keer groter door de ‘co-infectie’. 

Het sterfterisico bleek in de onderzochte groep 2,35 keer groter als iemand zowel corona als 
griep had. 

‘Dit kan grote gevolgen hebben voor de patiënt, voor ziekenhuizen en de ic-capaciteit tijdens 
seizoenen waarin het coronavirus en het influenzavirus samen circuleren, en mogelijk ook 
voor vaccinatiestrategieën’, zegt onderzoeker Maaike Swets. 

Het zou goed kunnen dat mensen in de toekomst vaker dan in de afgelopen twee jaar diverse 
virussen, waaronder corona, tegelijk oplopen. Door alle coronamaatregelen die tijdens de 
pandemie van kracht waren, gingen andere luchtwegvirussen ook minder rond dan normaal. 
De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om patiënten op zowel corona als griep te 
testen. Bron: NU.nl, 28 maart 2022. 
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Spanje beschouwt corona vanaf vandaag als ‘gewone’ griep 

In Spanje loopt de coronapandemie stilaan op haar einde. Het land gaat vandaag over tot de 
‘gripalización’ of ‘vergrieping’. Dat wil zeggen dat Covid-19 vanaf nu wordt beschouwd als een 
‘gewone’ griep. Spanjaarden met lichte symptomen die niet tot een risicogroep behoren, 
hoeven zich vanaf nu niet meer te laten testen en moeten ook niet meer in quarantaine.  

Spanje heeft de terugkeer naar het ‘normale’ leven ingezet. De nieuwe fase is aangebroken 
nu het coronavirus er veel minder besmettingen en sterfgevallen veroorzaakt. De 
epidemiologische situatie in het land, dat aan het begin van de pandemie erg zwaar werd 
getroffen, ziet er dus een stuk beter uit. Zo is slechts 3,6 procent van de ziekenhuisbedden 
ingenomen door coronapatiënten. Bijna 85 procent van de bevolking is dubbel gevaccineerd, 
terwijl ongeveer 51 procent van de Spanjaarden een derde dosis heeft gekregen.  

De enige maatregelen die nog gelden, is het dragen van een mondkapje in openbare 
binnenruimtes en op het openbaar vervoer. Op bepaalde plaatsen, zoals ziekenhuizen, 
kunnen wel nog strengere maatregelen van toepassing zijn.  

De regio Galicië, in het noordwesten van het land, houdt de regels nog wat langer aan. Daar 
moeten mensen die een ziekenhuis of woonzorgcentrum willen binnengaan, kunnen aantonen 
dat ze gevaccineerd, getest of hersteld zijn. Daarnaast geldt er nog steeds een beperking op 
het aantal mensen dat aan een tafel mag zitten in restaurants. De maatregelen zullen zeker 
tot 9 april van kracht blijven in de regio.  

In het algemeen hoeven besmette mensen met geen of milde symptomen vanaf vandaag niet 
langer in quarantaine. Ze hoeven zich ook niet te testen. Hoewel Spanjaarden met weinig 
klachten dus niet hoeven thuis te blijven, raden de gezondheidsautoriteiten nog wel aan om 
sociale interacties in dat geval zoveel mogelijk te beperken en een mondkapje te dragen indien 
nodig.  

De versoepeling geldt niet voor mensen die tot een kwetsbare groep behoren of die werken met 
kwetsbare mensen. Dat zijn onder meer 60-plussers, zwangere vrouwen en mensen die in 
woonzorgcentra of soortgelijke centra wonen of werken. Zij moeten zich wel laten testen als ze 
– zowel milde als ernstige – symptomen vertonen. Als een persoon uit een van die groepen een 
positieve test aflegt, moet diegene ten minste vijf dagen in isolatie. Ook mensen die ernstige 
symptomen hebben, kunnen zich laten testen.  

De Spaanse overheid maakte eerder al bekend dat het coronabeleid vooral zou focussen op 
kwetsbare personen. Daarmee komt er een einde aan de ‘acute fase van de pandemie’. Als 
blijkt dat de coronacijfers opnieuw de slechte kant uitgaan, kan het besluit worden 
teruggedraaid, zo meldt de Spaanse krant El País. De overheid zal de situatie dus nauw blijven 
opvolgen.  

Hoe is de coronasituatie in Nederland? 

De laatste coronamaatregelen in Nederland werden vorige week woensdag afgeschaft. 
Sindsdien zijn we niet meer verplicht om een mondkapje op het openbaar vervoer te dragen. 
Testen voor toegang bij grote binnen-evenementen en het thuiswerkadvies gingen ook op de 
schop. Basisregels, zoals handen wassen en thuis blijven bij klachten, gelden wel nog.  

Weinig regels dus en ook nog een altijd een dalend aantal positieve coronatests. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zondag- en 
maandagochtend melding gekregen van 21.504 coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal 
op een maandag sinds begin januari, vlak voordat de Omikrongolf begon. 

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 33.172 positieve tests per dag. Zondag lag dit op 
34.653. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen was dit 69.191 positieve tests 
per dag. Het RIVM kreeg tien meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun 
coronabesmetting. Bron: AD, 28 maart 2022.  
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Zuid-Korea ziet aantal corona-infecties exploderen, crematoria onder 
druk 

Nergens grijpt het coronavirus zo snel om zich heen als in Zuid-Korea. In de afgelopen vier 
weken werden er 8,8 miljoen besmettingen gemeld, terwijl het land in de eerste twee jaar van 
de pandemie in totaal nog geen miljoen infecties registreerde. Ook het aantal doden neemt 
hard toe, wat crematoria en uitvaartcentra onder grote druk zet. 

In Zuid-Korea zijn nu in totaal 11,8 miljoen besmettingen geregistreerd. Begin februari stond 
de teller nog op ruim 900.000. 

Ook in Vietnam en Duitsland verspreidt het coronavirus zich erg snel. Daar werden in vier 
weken tijd respectievelijk 5,7 miljoen en 4,7 miljoen besmettingen gemeld, terwijl die landen 
veel meer inwoners dan Zuid-Korea tellen. 

Het grote aantal besmettingen in Zuid-Korea leidt ook tot meer sterfgevallen. De afgelopen 
week werden er dagelijks tussen de drie- en vierhonderd doden gemeld. Daarvoor waren dat 
er ‘slechts’ tientallen per dag. 

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid heeft afgelopen maandag crematoria 
opgedragen langer door te werken om het grote aantal doden te kunnen verwerken. Ook 
mogen lichamen nu naar andere regio’s worden overgebracht om de druk te spreiden. De 
1.136 uitvaartcentra die het landt telt is daarbij gevraagd hun capaciteit uit te breiden. 

Het Korea Disease Control and Prevention Agency, de Zuid-Koreaanse evenknie van het RIVM, 
zegt dat de huidige golf in het land wordt veroorzaakt door de besmettelijkere Omikron-variant 
van het coronavirus. Een analyse van het ministerie van Volksgezondheid laat zien dat er geen 
sterfgevallen zijn onder geboosterde mensen van jonger dan zestig jaar. Daarom kan het 
coronavirus volgens het ministerie behandeld worden als seizoensgriep. 

Het lijkt er daarbij op dat het urgentiegevoel bij de Zuid-Koreaanse bevolking afneemt. Vorige 
week bleek uit onderzoek van de Seoel National University dat achtenveertig procent van de 
ondervraagden zich zorgen maakt over de gezondheidsimpact van het coronavirus. Nog nooit 
was dit percentage zo laag. ‘Het bewustzijn van mensen over het gevaar van het virus is 
duidelijk veranderd’, zei professor Yoo Myung-soon, die de studie leidde. 

Ondanks de cijfers lijkt het er niet op dat de regering strengere maatregelen gaat invoeren, 
meldde The Guardian donderdag. Er zijn de afgelopen tijd zelfs maatregelen versoepeld. Zo is 
de avondklok versoepeld, het vaccinatiebewijs geschrapt en er ligt het plan om de verplichte 
quarantaine af te schaffen. 

Zuid-Korea stond er aan het begin van de pandemie juist om bekend een streng coronabeleid 
te voeren. Het land werd constant geprezen om hoe het omging met de crisis en hoe grote 
uitbraken voorkomen werden. Bron: NU.nl, 28 maart 2022. 
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Kabinet steekt EU-miljarden uit coronafonds vooral in klimaatbeleid 

Het kabinet steekt de miljarden die het krijgt uit het Europese coronaherstelfonds voor een 
groot deel in klimaatbeleid. Daar gaat een flinke hap heen uit de 4,7 miljard euro die 
Nederland waarschijnlijk gaat krijgen uit die Europese ‘coronapot’. 

Die pot is in juli 2020 opgetuigd door de EU-leiders en is bedoeld als groot fonds van liefst 
750 miljard euro om Europese landen te helpen met de kosten die ze hebben van de 
coronacrisis. Iets meer dan de helft is een subsidie, het andere deel een lening, als landen dat 
willen. Nederland leent niet.  

Belangrijke voorwaarde bij de oprichting was dat het geld voor zeker 37 procent gebruikt zou 
worden voor verduurzaming. Nederland gaat de investeringen voor 40 procent gebruiken voor 
klimaatbeleid, zo is het plan. 

Let wel: het bedrag komt niet bovenop de miljarden die het kabinet en de Tweede Kamer al 
hebben uitgetrokken voor klimaatbeleid. Eigenlijk heeft het huidige kabinet het EU-geld dat 
nu beschikbaar komt, al toebedeeld in het regeerakkoord of in de huidige begroting. Het geld 
was dus al vergeven, zonder dat het al is overgemaakt. Naar wind op zee gaat bijvoorbeeld 
volgens de plannen 1,25 miljard euro, als de EU instemt. Het kabinet had daarover al plannen 
gemaakt. 

Naast investeringen in klimaat, gaat 32 procent naar ‘digitaal’, zoals de it-systemen bij 
Defensie, of bijvoorbeeld digitale toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie. Maar 
er gaat ook geld naar de woningmarkt, het verbeteren van de arbeidsmarkt, de zorg en het 
aanpakken van belastingontduiking.   

In mei hoort Nederland van de EU welk bedrag ons land zeker gaat krijgen. Volgens het 
ministerie van Financiën wordt er rekening mee gehouden dat de som mogelijk toch kleiner 
wordt.  

Maar plannen zijn er genoeg: het ministerie van Financiën heeft een pakket van 7,7 miljard 
euro gemaakt. Dat wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en gaat daarna naar de EU. De 
EU-commissie beoordeelt dan of het pakket aan de eisen voldoet, waarna gekozen kan worden 
welke plannen voor ten minste 4,7 miljard euro worden uitgevoerd. Eerder hield het kabinet 
er rekening mee dat het 5,8 miljard euro zou krijgen, maar minister Sigrid Kaag (Financiën) 
meldde eerder al dat dit bedrag lager zou gaan uitvallen. 

Voor het einde van het jaar moet 70 procent van het geld zijn overgemaakt naar ons land, 
mits de Europese Commissie instemt met de plannen.  Nederland is bepaald geen 
grootontvanger. Italië krijgt bijvoorbeeld voor 194 miljard euro uit het fonds. 

Dat Nederland veel geld in verduurzaming wil steken, mag niet verrassen. De oprichting van 
het coronafonds in 2020 was het gevolg van zwaarbevochten onderhandelingen, waarbij ook 
Nederland dwars lag. Ons land wilde niet dat Brussel voor bank ging spelen. Daarom werd op 
voorstel van ons land ook de eis gesteld dat het geld wel voor hervormingen of verduurzaming 
gebruikt moet worden. Bron: AD, 28 maart 2022. 
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Hoe ging het ook al weer met die mondkapjes? 

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd in de aanpak tegen 
het coronavirus voor de komende twee weken. Zo wordt in het vo, mbo en ho het dragen van 
een mondkapje buiten de les verplicht. De al eerder aangekondigde maatregelen blijven 
ongewijzigd. In deze update lees je wat dit betekent. 

Bij Saxion wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Hiermee wordt het advies zoals 
eerder gecommuniceerd een verplichting. Deze verplichting geldt niet in de les of in een 
kantoor of werkkamer. Natuurlijk zijn studenten en medewerkers vrij om daar ook een 
mondkapje te dragen wanneer zij dat willen. De verplichting om een mondkapje te dragen 
geldt wel in alle andere ‘openbare’ ruimtes in onze Saxion-gebouwen. Dat zijn de ruimtes 
waarin medewerkers en studenten van de ene naar de andere plek lopen en bewegen: de 
gangen, trappenhuizen, enzovoort. Bij sommige (praktijk)lessen was het voor studenten en 
medewerkers al verplicht om ook in de les een mondkapje te dragen, dat blijft nu ook zo tenzij 
anders wordt aangegeven. Bron: Saxion, 14 februari 2020. 

Miljoenen ingevlogen mondkapjes houden IC’s overeind 

Midden in de coronacrisis werken jurist Jeroen Sweens en inkoopadviseur Mihai Andreita van 
UBR|HIS van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een van de inkooporganisaties van de 
Rijksoverheid, op de toppen van hun kunnen. Ze helpen bij de grootschalige inkoop van 
coronaproducten voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘In de 
eerste weken van de crisis was een mondkapje meer waard dan goud.’ 

Opluchting overheerst bij Jeroen en Mihai als op 21 maart 690.000 mondkapjes op Schiphol 
arriveren. Jeroen en Mihai maken deel uit van het corona crisisteam, dat in het voorjaar van 
2020 vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de inkoop van 
coronaproducten regelt. De eerste weken doet VWS de inkoop nog zonder de specialisten van 
UBR|HIS. In de tweede helft van maart sluit UBR|HIS aan om structuur aan te brengen in 
het inkoopproces. Mihai: ‘VWS sloot de deals met leveranciers, UBR|HIS werd ingeschakeld 
voor het contractuele proces erna. De inkoopadviseurs stelden de opdrachtbrieven en de 
overeenkomsten op. De juristen gaven juridisch advies en checkten de complexere 
contracten’. 

De eerste vier weken waren krankzinnig, zegt Jeroen. ‘Elke deal die we konden sluiten, grepen 
we aan. Er was wereldwijd zo’n nijpend tekort dat de zorgen best groot waren. Een mondkapje 
was in die tijd meer waard dan goud.’ Vanwege de spoed verliep de inkoop niet volgens de 
aanbestedingswet, waarbij je een aanbesteding in de markt zet en partijen selecteert op prijs 
en kwaliteit. In plaats daarvan werd een beroep gedaan op de wettelijke uitzondering van 
‘dwingende spoed’. Ook de Rijksinkoopvoorwaarden waren even ondergeschikt. Mihai: ‘Het 
was een kwestie van snel en adequaat handelen. Elke minuut telde, en elk gemist mondkapje 
was er een te veel.’ 

’ 
Binnen!’, laat minister Hugo De Jonge van VWS op 21 maart 2020 op Facebook weten en 
plaatst daarbij deze foto. 
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Hoe zag het inkoopproces er in deze hectische tijden uit? Jeroen: ‘Als VWS een goede deal 
kreeg, keken de inkoopadviseurs naar de haalbaarheid. Hoe snel kon er een contract worden 
opgesteld? Welke aantallen waren nodig en kon de leverancier die leveren? Waar en wanneer 
werd de lading afgeleverd en wie betaalde de vervoerskosten? Was er beveiliging gewenst en 
zo ja, wie regelde die?’ Ook was er veel afstemming nodig met ziekenhuizen, die tegelijkertijd 
bezig waren om mondkapjes in te slaan. Mihai denkt terug aan lange, intensieve dagen. ‘Drie 
keer per dag kregen we een briefing over de stand van zaken. Hoeveel mondkapjes hadden we 
inmiddels binnen? Ook kregen we continu Kamervragen op ons afgevuurd.’ 

Jeroen: ‘We moesten in heel korte tijd bedenken hoe we overeenkomsten het beste konden 
vormgeven. Normaal heb je een hele structuur van juridische documenten waar je je aan 
vasthoudt. Die structuur werd in deze tijd overboord gezet. Een heel andere manier van 
werken. Toch moesten de deals juridisch gezien wel kloppen. We sloten miljoenencontracten 
met geld van de belastingbetaler. Je weet dat toezichthouders een jaar later om 
verantwoording vragen, en terecht. Ik heb de inkopers begeleid bij de juridische kant. En ik 
heb formats opgesteld om de overweging te maken waarom je bij een bepaalde deal wel of niet 
de gebruikelijke inkoopprocedure volgt.’ 
 
Ondanks de werkdruk en ongewone werkwijze moest het inkoopteam de hele dag door alert 
blijven. Jeroen: ‘Er zaten veel partijen tussen die rare voorwaarden stelden. Soms waren we 
best ver met een deal, maar bliezen we ‘m toch af. We gaan geen belastinggeld uitgeven als we 
niet zeker weten of de juiste mondkapjes binnenkomen.’ De vreemdste offerte kwam van een 
oud-politicus, vertelt Mihai. ‘We konden ten eerste zijn bedrijf al niet traceren. En hij eiste dat 
we het miljoenenbedrag vooraf in cash zouden betalen. Dan gaan de alarmbellen al snel af. 
Zulke dubieuze aanbiedingen kwamen wel 10 keer per dag binnen.’ 
 
Behalve beschermingsmaterialen als mondkapjes was er ook menskracht nodig. Jeroen: ‘VWS 
had op heel korte termijn behoefte aan gespecialiseerde wetenschappers. Mensen die 
onderzoek doen naar de spreiding van het virus en vaccins bijvoorbeeld, en mensen die 
rekenmodellen maken. Als we ICT’ers of adviseurs inhuren, zetten we een aanbesteding in de 
markt. Maar voor dit type wetenschappers konden we ons niet in de normale markt begeven. 
Deze mensen zijn zo schaars dat we ze gelijk 1 op 1 hebben ingehuurd. We moesten in korte 
tijd heel veel beslissingen nemen. Het ‘wat’ weegt dan zwaarder dan het ‘hoe’.’ 
 
Inmiddels is de rust wedergekeerd. De inkoop van mondkapjes is overgeheveld naar het 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Mihai: ‘Er komen nog wel verzoeken binnen vanuit VWS. 
Het gaat dan om de inkoop van bijvoorbeeld isolatiejassen en handalcohol. Maar we houden 
ons ook weer bezig met inkooptrajecten die niets met corona te maken hebben. Wat de hele 
operatie heeft opgeleverd? ‘De coronacrisis heeft vooral veel gekost’, grapt Jeroen. ‘Maar ook 
veel gebracht natuurlijk. We hebben veiliggesteld dat de IC’s niet door hun hoeven zijn gezakt. 
En we hebben als team knetterhard gewerkt om te voorkomen dat het kabinet voor grote 
problemen kwam te staan. Slapeloze nachten heb ik niet gehad, maar ik ben wel blij dat de 
inkoop nu weer is genormaliseerd.’  Bron: Werken voor Nederland,1 oktober 2020. 
 
Ophef over deal VWS en Sywert Van Lienden 

Er is ophef ontstaan over de overeenkomst die het ministerie van Volksgezondheid in april 
vorig jaar sloot met Relief Good Alliance (RGA). Sywert van Lienden, oprichter van RGA, zou 
dertig miljoen euro hebben verdiend aan de deal terwijl hij destijds stelde er zelf niets aan 
over te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en onderzoeksplatform Follow the 
Money. 

Van Lienden richtte in eerste instantie de Stichting Hulptroepen Alliantie op, waarmee hij 
mondkapjes voor de Nederlandse overheid wilde regelen. Kort daarna richtte hij de BV Relief 
Goods Alliance op, waar het ministerie een deal mee sloot voor de inkoop van veertig miljoen 
mondkapjes. De deal had een waarde van honderd miljoen euro. Het ministerie veronderstelde 
zaken te doen met de opgerichte stichting, niet met een commerciële partij. Ondanks de 
bewering van Van Lienden dat hij niets overhield aan zijn werkzaamheden, schatte het 
ministerie later in dat er zo’n vijftien tot twintig procent winstmarge kwam kijken bij de deal. 
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Van Lienden liet daarop weten dat productiekosten en posten voor het opvangen van risico’s 
deel uitmaakten van de totale prijs van de mondkapjes. Onderzoeksplatform Follow the Money 
zocht contact met importeurs van mondkapjes en schat in dat Van Lienden dertig miljoen 
euro winst heeft gemaakt. Die schatting is gebaseerd op informatie over inkoopprijzen van 
importeurs. De winstmarge zou nog hoger liggen dan gedacht en uitkomen op dertig procent. 
Van Lienden trekt de genoemde inkoopprijzen in twijfel en stelt dat de prijzen destijds hoger 
waren. 

Vorige week werd bekend dat er meerdere, verschillende deals op tafel hebben gelegen. In het 
initiële voorstel van de Stichting Hulptroepen Alliantie konden de mondkapjes nog worden 
geleverd voor een prijs van €2,20 per stuk. Later kocht het ministerie de mondkapjes in voor 
€2,26 en €2,76 per stuk. Het ministerie kan niet verklaren waarom de prijs uiteindelijk hoger 
uitviel. Volgens de Volkskrant heeft het ministerie van Volksgezondheid dertien miljoen euro 
te veel betaald. 

Diverse kamerleden hebben vorige week kamervragen gesteld over de deal. Zij willen weten 
wat er precies is gebeurd in april 2020 en willen inzage in het voorstel dat de Stichting 
Hulptroepen Alliantie destijds aan het ministerie deed. Bron: De Volkskrant, Follow the 
Money, 25 mei 2021. 

Sywert Van Lienden verdiende ruim 9 miljoen euro met mondkapjes 

Sywert Van Lienden heeft 9,2 miljoen euro overgehouden aan zijn mondkapjesdeal met de 
overheid. Zijn twee zakenpartners verdienden elk meer dan 5 miljoen euro aan de deal, meldt 
onderzoeksplatform Follow the Money maandag. 

Van Lienden maakte zich in het voorjaar van 2020 sterk voor de aanschaf van medische 
mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme schaarste aan bestond. Hij richtte de non-
profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op om ervoor te zorgen dat Nederland snel 
miljoenen mondkapjes zou krijgen en beweerde dat belangeloos te doen. 

Maar de Volkskrant meldde eerder deze maand dat hij er toch zelf geld aan heeft verdiend 
doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 40 miljoen mondkapjes 
bij hem bestelde. Uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten bleek 
volgens de krant dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals met het 
ministerie via hun eigen bv’s lieten lopen en er zo aan verdiend hebben. 

Hoeveel geld de ondernemers zelf aan die deal overhielden, was tot nu toe onduidelijk. Follow 
the Money kwam daar wel achter door stukken van de Kamer van Koophandel te bekijken. 
Van Lienden richtte eind 2020 een speciale bedrijfsstructuur op om de miljoenen in onder te 
brengen. 

Volgens deskundigen die Follow the Money sprak, wordt deze constructie vaak gebruikt om 
‘vermogen te anonimiseren’. Van Lienden zegt in een reactie tegen het onderzoeksplatform dat 
hij de constructie heeft opgezet om ‘een duidelijk onderscheid te maken tussen Sywert Van 
Lienden privé en het vergaarde kapitaal’. 

Volgens Van Lienden bleek afgelopen zomer dat het resultaat van Relief Goods Alliance, het 
bedrijf waarmee hij mondkapjes aan het ministerie verkocht, veel positiever zou uitvallen dan 
hij en zijn twee zakenpartners hadden verwacht. Dat kwam door een aantal externe factoren, 
waaronder de wisselkoersen en dalende grondstofprijzen, laat hij in een reactie aan Follow the 
Money weten. 

Van Lienden zegt de miljoenen op termijn een maatschappelijke bestemming te willen geven. 
Hij maakt wel een voorbehoud: ‘Of dat volledig waargemaakt kan worden, is deels afhankelijk 
van de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm voor (mijn) professionele loopbaan.’ 

Overigens liggen de veertig miljoen mondkapjes die Van Lienden voor het ministerie inkocht 
nog steeds op de plank. Er zouden te veel mondkapjes zijn ingekocht. 

Ook was de kwaliteit van de mondkapjes omstreden. De maskers zouden grafeen bevatten en 
volgens een inspecteur van het RIVM een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. Bron: 
NU.nl, 31 mei 2021. 
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Van Ark herhaalt: de mondkapjesdeal met Sywert Van Lienden voldeed aan 
de voorwaarden 

Volgens demissionair minister Van Ark heeft de overheid niet te veel betaald voor de 
mondkapjes van Sywert Van Lienden. 

Het ministerie legde ruim honderd miljoen euro op tafel voor de veertig miljoen mondkapjes 
van Van Liendens bedrijf. 

Van Lienden gaf maandag toe dat hij negen miljoen euro heeft verdiend aan de deal, terwijl 
hij zei geen winstoogmerk te hebben. 

De overheid heeft vorig jaar niet te veel betaald voor de veertig miljoen mondkapjes van het 
bedrijf van het bekende CDA-lid Sywert Van Lienden. 

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft dinsdag in antwoord op 
Kamervragen dat de beschermingsmiddelen die Van Lienden vanuit China leverde ‘van een 
goede kwaliteit en een redelijke prijs’ waren. 

Ook was belangrijk dat de spullen betrouwbaar en snel konden worden geleverd, aldus Van 
Ark. 

Vlak na het begin van de coronapandemie was wereldwijd een grote schaarste in vooral 
mondmaskers. Van Lienden had publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou 
maken die in te kopen. 

Het initiatief verliep aanvankelijk via de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie (HA). 
Inmiddels is ophef ontstaan, omdat Van Lienden via een snel opgericht bedrijfje Relief Goods 
Alliance (RGA) miljoenen winst heeft gemaakt op de levering. De overheid betaalde ruim 
honderd miljoen euro voor de mondkapjes. 

Tegenover onderzoeksplatform Follow The Money heeft de CDA’er maandag toegegeven dat hij 
negen miljoen euro heeft verdiend met de leverantie, en voor zijn twee compagnons ieder meer 
dan vijf miljoen. 

Van Ark gaat in haar brief niet in op een mogelijke winst. Wel schrijft ze dat ‘het beeld dat er 
exorbitante winst gemaakt zou zijn gemaakt aan een internationale crisis niet goed is’. 

Van Ark rekent voor dat in de week van 20 april 2020 tot en met 26 april 2020 de verwachte 
inkoopprijs voor mondmaskers tussen de 2,50 en 3 euro reëel en marktconform was. De 
mondkapjes van Van Lienden zaten met 2,26 euro en 2,78 euro per stuk in die marge. 

‘Ter illustratie, er zijn in die tijd geregeld mondmaskers van 15 euro per stuk aangeboden’, 
schrijft Van Ark. 

Van Lienden heeft zijn aanbod wel rechtstreeks onder de aandacht gebracht van zijn 
partijgenoot en zorgminister Hugo De Jonge en bij diens politiek assistent. Het bod is naar 
Martin Van Rijn doorgestuurd, destijds tijdelijk minister voor Medische Zorg, aldus Van Ark. 
Van Lienden zat voor het CDA in de commissie die het partijprogramma opstelde. 

Overigens zijn de veertig miljoen mondkapjes die Van Lienden en zijn partners hebben 
geleverd (nog) niet gebruikt. Ze liggen in de opslag, omdat er te veel is ingekocht. Bron: 
Business Insider, 2 juni 2021. 
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Shanghai in lockdown, zelfs Xi Jinping wil af van strenge corona-aanpak 

Corona in China China blijft vasthouden aan het zero-covidbeleid, ook nu de minder 
ziekmakende Omikron-variant er rondwaart. Shanghai vond zichzelf economisch te belangrijk 
voor een lockdown, maar moet er nu toch aan geloven. 

‘Toiletcabines, plastic bekertjes en te veel mensen te dicht op elkaar. Het is net een festival 
van het slechtste soort’, twitterde de Britse Emma Leaning over haar gedwongen verblijf in 
het Shanghai World Expo Center. Ze wordt daar vastgehouden omdat ze positief testte op 
corona, maar niet ziek genoeg is voor een plaats in het ziekenhuis. 

Leaning slaapt in het Congrescentrum tussen zevenduizend anderen. Haar bed staat achter 
een laag schotje, waardoor ze haar buren kan horen hoesten en snurken. Ze heeft een plastic 
teiltje en een washandje gekregen, want douches zijn er niet. Ze filmt een rij tijdelijke toiletten 
die op een betonnen vloer staan. Een voor een opent ze de deuren van de wc’s. De poep staat 
er tot aan de rand van het hurktoilet. 

Shanghai is sinds maandagochtend in lockdown om alle verborgen gevallen van corona op te 
sporen en te isoleren in centra die vergelijkbaar zijn met het World Expo Center. Het oostelijke 
deel van de stad blijft dicht tot vrijdag, het westelijke deel volgt van zaterdag tot de dinsdag 
erna. 

Shanghai meldde maandagochtend 3.500 nieuwe positieve tests, waarvan 3.450 
asymptomatisch. Die aantallen zijn naar Nederlandse begrippen bijzonder laag, maar voor 
China zijn ze hoog genoeg om de hele metropool met 25 miljoen inwoners in twee etappes stil 
te leggen. Vrijwel alle verkeer in het oosten van de stad ligt stil, bedrijven zijn er gesloten. 

Meteen na de aankondiging van de lockdown op zondagavond ontstond er een run op de 
supermarkten. Lege schappen bleven achter. Ook om tickets voor vluchten en treinreizen 
werd gevochten. Weinig mensen vertrouwen erop dat na de lockdown de situatie in de stad 
snel zal normaliseren. 

Meteen na aankondiging van de lockdown ontstond er een massale run op de supermarkten. 
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De aankondiging van de lockdown kwam onverwacht. Op zaterdag had het stadsbestuur nog 
verzekerd dat Shanghai absoluut niet in lockdown zou gaan. Onmogelijk, zo leek Wu Fan, een 
lid van de groep die belast is met de aanpak van de pandemie, want Shanghai is veel te 
belangrijk. ‘Als Shanghai volledig tot stilstand zou komen, dan zouden er veel internationale 
vrachtschepen op de Oost-Chinese Zee blijven dobberen’, zei hij zaterdag tijdens een 
persconferentie. ‘Dat zou invloed hebben op de gehele nationale economie en op de 
wereldeconomie.’ 

Maar op zondagavond telde dat argument niet meer. De vraag is of de regering in Beijing heeft 
ingegrepen omdat zij de oplopende besmettingen in Shanghai niet meer kon aanzien, of dat 
Shanghai zelf een einde wilde maken aan een onduidelijke situatie, waarin mensen dan weer 
in en dan weer uit quarantaine moesten. 

Shanghai is verreweg de meest kosmopolitische stad van China. Het coronabeleid was er altijd 
een stuk minder streng dan bijvoorbeeld in Beijing. Shanghai ging corona te lijf door alleen 
een gebouw of desnoods een wijk af te sluiten, maar niet meer dan dat. Er werd ook veel 
minder angstig over de ziekte gedaan. 

De grootste stad van China leek daarmee voorop te lopen. Ook sommige Chinese experts 
begonnen de nu heersende Omikron-variant als niet ernstiger dan een griepje te omschrijven. 
Zelfs president Xi Jinping liet in maart doorschemeren dat hij af wilde van een al te strenge 
aanpak. China moest ernaar streven om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk 
effect te bereiken. De impact van coronamaatregelen op de sociale en economische 
ontwikkeling moest zo beperkt mogelijk blijven. 

De aanpak van Shanghai leidde in de praktijk tot grote onduidelijkheid, terwijl het aantal 
besmettingen bleef groeien. Quarantaines werden onverwacht verlengd, mensen die na hun 
quarantaine weer vrij rondliepen, moesten plotseling toch weer opnieuw binnen blijven. De 
bevolking begon te morren. 

‘We hebben er tot nu toe altijd vertrouwen in gehad dat we in een bijzonder goed bestuurde 
stad wonen, waar alles prima geregeld is’, vertelt een Britse vrouw die al ruim dertig jaar in 
Shanghai woont over de telefoon. ‘Nu ben ik daar niet meer zo zeker van.’ 

De huidige situatie maakt haar bang. ‘Straks kan ik het ziekenhuis niet in als ik acute zorg 
nodig heb’, zegt de vrouw, die niet met haar naam in de krant wil. In Shanghai maakte de 
dood van een verpleegster veel indruk. Toen ze een astma-aanval kreeg wilde geen ziekenhuis 
haar toelaten vanwege coronamaatregelen. 

Haar andere angst is dat ze net als Emma Leaning op een dag positief test, en dan wordt 
opgeborgen in een van de vele nieuwe quarantainecentra die de stad inricht. ‘Misschien ga ik 
dan liever naar Engeland om de zaak af te wachten. Als het over een half jaar of een jaar beter 
is, kom ik wel weer terug.’ 

De meeste mensen in Shanghai hebben die keuze niet. Dus kopen ze de winkels leeg. Zo 
hopen ze het uit te houden in quarantaine, ook als die langer uitvalt dan de overheid zegt. 
Bron: NRC, 28 maart 2022. 

Hevige coronagolf in China, is ‘zero-covid’ nog houdbaar? 

Corona in China Miljoenenstad Shenzhen is in lockdown nu China met een ongekend hevige 
coronagolf kampt. ‘Opeens zat de deur van ons flatgebouw op slot.’ 

Swan Huang zit alweer voor de tweede keer deze maand opgesloten in haar flat in de Zuid-
Chinese metropool Shenzhen, die tegen Hongkong aan ligt. Eerder was de stad nog wel open, 
maar ging alleen haar wooncomplex op slot omdat er een geval van corona was. Maandag ging 
heel Shenzhen voor een week op slot. 
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Ze vindt het best te doen, het is alleen jammer dat ze in de weekenden niet naar buiten kan. 
„Het is nu lente en heerlijk weer, maar ik kan de bergen niet in’, zegt de 31-jarige vrouw via 
de telefoon. ‘Ik doe elke ochtend mijn yoga en mijn meditatie. Ik weet hoe ik mezelf gezond 
moet houden’, zegt Huang. 

Shenzhen meldde woensdag 92 nieuwe besmettingen, heel China ruim drieduizend. Dat zijn 
internationaal gezien – en ook in vergelijking met Hongkong, dat niet de Chinese statistieken 
meetelt – heel lage aantallen. Toch is het de grootste uitbraak in China sinds de ziekte er in 
2019 in Wuhan voor het eerst opdook. Vanaf begin maart zijn er volgens officiële Chinese 
cijfers ruim 18.000 mensen besmet geraakt. 

Niet alleen Shenzhen met zijn 17,5 miljoen inwoners is in lockdown, ook Changchun en de 
stad Jilin in het noordoosten van China zitten dicht, net als bijvoorbeeld Langfang in de buurt 
van Beijing. 

Toch heeft Huang goede hoop dat de lockdown in Shenzhen niet langer dan de nu geplande 
week gaat duren. ‘Wij zijn geen arme stad in de binnenlanden, we zijn rijk en onze economie 
is ontzettend belangrijk voor China’, zegt ze in vloeiend Engels. ‘Ook als de gevallen na een 
week nog niet zijn teruggelopen, denk ik dat het stadsbestuur de lockdown opheft en iets 
anders bedenkt.’ 

Haar opmerkingen worden niet alleen ingegeven door hoop. China lijkt voorzichtig op zoek 
naar soepeler manieren om corona beheersbaar te houden. Maar dat is iets voor de langere 
termijn. Eerst moet de huidige corona-uitbraak onder controle worden gebracht. Dat gaat 
gepaard met heel veel testen en thuiswerken, met een rem op de verplaatsingen tussen 
verschillende steden en met lockdowns van provincies, steden, wijken of gebouwen. 

Jurgen Geerlings, een Nederlandse expat die in de chip-industrie in Shenzhen werkt, merkte 
aan den lijve hoe je door zo’n lockdown kan worden overvallen. ‘Ik wilde zaterdagochtend naar 
buiten om de honden uit te laten, maar de deur van de hal van ons flatgebouw zat opeens op 
slot’, vertelt hij. ‘Het bleek dat er in het gebouw tegenover ons drie gevallen waren.’ Lastig, 
vooral voor zijn twee honden, die ook niet meer naar buiten mochten. ‘Nu laat iedereen zijn 
hond uit op het dak boven de receptie, maar dat begint aardig te stinken.’ 
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Het is klein ongemak, maar ‘s nachts kreeg Geerlings last van nierstenen. ‘De pijn werd steeds 
erger, dus om vijf uur ‘s ochtends heb ik het management gebeld’, zegt hij. Die konden geen 
dokter regelen, want er mocht niemand van buiten het terrein op. ‘Gelukkig bleken er ook een 
paar artsen op de compound te wonen’, zegt Geerlings. Die gaven uiteindelijk toestemming 
voor vervoer naar het ziekenhuis, maar een ambulance was ook niet meteen voorhanden. Hij 
was uiteindelijk tegen elf uur in het ziekenhuis. 

China kwam eerder deze week met een verrassende maatregel die met de huidige strenge 
aanpak in strijd lijkt. Asymptomatische en milde gevallen worden niet langer allemaal in een 
ziekenhuis opgenomen, maar in deels nieuw in te richten isolatiefaciliteiten. 

Dat lijkt ingegeven door de angst dat er nu heel snel veel gevallen bij komen. Het gaat namelijk 
vooral om de extra besmettelijke Omikron-variant BA.2. Die heeft zich volgens Chinese experts 
mogelijk al in februari ongemerkt kunnen verspreiden. 

 

In Jilin en Changchun, waar de uitbraak het ernstigst is, zijn vijf tijdelijke noodziekenhuizen 
neergezet. De medische rantsoenen zijn nog maar voor enkele dagen voldoende, meldde het 
Chinese medium Sixthone. Door niet langer iedereen naar het ziekenhuis te sturen, blijft er 
straks meer capaciteit over om in elk geval de ernstige gevallen te kunnen behandelen. 

In Hongkong raakten de ziekenhuizen al vroeg overstroomd met mensen die niet of nauwelijks 
ziek waren. Iedereen die positief testte, moest namelijk net als in de rest van China verplicht 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Het verstopte de gezondheidszorg. Oude mensen lagen 
buiten op de parkeerplaatsen van ziekenhuizen in de kou te wachten op behandeling. Dat wil 
China nu voorkomen. 

Maar dan moeten er ook meer oudere mensen worden ingeënt. Op het moment is maar 40 
procent van de 80-plussers gevaccineerd. Velen zagen ervan af omdat het risico op corona 
klein was, en de angst voor bijwerkingen van de vaccinatie groot. Nu dringt de overheid erop 
aan ook hen te vaccineren. 

Zhang Weihong, directeur van het Nationale centrum voor Infectieziekten, stelde dinsdag dat 
de meeste mensen die een derde dosis hebben gehad en die geen onderliggende ziekte hebben, 
minder te vrezen hebben van Omikron dan van de griep. ‘Om het virus te beheersen, moeten 
we allereerst de angst wegnemen’, zo stelde hij. 

Het lijken voorzichtige tekenen dat ook China op den duur van het zero-covidbeleid kan gaan 
afstappen. Maar het is nu nog te vroeg. Daarvoor moet eerst deze uitbraak nog grondig worden 
uitgetrapt. Bron: NRC, 16 maart 2022. 
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CBS na onderzoek eerste twee golven: hogere sterfte door corona in 
grote stad 

Tijdens de eerste twee coronagolven zijn er relatief veel mensen met een laag inkomen en een 
migratieachtergrond overleden. Dat meldt het CBS. Volgens het instituut lag het sterfterisico 
eveneens hoger bij inwoners van de grote steden en ouderen. „Het kabinet moet nog meer 
beleid maken op preventie.’ 

Het CBS keek in haar onderzoek naar het eerste coronajaar, van maart 2020 tot maart 2021. 
In die periode overleden er bijna 28.000 mensen aan Covid-19. 

Opvallend daarbij is dat het risico om te overlijden aan corona bij mensen uit de laagste 
inkomensgroep die geen thuiszorg ontvingen of in een verpleeghuis zaten, 2,5 keer zo hoog 
lag als bij mensen uit de hoogste inkomensgroep zonder dergelijke zorg. 

Volgens de CBS-onderzoekers kan het effect van een laag inkomen op sterfte voor een 
belangrijk deel verklaard worden door leefstijl, zoals roken, voeding en overgewicht. 

„Mensen met een laag opleidings- en inkomensniveau worden meer blootgesteld aan 
achtergrondstress’, stelt ook gezondheidseconoom Jochen Mierau. „Vervolgens blijkt 
ongezond eten voor hen de goedkoopste manier om aan de benodigde calorieën te komen.’ 
Mierau geeft een voorbeeld: „Een paar zakken chips en een fles cola zijn het simpelst. Als 
gevolg van de stress zijn ze wat meer op de korte termijn gericht. Wat maakt het uit als je door 
veel te roken eerder doodgaat, als je nog niet eens zeker weet of je volgende week je huur kunt 
betalen? Die zorgen werken verslavingsgedrag in de hand.’ 

Hij vindt daarom dat ons land nog meer moet doen om gezond eten goedkoper te maken, zodat 
mensen weerbaarder zijn bij nieuwe golven. „Bovendien is het belangrijk dat het kabinet 
duidelijk een doelstelling uitspreekt en daar echt beleid op maakt.’ Ook CBS-woordvoerder 
Ruben van Gaalen denkt dat preventie belangrijk is. Daarnaast geeft hij aan dat vaccineren 
de snelste interventie is tegen corona. 

Ook wonen mensen uit die groep doorgaans krapper en zou het kunnen dat ze vaker 
werkzaam zijn in sectoren waar het niet goed mogelijk is om thuis te werken of op het werk 
de corona-adviezen goed na te leven. „Denk aan beroepen als bouwvakker en schoonmaker’, 
zegt Mierau. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat het overlijdensrisico in die periode beduidend hoger lag bij 
mensen met een migratieachtergrond. Met name onder mensen met een Marokkaanse, Turkse 
en Surinaamse migratieachtergrond was het risico 1,6 tot 1,8 keer hoger dan voor mensen 
met een Nederlandse achtergrond. Zo vormde corona bij Marokkanen als doodsoorzaak een 
kwart van alle sterfgevallen, terwijl dat aandeel bij mensen met een Nederlandse achtergrond 
vijftien procent bedroeg. 

Daarbij kan de toegang tot gezondheidszorg volgens Van Gaalen een rol spelen, al is dat niet 
getoetst. „Dat mes snijdt aan twee kanten, mensen weten hun weg bijvoorbeeld niet te vinden 
naar de gezondheidszorg en aan de andere kant bereikt informatie hen misschien niet. Dit 
kan leiden tot kwetsbaarheid.’ 

Uit de studie blijkt daarnaast dat het sterfterisico in grote steden hoger lag. Over het hele jaar 
bezien was zeventien procent van de sterfgevallen in de grote vier steden het gevolg van corona, 
tegen vijftien procent erbuiten. Dat zal mede te maken hebben met de hogere 
bevolkingsdichtheid en de doorgaans lagere inkomens, stellen de onderzoekers. Bron: De 
Telegraaf, 29 maart 2022. 

Corona trof mensen met migratieachtergrond en mensen met lage 
inkomens het hardst 

Voor mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migratieachtergrond is het risico 
om te overlijden aan corona 1,6 tot 1,8 keer hoger dan voor mensen met een Nederlandse 
achtergrond. Ook mensen met een laag inkomen lopen aanzienlijk meer risico. 
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Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Amsterdam 
UMC naar de sterfte tijdens het eerste jaar van de coronapandemie. Mensen in de laagste 
inkomensgroep hebben een 2,5 keer zo grote kans om aan Covid-19 te overlijden dan mensen 
in de hoogste inkomensgroep. 

Zowel mensen met een laag inkomen als ouderen met een migratie-achtergrond leven vaak 
ongezonder, waardoor zij sowieso sneller overlijden. Bij corona zijn overgewicht, diabetes en 
hart- en vaatziekten extra risicofactoren voor een fatale afloop, verklaart woordvoerder Ruben 
Van Gaalen van het CBS. ‘Daarnaast lijken krappere behuizing en arbeidsomstandigheden 
een rol te spelen. Mensen met een laag inkomen werken vaker in sectoren waar het niet 
mogelijk is om thuis te werken of de corona-adviezen goed na te leven, zoals in fabrieken. 
Door taalproblemen waren de gedragsregels om besmettingen te voorkomen voor hen wellicht 
minder duidelijk. Ook leven ze wat vaker in een huishouden met meerdere generaties, wat de 
kans vergroot dat ouders of grootouders met een kwetsbare gezondheid worden besmet.’ 

In het begin van de tweede coronagolf overleden in de grote steden aanzienlijk meer mensen 
aan corona dan in de rest van het land. drieëntwintig procent van de overledenen in de vier 
grote steden had als doodsoorzaak Covid-19, tegenover vijftien procent elders. 

 

Een coronapatiënt wordt verpleegd op de ic-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis in 
Rotterdam. © ANP / ANP 

De eerste golf trof vooral Noord-Brabant en Limburg, verklaart Van Gaalen. ‘Gezonde mensen 
brachten corona toen mee van reizen en wintersport. Het sloop verpleeghuizen in en trof wat 
kwetsbare mensen, maar minder dan in de tweede golf, toen in de grote steden veel meer 
besmettingen kwamen. Daar wonen meer mensen met lage inkomens en een migratie-
achtergrond. Ondanks de ervaring die we toen inmiddels hadden, bleek het heel lastig om 
kwetsbare mensen tegen corona te beschermen.’ 

Tijdens de tweede coronagolf liepen bewoners van verpleeghuizen nog bijna even veel risico 
om te overlijden aan corona dan tijdens de eerste golf, toen er een groot tekort was aan 
mondkapjes, blijkt ook uit de cijfers. De extra beschermingsmaatregelen die in de loop van 
2020 zijn genomen, lijken dus weinig effect te hebben gehad, concludeert het CBS. Mogelijk 
speelt mee dat er door het omstreden bezoekverbod een tijdje weinig instroom was van nieuwe 
bewoners, zegt Van Gaalen. ‘Mensen die al langere tijd in een verpleeghuis wonen, hebben 
vaak een zeer kwetsbare gezondheid en lopen dus meer risico om te overlijden aan corona.’ 
Bron: AD, 29 maart 2022. 

Corona dodelijkst in achterstandswijk: ‘Wie meeste risico liep, was al snel 
duidelijk’ 

Naar verhouding zijn meer mensen met een migratieachtergrond overleden in het eerste 
coronajaar - van maart 2020 tot en met maart 2021 - aan de gevolgen van corona dan mensen 
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met Nederlandse wortels. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Juist voor 
deze mensen was het vaak lastig om te voldoen aan de coronamaatregelen. 

Onder mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Indonesische achtergrond was 
de sterfte door corona tijdens de eerste en tweede golf relatief gezien hoger dan bij de totale 
bevolking. Zo was Covid-19 de oorzaak bij ongeveer een kwart van de sterfgevallen onder 
mensen met Marokkaanse wortels. Bij mensen met Turkse achtergrond was dit 23 procent en 
bij mensen van Surinaamse herkomst zo’n 22 procent. 

Gekeken naar de totale bevolking kwam 15 procent van de overlijdensgevallen in de 
onderzochte periode door het coronavirus. 

Het CBS noemt geen eenduidige oorzaak van de naar verhouding hogere coronasterfte onder 
mensen met een migratieachtergrond. De Rotterdamse huisarts Shakib Sana heeft wel een 
vermoeden. Hij zag de gevolgen van corona van dichtbij in zijn wijk. ‘Al binnen een paar dagen 
was duidelijk wie de risicopatiënten waren’, zegt Sana, ‘mensen in kleine huizen en banen 
waarin ze onmogelijk thuis konden werken.’ 

Juist deze mensen reizen vaker met het openbaar vervoer, komen meer bij elkaar over de vloer 
en zijn vaker mantelzorger, zegt Sana. Later in de pandemie bleek de vaccinatiebereidheid 
onder deze groep ook nog eens lager. Volgens Sana had de overheid beter moeten 
communiceren naar hen. ‘Mensen moeten voelen dat het ook over hen gaat. Niet iedereen kan 
makkelijk voldoen aan het thuiswerkadvies of afstand houden, bijvoorbeeld omdat je 
mantelzorger bent. De informatie was te generiek en niet algemeen toegankelijk.’ Bron: RTL 
Nieuws, 29 maart 2022. 

Biculturele Nederlanders stierven in eerste pandemiejaar vaker aan 
corona 

Nederlanders met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migratieachtergrond hadden 
tijdens het eerste jaar van de coronapandemie een hoger risico om te overlijden aan COVID-
19 dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Het risico voor mensen uit die groepen was 
1,6 tot 1,8 keer hoger dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond, blijkt dinsdag uit 
onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De risico’s voor mensen met een Antilliaanse of andere westerse achtergrond waren 
vergelijkbaar met die van mensen met een Nederlandse achtergrond. In absolute aantallen 
was de sterfte onder mensen met een Nederlandse achtergrond het grootst. 

Volgens het CBS kunnen verschillende factoren hebben bijgedragen aan de verschillen tussen 
herkomst, zoals onderliggende medische aandoeningen, toegang tot gezondheidszorg en de 
kwaliteit van de gezondheidszorg. Zo komen bij mensen uit sommige herkomstgroepen 
aandoeningen als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten meer dan gemiddeld voor. Dat 
zijn aandoeningen waarbij de kans op overlijden aan COVID-19 groter is. 

Het CBS benadrukt dat verder onderzoek nodig is om te begrijpen hoe medische factoren en 
toegang tot de zorg de verschillen in sterfte naar herkomst hebben beïnvloed. 

Net als bij andere doodsoorzaken hadden mensen met een lager inkomen een grotere kans 
om te overlijden aan COVID-19. Tijdens de tweede golf, van eind september 2020 tot en met 
half maart 2021, was dit verschil volgens het CBS zelfs nog iets toegenomen. Zo was de kans 
om aan de gevolgen van het coronavirus te overlijden voor mensen met de laagste 
inkomensgroep toen 2,5 keer zo groot als voor mensen in de hoogste inkomensgroep. Bij 
andere doodsoorzaken is de kans twee keer zo groot. 

In het eerste jaar van de coronapandemie (maart 2020-maart 2021) zijn volgens het CBS 
ongeveer 28.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het RIVM komt 
echter tot een veel kleiner getal, omdat het CBS ook overledenen meetelt die niet positief op 
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het coronavirus getest zijn, maar volgens onderzoek van een arts wel COVID-19 hadden. Bron: 
NU.nl, 29 maart 2022. 

Corona en inbraak doen Limburgs oorlogsmuseum Eyewitness de das om 

Oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek sluit zijn deuren. Directeur Wim Seelen 
van het museum maakte dat vandaag bekend. Ondanks de groeiende belangstelling kan hij 
de noodzakelijke investeringen in het museum niet meer bekostigen. Het museum trok vóór 
corona jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers. 

Directeur Seelen betwijfelt of het museum in de bestaande vorm wel genoeg bezoekers kan 
trekken om verder te groeien. Ook is het huidige gebouw, een villa aan de Maastrichterlaan, 
volgens hem niet geschikt voor verdere ontwikkeling. ‘Al met al heeft dit ons doen besluiten 
om onze museale activiteiten in de loop van 2022 te stoppen. We betreuren die keuze zeer, 
maar denken niettemin een gezonde afweging te hebben gemaakt’, schrijft Seelen. 

 
Een diorama in het oorlogsmuseum Eyewitness  @ Jean Pierre Geusens 

Na het zomerseizoen sluit het museum definitief, schrijft 1Limburg. De collectie zal na sluiting 
worden overgenomen door het Oorlogsmuseum in Overloon. Die collectie bestaat uit een 
aantal zogenoemde diorama’s met meer dan 150 poppen. Dat zijn ruimtes achter glas waarin 
scènes uit de Tweede Wereldoorlog zijn afgebeeld. 

Niet alleen waren de deuren noodgedwongen dicht vanwege de coronacrisis, ook werd het 
museum twee jaar geleden getroffen door een inbraak. Daarbij werden nazi-parafernalia 
buitgemaakt, zoals helmen, uniformen en onderscheidingstekens. De waarde van die spullen 
bedroeg volgens het museum bijna een miljoen euro. Bron: NOS, 29 maart 2022. 

Rob de Nijs overgebracht naar revalidatiecentrum 

Goed nieuws voor Rob de Nijs. De 79-jarige zanger is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar 
een revalidatiecentrum om daar verder aan te sterken. Dat heeft zijn vrouw Henriëtte 
Koetschruiter laten weten aan Shownieuws. 

De Nijs werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat Henriëtte hem thuis 
bewusteloos aantrof. De zanger, die aan parkinson lijdt, bleek het coronavirus onder de leden 
te hebben en had een veel te lage bloeddruk en hartslag.  

Het geplande afscheidsconcert van De Nijs in de Ziggo Dome, dat 10 april zou plaatsvinden, 
is hierdoor uitgesteld. De nieuwe datum voor het concert is nog niet bekend, maar wordt 
volgens de zanger snel geprikt.  
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De zanger kondigde in 2019 aan dat hij het podium vaarwel zou zeggen en bracht in 2020 zijn 
laatste album ‘t Is Mooi Geweest uit. Vorig jaar nam De Nijs al afscheid van zijn Belgische 
fans met een concert in Antwerpen. Bron: AD, 30 maart 2022. 

Johnny de Mol heeft corona, Hélène Hendriks neemt opnieuw talkshow 
over 

Hélène Hendriks valt dinsdag weer in als presentator van de talkshow HLF8 op SBS6. Vaste 
presentator Johnny de Mol is namelijk geveld door het coronavirus, laat SBS6 weten. 

 

Hélène Hendriks vervangt Johnny de Mol bij HLF8. @ Wessel De Groot, Nick Van Ormondt 

Hendriks zal naar verwachting ook de rest van de week te zien zijn als presentator van de 
talkshow, laat een woordvoerder van Talpa Network weten. Hoeveel last De Mol heeft van zijn 
coronabesmetting kon Talpa dinsdagmiddag niet zeggen. Wel heeft de presentator zich 
vanwege klachten laten testen op het virus. 

Voor Hendriks is het niet de eerste keer dat ze invalt bij het programma op de vooravond van 
SBS6. Eind februari en begin maart was ze ook al enkele dagen in deze rol te zien omdat De 
Mol toen last had van buikgriep. Bron: De Telegraaf, 29 maart 2022. 

 

Willem Engel voorlopig op vrije voeten, maar mag niet twitteren 

Willem Engel hoeft niet langer in voorarrest te blijven, meldt de rechtbank Rotterdam 
woensdag. De Viruswaarheid-voorman moet op een later moment voor de rechtbank 
verschijnen, omdat hij wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op 
sociale media. 
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De Viruswaarheid-voorman moet zich wel aan meerdere voorwaarden houden, laat de 
rechtbank weten. Zo mag Engel geen uitingen op sociale media plaatsen. Mocht hij dat wel 
doen, dan wordt hij opnieuw vastgezet. 

Engel werd begin maart gearresteerd op verdenking van opruiing. Volgens het Openbaar 
Ministerie (OM) heeft hij tussen juni 2020 en december 2021 meerdere berichten online gezet 
die ertoe hebben geleid dat ‘andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn 
aangezet’. 

Het voorarrest van Engel werd op 18 maart op verzoek van het OM met twee weken verlengd. 
Justitie had daarom gevraagd uit vrees dat Engel opnieuw opruiende berichten op sociale 
media zou plaatsen. 

Het is niet bekend wanneer Engel moet voorkomen in deze zaak. Op 30 maart moet hij voor 
de politierechter in Den Haag verschijnen in een andere zaak. Hij staat daar terecht voor het 
negeren van een bevel van de politie en opruiing via een Facebook-livestream. Bron: NU.nl, 
30 maart 2022. 

Willem Engel hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te blijven wegens opruiing. De 
rechtbank Rotterdam heeft dat besloten. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. 
Een daarvan is dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media. Doet hij dat toch, gaat hij 
alsnog voor negentig extra dagen de gevangenis in.  

Engel heeft de voorwaarde om weg te blijven van sociale media, zelf aangedragen op zitting. 
Daardoor denkt de rechtbank dat de kans dat hij opnieuw in de fout gaat, klein is. Engel gaat 
de inhoudelijke behandeling van zijn zaak dus in vrijheid afwachten. Wanneer die zitting gaat 
plaatsvinden, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat niet in 
beroep tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis.  

Enkele aanhangers van Engel hoorden het nieuws aan in een andere rechtbank, in Den Haag. 
Daar vindt vandaag een andere zitting plaats tegen Engel, ook wegens opruiing. Engel kwam 
grijnzend de rechtszaal binnen en werd met applaus ontvangen door zijn aanhangers, onder 
wie zijn vriendin. ‘Het lijkt wel een voorstelling,’ zei de politierechter tegen de van beroep 
dansleraar. Bron: AD, 30 maart 2022. 

 

405 miljoen kinderen zijn sinds begin coronacrisis niet meer naar school 
gegaan 

Twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn in 23 landen de scholen nog niet 
volledig heropend. Het gaat onder meer om Afghanistan, China en Indonesië. 
Volgens UNICEF treft het 405 miljoen kinderen. 

Vooral kinderen uit landen waar de lonen laag zijn worden getroffen, laat een UNICEF-
woordvoerder aan NU.nl weten. Het rapport Are children really learning? stelt dat wereldwijd 
zo’n 147 miljoen kinderen de afgelopen twee jaar meer dan de helft van hun fysieke scholing 
hebben gemist. 

Volgens de kinderrechtenorganisatie zijn veel kinderen bovendien niet teruggegaan naar 
school toen de klaslokalen wereldwijd hun deuren weer openden. Zo keerde in Liberia 43 
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procent van de leerlingen in het openbaar onderwijs niet terug toen de scholen in december 
2020 weer opengingen. 

Het aantal niet-schoolgaande kinderen in Zuid-Afrika verdrievoudigde volgens UNICEF van 
250.000 naar 750.000 leerlingen tussen maart 2020 en juli 2021. In Oeganda meldde zo’n 
één op de tien scholieren zich begin dit jaar niet meer op school na twee jaar sluiting. 

In Malawi steeg de uitval onder meisjes in het secundair onderwijs tussen 2020 en 2021 van 
6,4 procent naar 9,5 procent. In Kenia bleek dat 16 procent van de meisjes en 8 procent van 
de jongens afwezig bleef na de heropening van scholen. 

Wereldwijd gaan volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigd Naties ruim een miljard 
kinderen regelmatig naar school. Al voor de uitbraak van COVID-19 zorgden tekorten aan 
leraren, lesmateriaal en armoede ervoor dat kinderen te weinig profijt hebben van naar school 
gaan. Tussen de 11 en 20 procent van de kinderen wereldwijd gaat helemaal niet naar school. 

UNICEF heeft in eerder onderzoek becijferd dat ongeveer 617 miljoen kinderen en tieners niet 
goed genoeg kunnen lezen en rekenen. Van die groep gaat twee derde wel naar school. 

De kinderrechtenorganisatie erkent de realiteit dat kinderen soms moeten werken om te 
zorgen dat hun gezin het hoofd boven water kan houden. Bron: NU.nl, 30 maart 2022. 
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Duitse media staan perplex: ‘Corona lijkt in Nederland geen issue meer  

De aanwezigheid van louis Van Gaal in de Johan Cruijf ArenA tijdens het duel tussen 
Nederland en Duitsland (1-1) doet veel  stof opwaaien in Duitse media. De oefenmeester testte 
vorige week positief op corona en moest in isolatie, waardoor hij dreigde de oefeninterlands 
met Denemarken en Duitsland te missen. De bondcoach was er echter gewoon bij tijdens het 
gelijkspel met de Duitsers en de 4-2 zege op Denemarken. 

Bild spreekt met verbazing over de aanwezigheid van Van Gaal: ‘Hoe is het mogelijk? 
Bondscoach Louis Van Gaal zit op de bank tijdens Nederland-Duitsland terwijl hij vorige week 
nog positief testte op het coronavirus. Corona lijkt in Nederland en bij Van Gaal geen issue 
meer. Na de wedstrijd geeft Van Gaal achteloos een high five aan zijn spelers, omhelst hij zijn 
voormalige Bayern-speler Thomas Müller hartelijk en omhelst hij ook de bondscoach Hansi 
Flick.’ 

Sport1 trekt dezelfde conclusie: ‘Afstandsregels? Maskerplicht? Voor onze buren inmiddels 
verleden tijd! Tijdens de klassieker in Amsterdam was de pandemie niet meer te merken. De  
fans in de Johan Cruijff Arena juichten arm in arm. Het bizarre optreden van Louis van Gaal 
na de wedstrijd maakte duidelijk dat corona in Nederland niet meer al te serieus wordt 
genomen’ aldus het sportplatform. 

In Express werd het Nederlandse coronabeleid vergeleken met het Duitse: ‘Dat de 
Nederlanders een andere koers varen in het coronabeleid dan Duitsland werd eens te meer 
duidelijk aangetoond. Of het nu in trams, restaurants, winkels, overvolle liften of in het 
stadion is - het masker is volledig uit het stadsbeeld verdwenen. Afstanden worden nergens 
meer aangehouden. Ook bondscoach Louis van Gaal maakte duidelijk hoe het buurland 
omgaat met de pandemie. Na de wedstrijd sprak hij geanimeerd met ex-Bayern-spelers als 
Thomas Müller en Bastian Schweinsteiger. Een knuffel hier, een luide lach daar. Arm in arm 
gingen Müller en van Gaal op zoek naar de vrouw van de bondscoach op de tribunes.’ 

Eerder werd al duidelijk dat Van Gaal niet bij de WK-loting aanwezig kan zijn op vrijdag. De 
bondscoach blijft positieve PCR-tests afleggen, ondanks dat hij vorige week al uit isolatie 
mocht. Zonder een negatieve test is de bondscoach niet welkom in Qatar. ‘Volgens de dokter 
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zijn het restverschijnselen van het coronavirus en dat blijft langer hangen bij een PCR-test’, 
aldus de keuzeheer. In plaats van Van Gaal zal assistent Danny Blind aanwezig zijn bij de 
plechtigheid.. Bron: VZ (voetbalzone), 30 maart 2022. 

Dominee Mieraskerk gaat vrijuit na uitspraken over corona als Gods 
straf voor zonden als homoseksualiteit 
Dominee Anthonie Kort van de Oud Gereformeerde Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel 
wordt niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten na de aangifte van Leon 
Houtzager, een voormalig inwoner van Krimpen. 

 
Kerkgangers bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel © Rijnmond 

De officier van justitie in Rotterdam beoordeelde eerder de aangifte en besloot de dominee niet 
te vervolgen. Volgens hem was er geen sprake van strafbare uitlatingen op grond van de wet 
en vallen de uitspraken onder de vrijheid van godsdienst. Hiertegen diende Houtzager een 
klacht in bij het Haagse hof - een artikel 12-procedure - omdat hij vindt dat de uitlatingen 
van de predikant beledigend en onnodig grievend zijn. ‘Waarom mogen gelovigen meer zeggen 
dan ongelovigen?’, vraagt hij de rechter. 

Het hof oordeelt dat de uitspraken ‘louter zijn te beschouwen als een weergave van de 
geloofsopvatting van beklaagde. Gelet op de gekozen bewoordingen zijn de uitlatingen naar 
het oordeel van het hof ook niet als onnodig grievend aan te merken. Van strafbare 
groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie is onder deze omstandigheden dan ook 
geen sprake.’ 

Vlak na het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 schreef de Krimpense dominee 
een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarin schrijft 
de dominee dat de uitbraak van het coronavirus een straf van God is en dat ‘het uitbannen 
van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ nodig is om het einde der tijden te 
voorkomen. 
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Volgens Houtzager doelde de dominee daarmee op het verbieden van menselijke relaties 
anders dan die tussen een man en een vrouw. Daarmee discrimineert de predikant volgens 
Houtzager homo’s, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en anders georiënteerden. 
Houtzager, zelf homoseksueel en destijds inwoner van Krimpen aan den IJssel, heeft van deze 
aantijgingen aangifte gedaan. 

Bij het hof heeft dominee Kort vorige maand moeten uitleggen wat hij bedoelt met het 
uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. De dominee heeft verklaard 
dat hij doelt ‘op echtscheiding, het hebben van seks voor het huwelijk, het hebben van seks 
tussen mannen of vrouwen onderling, het klonen van mensen, het vreemdgaan en het begeren 
(ook al is het slechts met de ogen) van een ander dan met wie je gehuwd bent.’ 

Houtzager stelt dat hij na de publicatie is lastig gevallen door homohaters waardoor hij uit 
Krimpen aan den IJssel moest verhuizen. Houtzager gaat nog overleggen met zijn advocaat, 
mr. Gerard Spong. ‘Ik heb altijd gezegd dat als het juridisch ophoudt, dan ga ik er in de 
politiek mee verder. Aan de andere kant ben ik wel blij met het oordeel van het Hof. Hiermee 
heb ik aangetoond dat religieuze en niet-religieuze mensen niet gelijk worden behandeld. Ik 
hoop in de politiek voor elkaar te krijgen dat deze uitspraken op een andere manier gaan 
worden getoetst.’ Bron: Rijnmond.nl, 30 maart 2022. 

 

 

 
AS Roma-fans willen straf voor Jordan Veretout, die corona opliep na 
feest met positief geteste vrouw 
 

 
@ Getty Images 

Een deel van de AS Roma-supporters wil dat trainer Jose Mourinho een straf geeft aan Jordan 
Veretout. De Franse middenvelder leverde een positieve coronatest in. Da’s natuurlijk geen 
reden voor straf, maar wel, zo vinden ze, dat Veretout corona opliep door te gaan feesten met 
zijn vrouw, die toen wist dat ze corona had. 

Zijn partner Sabrina vierde haar verjaardag in Monte Carlo. Veretout ging mee, hij kreeg 5 
dagen vrij van Mourinho. En toen Sabrina ontdekte corona te hebben, braken ze de 
feestelijkheden niet af. ‘Ik ben positief, maar het is mijn dag’, zo postte ze op Instagram. 
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Daarna stroomde haar account over met hatelijke reacties. Velen riepen Mourinho op om 
Veretout uit de selectie te zetten. Na een tijdje was Sabrina het zat. 

‘Jullie kunnen de krant opbellen, ik geef er geen zak om. Je kan me beledigen. Maar als je 
mijn familie beledigt, dan verander ik in een leeuw.’ Bron: Sportnieuws, 29 maart 2022. 

 

 

 

 
Griep en corona dwingen Adrz tot overplaatsen patiënten 

De afgelopen dagen zijn er bij ziekenhuis Adrz in Goes zoveel corona- en grieppatiënten 
opgenomen dat coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ZorgSaam in Terneuzen. 

De afgelopen 24 uur is de toestroom van covid- en influenza-patiënten fors toegenomen, laat 
Adrz weten. Voor het eerst in lange tijd zijn daarom twee patiënten vanuit Goes overgebracht 
naar Terneuzen.  

Woensdag opende bij Adrz een twee geïsoleerde afdeling (cohort) voor grieppatiënten ingericht. 
Er liggen tien mensen met griep bij Adrz. Eén van hen wordt behandeld op de intensive care. 

Het Adrz telde na de overplaatsing nog dertig coronapatiënten: zevenentwintig op de 
verpleegafdeling en drie op de intensive care. Bron: PZC, 30 maart 2022. 

 

 
Bepaalde winkels in Hoogeveen blijven voorlopig langer open op zondag. 
‘Want corona is natuurlijk nog niet verdwenen’ 

Supermarkten, slagers, poeliers en bakkers in Hoogeveen mogen in elk geval tot 1 juli van dit 
jaar langer open blijven op zondag, van 10.00 tot 19.00 uur. Een motie werd door een 
meerderheid van de raad aangenomen. 

Mogelijk zit er een permanente verruiming van de winkeltijden op zondag aan te komen, maar 
daar gaat het college van burgemeester en wethouders eerst verder onderzoek naar doen. 
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Dat onder meer de supermarkten langer open zijn op zondag heeft te maken met de 
coronacrisis en de tijdelijke steunmaatregelen voor ondernemers. Door de deuren negen uur 
lang te openen moesten klanten meer gespreid over de dag hun boodschappen kunnen doen. 
Het moest het risico op nieuwe besmettingen voor klanten en personeel zo veel als mogelijk 
indammen. 

Per 1 april zou de verruiming van de winkeltijden op zondag weer stoppen en terug gaan naar 
normaal: tussen 13.00 en 17.00 uur. Maar ondernemers hebben aangegeven de huidige 
openingstijden te willen continueren. Onder meer om de gezondheidsrisico’s te verkleinen, nu 
de coronamaatregelen zijn afgeschaft. 

‘Want corona is natuurlijk nog niet verdwenen’, stelde VVD-fractievoorzitter Roelof Bisschop. 
De motie werd mede ingediend door Gemeentebelangen, D66, PvdA en Lijst van Hien en kreeg 
later nog steun van de SP. 

De christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) stemden tegen. ‘Er is geen crisissituatie 
meer, we moeten terug naar wat eerder is vastgesteld’, vond CDA-fractievoorzitter Erik-Jan 
Kreuze. 

Het college gaat de komende tijd onderzoeken of de huidige openingstijden op zondag na 1 
juli definitief kunnen worden vastgesteld voor alle winkels in Hoogeveen. Bron: Dagblad van 
het Noorden, 29 maart 2022. 

Corona-schade: ondernemers kunnen financiële tegemoetkoming 
aanvragen t/m 29 april 

Ondernemers met aanzienlijke schade door de corona-maatregelen kunnen nog tot en met 
vrijdag 29 april bij de gemeente Groningen een aanvrage indienen voor een compensatie. 

Ondernemers uit sectoren die door de coronamaatregelen een omzetdaling hebben gehad van 
meer dan veertig procent, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming, 
dit zijn m.n. bedrijven in de horeca en detailhandel. 

 

De gemeente Groningen heeft hiervoor 2,9 miljoen euro beschikbaar vanuit de eerdere TONK-
regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Samen met eerder aangekondigde 
ondersteuningsmaatregelen moet dit zorgen voor economisch herstel en nieuwe 
ondernemersperspectieven binnen de zwaarst getroffen sectoren. Het gaat hierbij met name 
om bedrijven die gedwongen moesten sluiten. 
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Aanvragen via een formulier op website van de gemeente Groningen. In Groningen gevestigde 
ondernemers uit de zwaarste getroffen sectoren kunnen in aanmerking komen voor een 
incidentele bijdrage van 1500 euro per ondernemer. 

U kunt deze financiële bijdrage sinds dinsdag 14 maart t/m vrijdag 29 april 2022 aanvragen 
via de website van de gemeente Groningen. Aanvragen kan alleen voor bedrijven met de juiste 
SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) van het CBS. De juiste SBI codes vind u in 
ondergenoemde link. Bron: Groninger Internet Courant, 28 maart 2022. 

 

 

 

 

@ Boerderij 

Opbrengst kaasoverschotten door corona steunt Oekraïne 

Door corona kon kaasboerderij de Schatkamer van Schellach niet leveren aan de horeca. 
Hierdoor kwamen zij met een overschot van 12.000 kilo aan oude kaas te zitten. 

Om van die overschotten af te komen slaat de kaasboerderij de handen in een met de actie 
Breda Maakt Mij Blij. Een deel van de opbrengst van deze actie wordt gedoneerd aan Giro555 
en gaat naar Oekraïne. 

In deze Boerderij Uitgelicht vertelt kaasmaakster Els Mesu hoe de actie is ontstaan en hoeveel 
van de opbrengst naar Oekraïne gaat. Ook vertelt zij hoe je de actie kan steunen. Bron: 
Boerderij, 28 maart 2022. 

Mentale problemen bij jeugd na corona-onderwijs: hoe weet je nu of het 
wel goed gaat met je kind? 

Twee jaar corona-onderwijs heeft er bij de jeugd flink ingehakt. De mentale problemen zijn 
groot. Middelbare scholen hebben er veel aandacht voor. Maar wanneer is iets ‘gewoon’ 
pubergedrag en wanneer is er nu écht een probleem? Professionals van Reinier van Arkel 
geven uitleg. ‘En ja, pubers willen zich afzetten, maar blijf dat contact houden’.  

Je zou maar een kind op de middelbare school hebben nu. Als je het nieuws van de laatste 
tijd een beetje hebt gevolgd lijkt het wel alsof elke tiener het zwaar heeft. Want jongeren 
ervaren druk door achterstanden met leerstof, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.  
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Twee jaar lang alleen op die kamer heeft niet veel goeds gebracht. Daarnaast krijgen ze 
dagelijks verschrikkelijke beelden te zien door de oorlog in Oekraïne, vaak ongefilterd via 
social media. 

Gelukkig is de aandacht voor de mentale gezondheid onder de jongeren enorm, ook op de 
scholen. Maar het zou je als ouder zomaar onzeker kunnen maken. Want niet iedereen heeft 
een opleiding psychologie gedaan. Bron: DG, 30 maart 2022. 

 

 
Spanje stelt test en isolatie alleen nog verplicht bij ernstige 
coronaklachten 

Spanjaarden hoeven vanaf maandag alleen nog een coronatest af te nemen als ze tot een 
kwetsbare groep behoren of met kwetsbare mensen werken. Ook hoeven zij niet meer in 
isolatie als ze milde coronaklachten hebben. 

De Spaanse overheid maakte dinsdag al bekend dat het coronabeleid zich nu gaat richten op 
kwetsbare groepen in de samenleving. Coronatests en isolatie worden alleen nog aangeraden 
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voor mensen ouder dan zestig jaar, mensen met onderliggende ziektes, mensen die met 
kwetsbare groepen werken en mensen die ernstige klachten ontwikkelen. 

Mensen die milde coronaklachten hebben worden nog wel steeds aangeraden om maatregelen 
te nemen, waaronder het dragen van een mondkapje in buitenruimtes en het vermijden van 
contact met kwetsbare mensen. 

In het land geldt daarnaast nog steeds de verplichting om mondkapjes te dragen op openbare 
binnenlocaties. Op bepaalde locaties, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, kunnen ook nog steeds 
strengere maatregelen gelden. 

Met het besluit zet de regering (voorlopig) een punt achter de ‘acute fase’ van de 
coronapandemie. Nu de ziekenhuiscijfers laag blijven, durft de overheid het aan om het 
coronavirus meer te gaan behandelen als een ‘gewone’ griep. 

De autoriteiten benadrukken nog wel dat de ‘pandemie niet voorbij is’, schrijft de Spaanse 
krant El País. 

De Spaanse overheid zegt wel een vinger aan de pols te blijven houden. Dat gebeurt volgens El 
País onder meer met behulp van een steekproef onder huisartsen, die de coronabesmettingen 
in hun werkgebied in de gaten houden. Als blijkt dat de coronacijfers zich zorgelijk 
ontwikkelen, kan het land het besluit weer terugdraaien. 

In Nederland geldt nog wel steeds dat mensen bij coronaklachten een test moeten afnemen 
en in isolatie moeten. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde in februari om na 
de piek van de Omikron-variant van het coronavirus over te gaan op een systeem waarin ook 
alleen bepaalde groepen nog worden getest. Bron: NU.nl, 28 maart 2022. 

 

 

Drie  nieuwe ontwikkelingen rond corona 

Met het wegvallen van de coronamaatregelen, zou je het bijna vergeten, maar het coronavirus 
is nog steeds in het land. Drie nieuwe ontwikkelingen op een rijtje. 

1. De zelftest voortaan ook in de keel 

De coronazelftest levert een betrouwbaarder resultaat als het wattenstaafje niet alleen langs 
de neus wordt gehaald, maar ook langs de keel. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder 6500 
deelnemers, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Toen omikron de overhand 
kreeg begin dit jaar, klonken al snel geluiden dat de zelftesten minder goed hun werk deden. 
Dat is in dit onderzoek inderdaad te zien aan de cijfers. Als je het wattenstaafje na de neus, 
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ook even langs de keelholte laat glijden, blijkt de uitslag een stuk betrouwbaarder. De 
onderzochte zelftesten waren van Flowflex, MPBio en Clinitest. 

2. Nu ook herhaalprik voor 60-plussers 

De 70-plussers en enkele andere groepen krijgen al een booster of herhaalprik aangeboden 
van het coronavaccin. Sinds 26 maart wordt de herhaalprik ook aangeboden aan 60- tot 69 
jarigen.Deze prik kan drie maanden na het laatste vaccin of besmetting worden gegeven. Voor 
60-minners adviseert de Gezondheidsraad geen herhaalprik. Zij zijn nog voldoende 
beschermd door de eerdere covid-vaccinaties. 

3. Labonderzoek naar testvaccin tegen alle coronavirussen 

Met al die prikken en herhaalprikken ga je je afvragen: hoe vaak moet het nog? De 
Volkskrant had afgelopen zaterdag een interessant artikel over onderzoek naar een nieuw 
vaccin. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt gewerkt aan een ‘pancoronavaccin’ 
dat beschermt tegen alle coronavirussen. Het testvaccin werkt niet alleen tegen de stekeltjes 
op het coronavirus, zoals alle huidige covid-vaccins. Het kijkt naar stukjes die het virus loslaat 
(zogenaamde epitopen). Maar stroop je mouw nog maar niet op, want als het artikel iets laat 
zien, dan is het wel hoe moeilijk en lang de weg nog is naar dit pancoronavaccin. Bron: 
Gezondheidsnet.nl, 31 maart 2022. 

 

Vanaf 11 april niet meer naar de GGD na positieve zelftest 

Nederlanders hoeven vanaf 11 april na een positieve zelftest niet meer naar de GGD om dit te 
laten bevestigen. Wel nemen GGD’s vanaf die datum nog coronatests af bij kwetsbare 
personen en hun omgeving. Dat maakt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag 
bekend in een brief aan de Tweede Kamer. 

Op dit moment wordt niet-risicogroepen aangeraden om eerst een zelftest te doen. Als die 
positief is, dan wordt gevraagd om een test in de GGD-teststraat af te laten nemen. Dat laatste 
hoeft nu dus niet meer. 

Het blijft na 11 april wel mogelijk om naar de GGD te gaan voor een coronatest, meldt De 
Telegraaf. Die is bijvoorbeeld nodig om een herstelbewijs te krijgen. 

Het nieuwe testbeleid is een van de punten uit de langetermijnstrategie voor corona van het 
kabinet. Preventie wordt een zaak van zowel burgers, overheid als sectoren, maar veel concrete 
invulling ontbreekt nog in de strategie die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Zelftesten wordt de norm, schrijft het kabinet in de brief. ‘Het kabinet roept de samenleving 
op hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en kijkt naar sectoren om het gebruik van 
zelftesten te stimuleren’, is er te lezen. Het OMT adviseerde in februari al om na de 
Omikronpiek over te stappen op deze teststrategie. De experts stelden wel als voorwaarde dat 
zelftests dan gratis beschikbaar zijn. 

Het kabinet komt ook nog met een ‘zelfzorgadvies’ waarin onder meer komt te staan wat je 
moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wel klachten houdt. 
Een ander aspect dat nog moet worden uitgewerkt is het zorgen voor voldoende personeel in 
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de zorg. Wanneer nodig, moet er kunnen worden opgeschaald, maar onduidelijk blijft hoe dat 
moet worden geregeld. 

Verder wil het kabinet zicht houden op de verspreiding van het virus, onder meer door controle 
van het rioolwater. Ook wordt er rekening gehouden met nieuwe vaccinatierondes en wordt 
er ingezet op (nieuwe) medicijnen voor mensen die besmet zijn met corona. 

Het kabinet houdt rekening met vier scenario’s. Van een milde waarin corona op een 
verkoudheid lijkt tot een ‘worst case scenario’ met veel ziekte en sterfte, en overbelasting van 
de zorg. Het heeft sectoren gevraagd voor alle vier de scenario’s plannen te maken. Op die 
manier moet de schade van eventuele maatregelen in de toekomst beperkt blijven, en sluiting 
van sectoren worden voorkomen. In juni moet meer duidelijk worden over deze plannen, dan 
wil het kabinet een nieuwe brief aan de Tweede Kamer sturen over de langetermijnstrategie. 

Het zal aan het RIVM zijn om te besluiten of en wanneer er nieuw advies van het OMT nodig 
is. Ook wordt overwogen een Maatschappelijk Impact Team op te richten, dat naast het 
Outbreak Management Team het kabinet van advies kan voorzien. Dat zou moeten helpen 
een goede afweging te maken tussen de ‘epidemiologische en maatschappelijke impact van 
maatregelen’. Bron: NU.nl, 1 april 2022. 

 

Hans is vrijwilliger voor stervende mensen, maar sinds corona ligt dat 
stil 

Al jarenlang ondersteunt Hans van Vastenhoven als vrijwilliger terminaal zieke mensen en 
hun mantelzorgers. Maar door corona is het werk van Hans en zijn tientallen collega-
vrijwilligers zo goed als stil komen te liggen. En zelfs nu de meeste maatregelen overboord 
zijn, lukt het niet om de hulp weer op te starten. ‘Ik word nauwelijks meer gevraagd. Heel 
jammer, want ik heb de tijd.’ 

Stervensbegeleiding mag je het van Hans niet noemen. ‘We ondersteunen de mantelzorgers. 
Zij zijn in de laatste weken van het leven van een dierbare vaak overbelast.’ 

Er zíjn, dat is wat Hans nu al bijna dertien jaar als vrijwilliger doet: ‘Soms ga ik in een hoekje 
een boek lezen. Ik zeg altijd: u hoeft mij niet te entertainen. Maar praten mag wel natuurlijk. 
Soms vertellen mensen met het fotoalbum erbij al na een uur een heel intiem verhaal.’ 

‘De mantelzorger moet met een gerust hart even weg kunnen.’ 

Ondertussen kunnen de mantelzorgers dan even bijkomen. ‘Wij zijn er meestal vier uur. En 
dan kunnen de mantelzorgers iets voor zichzelf doen: bij de buurvrouw koffie drinken, naar 
de kapper: noem maar op.’ 

Hélène Vissers coördineert de dertig vrijwilligers voor Tilburg en omgeving. Ze vult aan: ‘De 
mantelzorger moet met een gerust hart even weg kunnen. Zodat hij de zorg vol kan houden. 
En de vrijwilligers hebben niet de opdracht met iemand in gesprek te gaan. Als iemand niet 
wil praten is het ook goed, dan gaan we er ook gewoon zitten.’ Hans: ‘Het komt ook wel voor 
dat iemand niet meer kán praten.’ 

‘Ik word nauwelijks meer gevraagd. Heel jammer.’ 

Vanaf het begin van corona kwam dit vrijwilligerswerk in de verdrukking: ‘Er was paniek’, 
herinnert Hélène zich. ‘Op één na is alles toen gestopt.’ 
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Nu de coronamaatregelen overboord zijn, kan de zorg weer worden opgepakt. Maar dat gebeurt 
nog maar nauwelijks. Tot teleurstelling van Hans: ‘Ik word nauwelijks meer gevraagd. Heel 
jammer, want ik ben beschikbaar, ik heb tijd.’ 

‘Er is geen tijd om aan een mantelzorger te vragen of ze hulp kunnen gebruiken.’ 

Na twee jaar corona, is het goede werk van Hans en zijn collega-vrijwilligers uit het zicht 
geraakt, vreest Hélène. Ook overbelasting van de thuiszorg speelt een rol: ‘In de thuiszorg zijn 
halve teams nog ziek, dus ze doen het hoognodige en rennen naar de volgende. Er is geen tijd 
om met een mantelzorger aan tafel te zitten om te vragen of ze extra hulp kunnen gebruiken.’ 

Hélène: ‘Laatst zei een cliënt: ‘Ik snap heus wel dat dit niet voor mij bedoeld is, maar voor 
mijn vrouw. Die wil ik graag steunen’. Dat vond ik zo mooi, dat hij ondanks dat hij zo ziek 
was toch nog aan het welzijn van zijn vrouw kon denken. Wij zijn er, zodat de dierbaren 
overeind blijven en de cliënt als het zo ver is thuis kan overlijden.’ 

Zo’n 150 vrijwilligers in Brabant ondersteunen terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. 
Bron: Omroep Brabant, 30 maart 2022. 

De Britse corona-oversterfte valt misschien mee 

Oxford-professor en regeringsadviseur Carl Heneghan stond raar te kijken toen Twitter zijn 
account blokkeerde wegens ‘het verspreiden van misleidende en mogelijk schadelijke 
informatie met betrekking tot Covid-19’. Welke zonde het hoofd van het Centre for Evidence-
Based Medicine had begaan? Hij had een artikel met zijn 110.000 volgelingen gedeeld waarin 
stond dat het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk mogelijk minder hoog is dan 
werd verondersteld. 

De Britten, de Engelsen althans, waren afgelopen zomer als eerste volk in Europa 
teruggekeerd naar de normaliteit. Ter relativering van dit goede nieuws werd vaak 
aangedragen dat het virus nergens in Europa zoveel slachtoffers had gemaakt ‘Plaque 
island’, zo stond het bekend. The Lancet publiceerde echter een mede door de Bill & Melinda 
Gates-stichting gefinancierd onderzoek waaruit een ander beeld naar voren kwam en daar 
had Heneghan naar verwezen. 

Nadat alle Europese oversterftecijfers met elkaar waren vergeleken werd geconcludeerd dat de 
Britten het niet beter of slechter deden dan de Fransen en Duitsers. Op de ranglijst van West-
Europese landen met het hoogste aantal slachtoffers staat het VK op negen, net onder 
Nederland. Dit was het eerste onderzoek op dit gebied dat door andere wetenschappers was 
bekeken en goedgekeurd. Het kijken naar oversterfte is betrouwbaarder dan coronacijfers, 
want die worden overal anders gedefinieerd. 

De bevindingen zijn relevant; er komt een onderzoek naar de wijze waarop de Britse regering 
is omgegaan met de pandemie. In binnen- en buitenland kreeg Boris Johnson veel kritiek, 
bijvoorbeeld omdat hij te laat een lockdown zou hebben ingesteld. Maar in deze tijd van 
reflectie duikt de vraag op of zo’n lockdown er überhaupt had moeten komen. De Schotse 
epidemioloog Mark Woolhouse, lid van het Britse OMT, schreef in een geruchtmakend boek 
dat het lockdownmiddel meer kwaad dan goed heeft gedaan. De lockdowndiscussie wordt 
versterkt doordat de nadelen steeds duidelijk aan het licht komen. 

Onderwijsminister Nadhim Zahawi erkende dat het massaal sluiten van de scholen ‘een fout’ 
was, terwijl Chief Medical Officer Sir Chris Whitty zijn zorgen heeft geuit over de fysieke- en 
geestelijke gevolgen voor minderjarigen. Onderwijl kondigde de regering-Johnson 
belastingverhogingen aan die mede bedoeld zijn om de coronarekening van ruim 480 miljard 
euro te betalen. ‘Tijdens de pandemie kregen we geld om thuis te blijven’, zo mopperde een 
kiezer, ‘nu moeten we geld betalen om naar ons werk te gaan.’ Bron: De Groene 
Amsterdammer, 30 maart 2022. 
Zorgen bij theaters om kaartverkoop: ‘Bezoek nog angstig vanwege 
corona’ 

We kunnen weer naar het cabaret, concerten gaan ‘gewoon’ door en er zijn weer toneelstukken 
in theaters die vol mogen zitten. Er zijn dan wel bijna geen coronaregels meer, bezoekers zijn 
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soms nog wat terughoudend. Bij verschillende voorstellingen zit de zaal niet vol en dat brengt 
theaters in de financiële problemen. 

‘We zien dat de kaartverkoop nog ver achterloopt ten opzichte van hoe het voor corona ging’, 
zegt een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 
(VSCD). 

De organisatie maakt zich zorgen over de toekomst. ‘Er is veel verlies geleden en er is ook 
steun geweest. Die steun is er nu natuurlijk niet meer. Als dit zo doorgaat, kan het wel voor 
problemen gaan zorgen bij theaters.’ 

‘Theaterpubliek is vaak wat ouder en lijkt soms huiverig om dicht op elkaar te zitten. Ook 
kopen mensen vaak geen kaartje meer omdat ze twijfelen of de voorstelling wel zal doorgaan.’ 

Volgens de woordvoerder komt dat onder meer doordat de afgelopen twee jaar voorstellingen 
vaak werden afgelast door de corona-maatregelen. ‘Mensen plannen nu minder vooruit, terwijl 
je een theateravond voorheen wel van tevoren plande. Last minute komt het er vaak niet meer 
van.’ 

Ook in Meppel merken ze dat er minder mensen naar het theater komen. ‘De voorstellingen 
lopen nu op zo’n 65 procent van voor de coronacrisis’, zegt Natalie Straatman, directeur van 
Schouwburg Ogterop, tegen RTV Drenthe. ‘Zelfs de grote namen krijgen niet de aantallen 
bezoekers die we vanuit het verleden gewend zijn. Dat heeft financieel natuurlijk gevolgen voor 
ons.’ 

Elders in het land komen ook minder mensen. ‘Het zit nog niet in ieders systeem om weer 
naar de theaters te gaan. Mensen spreken wel uit dat ze willen komen, maar zijn ook druk 
met van alles. Een deel van de bezoekers is ook nog een beetje angstig voor corona. Er zijn 
natuurlijk nog veel besmettingen.’ 

In de hoop om weer wat meer bezoekers naar het theater te krijgen, gaan medewerkers van 
de schouwburg in Meppel langs bij vaste theaterbezoekers. Ze krijgen bonbons en een 
cadeautje. ‘We moeten echt laten zien aan de mensen dat we er nog zijn en wat voor 
voorstellingen we hebben. Daarom deze actie’, zegt de directeur. 

Sommige theaters krijgen wel alle kaarten verkocht. Het Atlas Theater in Emmen heeft 
bijvoorbeeld alweer een aantal uitverkochte voorstellingen gehad. Vooraf eten mensen vaak in 
het theaterrestaurant. ‘Wij merken dat onze bezoekers zin hebben om weer een avondje uit te 
gaan.’ 

Dat beeld herkent de VSCD ook. ‘Je ziet door het hele land dat er minder kaarten worden 
verkocht, maar niet op alle plekken. Het verschilt enorm per theater.’ Bron: NOS, 31 maart 
2022. 

Duitsland ziet af van vaccinatieplicht tegen corona voor iedereen boven 
18 jaar 

Duitsland ziet af van een vaccinatieplicht tegen corona voor iedereen boven de 18 jaar. De 
regeringscoalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen heeft het plan afgeblazen 
omdat er geen meerderheid voor is in het parlement, meldt de Duitse krant Bild. 

Tijdens een debat onlangs in het parlement bleek al verdeeldheid. Partijen vroegen zich af of 
de verplichting niet vanaf een hogere leeftijd moest gelden, bijvoorbeeld vanaf 50 jaar. 
Tegenstanders betwijfelden het nut van de inentingen. Ze spraken over een schending van de 
grondrechten van de burgers. Voorstanders daarentegen meenden dat een vaccinatieplicht 
vanaf 1 oktober zou helpen te voorkomen dat het coronavirus in de herfst en de winter weer 
om zich heen grijpt. 

Voor mensen die aantoonbaar van het coronavirus zijn genezen, zou de verplichting niet 
gelden. Alle andere volwassenen zouden in oktober drie vaccinaties moeten hebben gehad. De 
verplichting zou ook gaan gelden voor buitenlanders die langer dan zes maanden in de 
Bondsrepubliek zijn. Weigeraars moesten rekening houden met een dwangsom tot 25.000 
euro. Bron: De Telegraaf, 31 maart 2022. 
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Kuipers: opnieuw ingrijpen tegen corona niet uitgesloten 

Hoewel het kabinet zich eerder optimistisch uitliet over de corona-ontwikkelingen, is het niet 
helemaal uitgesloten dat er opnieuw hard moet worden ingegrepen. Zorgminister Ernst 
Kuipers wil daarom dat het juridisch mogelijk blijft om toch weer snel maatregelen in te 
kunnen stellen, als het weer uit de hand loopt met corona. 

Dat blijkt uit een brief die Kuipers donderdag stuurt aan de Tweede Kamer. Vrijdag 
presenteert het kabinet de lange termijnstrategie om het coronavirus te bestrijden. Daarover 
is al een en ander bekend: zo wil Kuipers het initiatief voor de coronabestrijding nadrukkelijk 
bij de burger en samenleving leggen, en minder bij de overheid. Het uitgangspunt blijft om de 
samenleving open te houden, ook voor kwetsbaren, schrijft Kuipers. Ook moet er 
‘voorspelbaarheid’ komen in het overheidsbeleid, zodat bedrijven en maatschappij op tijd 
weten waar ze aan toe zijn. 

Maar toch zijn er scenario’s waarin het toch weer nodig kan zijn om in te grijpen, schrijft 
Kuipers. Omdat de coronapandemie tot nog toe onvoorspelbaar verliep, ‘is niet te voorspellen 
of en wanneer de samenleving in een dergelijk scenario terecht gaat komen’, aldus Kuipers. 
Dat zijn scenario’s waarbij het zowel met de griepbesmettingen als met corona uit de hand 
loopt, of wat Kuipers het ‘worst case scenario’ noemt: de opkomst van een nieuwe 
‘zorgwekkende variant’ van het virus. 

Om in zo’n situatie snel te kunnen ingrijpen, moet het kabinet daar juridisch de 
mogelijkheden toe hebben. Kuipers stelt een drietal opties voor: de tijdelijke coronawet voor 
de vijfde keer verlengen, een ‘overbruggingswet’ instellen die ingrijpen mogelijk maakt totdat 
de Wet publieke gezondheid is gewijzigd, of het laten vervallen van de coronawet en werken 
met spoedwetten als er weer een doemscenario opduikt. Kuipers overlegt de komende tijd met 
de Eerste en Tweede Kamer over welke optie het meest gewenst is. Bron: De Telegraaf, 31 
maart 2022. 

 

GGD Flevoland opent corona-servicepunten 

Er komen COVID-servicepunten in vier gezondheidscentra van Zorggroep Almere. De GGD 
richt deze punten in voor Almeerders die vragen hebben over corona. Ook is het voor inwoners 
ouder dan twaalf jaar mogelijk om zich hier te laten vaccineren. 

Ondanks dat de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen lijkt en de maatregelen zijn 
afgeschaft, is er nog steeds behoefte aan informatie. Dat merkt Marjon Antoons van de GGD 
Flevoland. ‘Dat geeft ons juist de gelegenheid om de mensen die toch nog vragen hebben en 
nog niet gevaccineerd zijn, om daar extra aandacht aan te besteden.’ 

De vragen die mensen hebben gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn er vragen over de 
coronacheck-app en de boosterprik. ‘Het is niet zo dat wij overal de antwoorden op hebben,’ 
zegt Antoons. ‘Maar we kunnen mensen mogelijk helpen bij het vinden van de antwoorden.’ 
Ook heerst er veel onduidelijkheid over vakanties naar het buitenland. Bijvoorbeeld of het 
herstelbewijs wel geldig is en welke documenten er nodig zijn. ‘Zeker nu mensen weer op 
vakantie gaan, zie je dat juist dat soort vragen heel veel leven bij mensen.’ 

Het is ook mogelijk om zonder afspraak een eerste, tweede of derde prik of boostervaccinatie 
te halen bij de servicepunten. ‘Kinderen moeten toch echt even een afspraak maken’, zegt 
Antoons. ‘En ook voor de herhaalboosters, dat zijn de mensen van zestig jaar en ouder, die 
doen we ook niet op de servicepunten.’ 

De servicepunten zijn vanaf 4 april geopend in Gezondheidscentrum De Spil, De Notekraker, 
Prisma en De Haak in Almere. Bron: Omroep Flevoland, 31 maart 2022. 
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Kabinet omarmt snoeihard rapport over corona-aanpak: ‘Crisisstructuur 
niet op orde’ 

Het kabinet omarmt het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) 
over de Nederlandse aanpak van de coronapandemie. De OVV concludeerde onder meer dat 
de crisisstructuur niet op orde was, en dat er geen sprake was van heldere en eenduidige 
besluitvorming tijdens het begin van de pandemie. Ook de communicatie naar de burger toe 
was gebrekkig. 

Kabinetsbronnen melden aan De Telegraaf dat de eerste conclusies van de OVV omarmd 
worden. Vrijdag wordt de kabinetsreactie officieel bekendgemaakt. 

In het OVV-rapport was het vooral ex-coronaminister Hugo De Jonge, destijds 
verantwoordelijk voor de aanpak van de coronacrisis, die de volle laag kreeg. De CDA-
bewindsman kreeg onder meer kritiek omdat hij met te grote stelligheid zou beweren dat 
maatregelen een bepaald effect zouden hebben, en te veel beloofde: ‘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’, aldus het rapport. 

In het rapport was ook een brief van De Jonge opgenomen, waarin hij de bevindingen laakt. 
In zijn reactie schreef De Jonge dat de raad volgens hem te weinig heeft gekeken naar de 
maatregelen die het kabinet nam toen corona net uitbrak. Ook kon hij zich niet vinden in de 
conclusie dat de verpleeghuizen het ondergeschoven kindje zijn geweest tijdens het begin van 
de crisis. De Onderzoeksraad oordeelde onder meer dat er te weinig beschermingsmiddelen 
beschikbaar werden gesteld voor verpleeghuizen, en dat er te weinig getest werd. Uiteindelijk 
moesten ze op slot, met grote ellende voor bewoners en dierbaren tot gevolg. 

Ex-coronaminister De Jonge stelde destijds dat het rapport, dat gebaseerd is op interviews 
met betrokkenen, niet goed in staat 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.’ 

De algemene maatregelen die het kabinet afkondigde, het verbod op handen schudden en de 
anderhalve meter afstand, werden ook in het leven geroepen om kwetsbaren in verpleeghuizen 
te beschermen, zo schreef De Jonge. ‘Dat werpt ook een ander licht op de conclusie dat de 
situatie in verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg.’ Het bezoekverbod, dat veel bewoners 
in eenzaamheid achterliet, was ook ingesteld om hen te beschermen, benadrukt hij. Het 
voornemen van het kabinet om de kritiek te omarmen, is dus pijnlijk voor De Jonge die daar 
dus wel wat op had aan te merken. 

Het OVV-onderzoek concludeerde in algemene zin dat Nederland in de beginfase van de 
pandemie niet goed voorbereid was op een langdurige gezondheidscrisis. Zo was de 
crisisstructuur niet op orde, en schortte het aan eenduidige en heldere besluitvorming en 
langdurige communicatie naar de samenleving toe. Het was niet altijd duidelijk wie de 
bevoegdheid had om een bepaald besluit te nemen, en door de vele commissies en overleggen 
- onder meer in ‘t Torentje en in het Catshuis - ontstond er een diffuse vorm van 
besluitvorming. 

Ook nam het kabinet niet altijd verantwoordelijkheid voor heftige beslissingen. Zo was het 
Outbreak Management Team (OMT) onder leiding van Jaap Van Dissel een van de 
belangrijkste adviseurs van de overheid, en werd bij vrijwel alle belangrijke overleggen 
betrokken. Maar er werd ook te vaak naar gewezen, aldus de OVV. Het OMT kwam in een 
‘verantwoordelijke in plaats van een adviserende rol’, stelde OVV-voorzitter Jeroen 
Dijsselbloem. ‘Lastige keuzes met betrekking tot de maatregelen werden al in de OMT-adviezen 
verwerkt in plaats van ‘transparant’ aan de Tweede Kamer voorgelegd.’ Bron: De Limburger, 
31 maart 2022. 

Non-foodwinkels in de plus, ook zonder corona-effect 

De Nederlandse detailhandel heeft vorige maand 16,5 procent meer omgezet dan in februari 
vorig jaar. De groei komt volledig op het conto van non-foodretailers, blijkt uit cijfers van het 
CBS. 
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De omzetgroei was het grootst bij kledingwinkels, met een plus van 135 procent. Ook 
schoenenzaken en verkopers van recreatie-artikelen groeiden hard, respectievelijk met 78,7 
en 61 procent. De non-foodretail als geheel groeide met 57,7 procent, ongeveer hetzelfde 
percentage als in januari.  

In de eerste twee maanden van 2021 waren non-foodwinkels grotendeels gesloten vanwege de 
coronamaatregelen. Dat verklaart de grootte van de omzetstijging, maar non-foodretailers 
deden het vorige maand ook beter dan in februari 2020. Dat was in januari nog niet het geval. 

Foodretailers zagen vorige maand juist een kleine omzetdaling van 2,9 procent. De omzet van 
speciaalzaken lag nog wel 3,7 procent hoger, die van supermarkten daalde juist met 3,7 
procent. 

Het CBS meldt verder dat de onlineomzet 24,7 procent lager lag dan een jaar eerder. Pure 
webwinkels zagen hun omzet met 8,7 procent dalen. Fysieke winkels die ook een webshop 
hebben, zetten online liefst 39,9 procent minder om. In februari 2021, tijdens de lockdown, 
groeide de online omzet met bijna 104 procent. Bron: Retail Trends, 31 maart 2022. 

Gemeenteraadsleden Gorinchem digitaal geïnstalleerd want 
burgemeester heeft corona 

Een bijzondere start van de nieuwe gemeenteraad van Gorinchem. De eerste vergadering, 
waarin de 25 raadsleden officieel worden geïnstalleerd, vond digitaal plaats. Dat was nodig 
omdat burgemeester Reinie Melissant in quarantaine zit vanwege corona.  

De gemeenteraadsleden zelf kwamen voor de vergadering wel bij elkaar in het stadhuis. Zo’n 
twee weken geleden won de lokale partij Stadsbelang de verkiezingen in Gorinchem. Hoewel 
de vorige coalitie genoeg stemmen kreeg om door te gaan, is maar de vraag of dat ook gebeurt. 
Stadsbelang kondigde in elk geval aan met iedereen te willen praten.  

Zodra de coalitie bekend is, zal de samenstelling van de gemeenteraad waarschijnlijk nog wat 
veranderen. Raadsleden van een coalitiepartij kunnen doorstromen naar een 
wethoudersfunctie, waardoor hun plek in de gemeenteraad vrij komt voor iemand anders van 
die partij. Bron: BN De Stem, 31 maart 2022. 

 

Burgemeester Reinie Melissant (archiefbeeld). © Cor De Kock 

Deel Enkhuizer raad geveld door corona. Installatie waarschijnlijk 
digitaal 
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Het ziet er naar uit dat de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Enkhuizen digitaal zal 
moeten gebeuren. 

In heel Nederland worden woensdag 30 maart nieuwe gemeenteraadsleden beëdigd. Dat is 
wettelijk zo bepaald en kan niet uitgesteld worden. Een deel van de gemeenteraad is echter 
geveld door corona. 

Ook burgemeester Eduard Van Zuijlen en griffier Peter Pels liepen corona op. Dus nu wordt 
bekeken of de installatie ook digitaal kan. 

‘Waarschijnlijk zijn we besmet bij het afscheid van de oude raad, dinsdagavond’ vermoedt 
Frank van Gangelen. De voorman van de winnaar van de verkiezingen, Enkhuizen Vooruit, is 
voor de tweede keer ten prooi gevallen aan het virus, hoewel hij niet de buurt was van 
bijvoorbeeld de burgemeester. 

Ook wethouderskandidaat Jan Franx heeft corona. Franx komt in de gemeenteraad dankzij 
zijn voorkeurstemmen, dus ook hij zal moeten worden geïnstalleerd, net als CDA-voorman 
Gerhard van Galen, die eveneens met het coronavirus ziek thuis zit. De vraag is of zij 
woensdag genoeg hersteld zijn om negatief te testen. 

Op de agenda van de eerste raadsvergadering met de nieuw gekozen leden staat ook duiding 
van de verkiezingsuitslag en verkennende gesprekken. Enkhuizen Vooruit (EV)heeft iedereen 
gesproken. De gesprekken liggen nu even stil vanwege corona. Bron: Noordhollands Dagblad, 
31 maart 2022. 

CZ gaf 1,4 miljard euro uit aan corona 

De coronapandemie heeft zorgverzekeraar CZ de afgelopen twee jaar 1,4 miljard euro gekost. 
Deze enorme kostenpost brengt CZ niet in de financiële problemen. De verzekeraar kreeg 
honderden miljoenen extra compensaties via de landelijke catastroferegeling en uit 
beleggingen. 

In de afgelopen twee coronajaren is er naar schatting ruim 600 miljoen euro aan coronazorg 
uitgegeven. Daarbovenop kwam nog eens 800 miljoen euro om zorgorganisaties te 
ondersteunen toen de reguliere zorg moest worden afgeschaald. Dat brengt de totale 
coronakosten op zo’n 1,4 miljard euro. 

CZ ontving extra geld van het Zorgverzekeringsfonds via de landelijke catastroferegeling. Het 
fonds, dat wordt gefinancierd uit premies, werkgeversbijdragen en belastingen, verstrekte zo’n 
670 miljoen euro voor 2020 en 2021. 

Over 2021 waren er minder kosten voor reguliere zorg en meer opbrengsten uit beleggingen 
(121 miljoen). Er is ook 254 miljoen uit de reserves ingezet om zorgpremies goedkoper aan te 
bieden. Dat maakt dat het negatief resultaat over 2021 uitkomt op 22 miljoen. Dat is een 
relatief klein bedrag. 

CZ is qua grootte de derde zorgverzekeraar van Nederland en int met 3,7 miljoen verzekerden 
bijna elf miljard euro aan premies. In Zeeland is CZ de grootste zorgverzekeraar met 222.000 
verzekerden. 

De gevolgen van de coronapandemie baart CZ zorgen. In het jaarverslag schrijft de 
verzekeraar: 

‘Voor veel patiënten is de zorg uitgesteld, wat onrust, bezorgdheid en potentiële 
gezondheidsschade oplevert. Op de zorgprofessionals staat ongelooflijk veel druk, wat tot 
persoonlijke overbelasting leidt. Hiernaast raakt de aanhoudende coronapandemie de 
plannen voor vernieuwing en verandering in de zorg.’ 

Ondanks de aanhoudende coronadrukte, wil CZ-directeur Joep de Groot de blik op de 
toekomst richten: ‘Terwijl we nog steeds in een uitdagende periode zitten, is het noodzakelijk 
om ook vooruit te kijken.’ Want ondertussen spelen er ook nog andere problemen, zoals grote 
personeelstekorten in de zorg. Hij wil de komende jaren inzetten op verdere digitalisering, 
sociale innovatie en verdere samenwerking tussen zorgorganisaties. 

Op de grote vraag, of de zorgpremie volgend jaar omhoog gaat, wil CZ nog niet ingaan. ‘Het is 
nog te vroeg om daarop in te gaan’, laat CZ-woordvoerder Arjen Zwaan weten. Die premies 
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worden aan het eind van het jaar vastgesteld op basis van vele afwegingen. De algemene 
verwachting is dat premies bij alle zorgverzekeraars zullen stijgen, vooral door stijgende 
zorgkosten vanwege een steeds oudere bevolking en duurdere medicijnen. Bron: Omroep 
Zeeland, 31 maart 2022. 

Bij opleving corona moet de maatschappij openblijven en de zorg 
doorgaan 

Bij de lange termijnaanpak van de coronapandemie legt het kabinet een belangrijke rol bij het 
maatschappelijk middenveld en bij burgers. Als aan hen gevraagd wordt wat zij daarbij 
belangrijk vinden, is dat het voorkomen dat operaties uitgesteld moeten worden. Gevolgd door 
sociaal-maatschappelijke, mentale en economische gezondheid. Voor het aanhouden van 
basis hygiënemaatregelen en het testen bij klachten is breed draagvlak. Dat blijkt uit 
onderzoek van het RIVM, in samenwerking met Populytics, meldt het RIVM.  

Onderzoekdeelnemers vinden het van groot belang dat operaties niet worden uitgesteld én dat 
de maatschappij open en toegankelijk is voor iedereen (ook voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid). Mocht er weer een opleving van Covid-19 komen, dan vindt men het voorkomen 
dat de ic’s overbelast raken het belangrijkst, gevolgd door het tegengaan van 
leerachterstanden, het openhouden van sectoren zoals horeca en cultuur, en voorkomen van 
mentale gezondheidsproblemen. 

Om een heropleving van Covid-19 te voorkomen, zijn veel mensen bereid in een rustige 
coronasituatie enkele basisadviezen aan te houden, zoals handen wassen, testen bij klachten 
en ventilatie. Dit blijkt ook uit de resultaten van aanvullend vragenlijstonderzoek: het 
percentage mensen dat zich test bij klachten is momenteel nog steeds hoog. Indien het virus 
weer oplaait in het najaar en dit tot hogere druk op de zorg zou leiden, zijn veel mensen 
voorstander van een boostercampagne, het stimuleren en gratis beschikbaar maken van 
zelftesten, en zoveel mogelijk thuiswerken. Daarbij geven zij aan graag te weten welke 
beleidsafwegingen worden gemaakt. Als dat begrijpelijk en voorspelbaar is, vergroot dat in 
sterke mate het draagvlak voor maatregelen. Bron: Nationale Zorggids, 31 maart 2022. 

Wat is de invloed van het seizoen op het aantal coronabesmettingen 

Zodra het lente is, lijkt het aantal corona-infecties af te nemen. Waarom is dat zo? 
Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Open Universiteit en 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben samen ontdekt dat het seizoensgebonden gedrag van 
mensen het hele jaar door een belangrijke rol speelt bij de overdracht van het virus. Dit meldt 
het LUMC.  

De seizoensgebondenheid van Covid-19 kan worden verklaard door omgevingsfactoren én 
door mobiliteitsfactoren. ‘Zo zagen we dat meer zonuren, minder binnenrecreatie en meer 
allergenen samenhangen met de verminderde overdracht van het virus dat Covid-19 
veroorzaakt’, zegt Louis Kroes van het LUMC. 

In het onderzoek is gekeken naar het effect van het Nederlands zomerseizoen op corona-
infecties tussen februari en september 2020. ‘Er werd rekening gehouden met tal van factoren 
die van invloed kunnen zijn op de infectiecijfers. Het ging onder meer om zonnestraling, 
temperatuur, luchtvochtigheid, seizoensgebonden allergenen (zoals pollen) en menselijk 
gedrag.’ 

Met het uitgebreide model wilden de onderzoekers vooral de verspreiding van virussen in het 
voorjaar beter voorspellen. ‘In Nederland valt deze tijd van het jaar altijd samen met een 
terugval van griepachtige luchtwegaandoeningen. Het is opmerkelijk dat ook het aantal 
besmettingen met Covid-19 als sneeuw voor de zon lijkt te verdwijnen in gematigde klimaten. 
Maar waarom is dat?’ 

Seizoenen zijn meer een prikkel voor bepaald menselijk gedrag dan de absolute temperaturen, 
merken de onderzoekers op. In gebieden waar grote seizoenschommelingen voorkomen, zoals 
in Nederland, wordt de overdracht van het coronavirus niet alleen bepaald door zonlicht en 
temperatuur, maar onafhankelijk ook door het gedrag van de bevolking. Zo zijn mensen 
geneigd om vrij plotseling meer tijd buiten door te brengen, wanneer het in het voorjaar mooi 
weer wordt. Zulke explosies van buitenactiviteit staan eigenlijk niet in verhouding tot de 
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bescheiden temperatuurveranderingen. ‘Maar dergelijke aspecten van mobiliteit worden vaak 
over het hoofd gezien, waardoor seizoensfactoren minder nauwkeurig een effect op 
virusinfecties voorspellen dan ze eigenlijk zouden kunnen.’ Bron: Nationale Zorggids, 31 
maart 2022. 

Pechvogel Dominic Thiem test dag na rentree positief op corona: ‘Zit 
weer even tegen’ 

Wat een pech voor tennisser Dominic Thiem. Een dag na zijn rentree testte de 28-jarige 
Oostenrijker positief op het coronavirus. 

Dat liet hij weten vanuit het Spaanse Marbella. Eerder verloor hij daar op een Challenger van 
de Argentijn Pedro Cachin. ‘Het zit weer even tegen’, schreef hij op social media. 

‘Ik voelde me gister al niet zo goed en woensdagochtend had ik wat lichte symptomen. Hierop 
besloot ik me te laten testen en dat viel niet goed uit. Even wachten hoe het zich ontwikkelt, 
ik weet nog niet of ik kan spelen.’ 

Thiem stond na ongeveer 10 maanden weer op de tennisbaan. Door een polsblessure, waaraan 
hij geopereerd werd, had hij sinds juni geen wedstrijd meer getennist. Bron: Sportnieuws, 30 
maart 2022. 

De kunstmarkt herstelt van corona, met dank aan superrijke verzamelaars 

Opvallend is dat 74 procent van de verzamelaars vorig jaar kunstzinnige NFT’s heeft gekocht. 

 

Een bezoeker op de The Armory Show in 2021, een kunstbeurs in New York. @ Getty Images 

De internationale kunstmarkt heeft zich vorig jaar gerevancheerd van de pandemie. Het zijn 
vooral de miljonairs en miljardairs die het geld weer laten rollen. De grootste groei was er bij 
de veilinghuizen. 

In 2021 werd er wereldwijd voor 65,1 miljard dollar (58,8 miljard euro) aan kunst gekocht en 
geveild. Dat is 15 miljard dollar meer dan in 2020 en iets meer dan in 2019, het jaar voor het 
uitbreken van de coronacrisis. Tot die schattingen komen de Zwitserse bank UBS en Art Basel, 
een van ‘s werelds meest toonaangevende kunstbeurzen. 

Hun jaarlijkse studie richt zich met name op het topsegment van de kunstmarkt. USB en Art 
Basel ondervroegen honderden internationale galeries en ruim tweeduizend vermogende 
verzamelaars uit de VS, Azië en Europa. Een op drie van de verzamelende superrijken kocht 
in 2021 voor meer dan 1 miljoen dollar aan kunst en antiek. 
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Deze fanatieke groep is vooral te vinden in China en in mindere mate in Duitsland, Frankrijk 
en de VS. Wat hielp bij hun kooplust, was dat er meer kunstbeurzen konden doorgaan dan 
2020. Toen konden veel beurzen hooguit met ‘online viewing rooms’ werken. Verzamelaars 
kopen vooral direct via een galerie of kunsthandelaar. 

Het zijn echter veilinghuizen zoals Sotheby’s en Christie’s die in 2021 het grootste herstel 
lieten zien, zowel online als offline. Op kunst- en antiekveilingen werd naar schatting voor 
26,3 miljard dollar verkocht, een groei van 47 procent ten opzichte van 2020. Ook hier 
domineren de superrijke kopers, al wisten de veilinghuizen ook veel nieuwe kopers te 
verwelkomen. 

Opvallend is dat 74 procent van de vermogende verzamelaars vorig jaar kunstzinnige NFT’s 
heeft gekocht, ofwel virtuele eigendomscertificaten van virtuele kunstwerken. Voor 
veilinghuizen was dat aandeel nog relatief beperkt op de totale omzet. Zo verkocht Christie’s 
voor 150 miljoen dollar aan NFT’s. Dat is inclusief het veelbesproken werk van 
Beeple, Everydays: The First 5000 Days (69,3 miljoen dollar). 

Die interesse voor digitale kunst zal in 2022 blijven aanhouden, verwacht de studie van USB 
en Art Basel. Vooral millennials die verzamelen zijn gebrand op NFT’s, net als verzamelaars 
in Taiwan, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. 

Galeriehouders en kunsthandelaren zijn optimistisch over 2022. Zes op de tien verwachten 
een verdere omzetstijging, drie op de tien denken dat de verkopen stabiliseren en één op de 
tien houdt rekening met een daling. Bron: De Volkskrant, 31 maart 2022. 

Alle coronamaatregelen zijn weg maar pandemie kan nog tot 2023 duren 

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn verdwenen, maar het zal nog maanden duren voordat de 
pandemie officieel ten einde is. De overgang naar een zogeheten endemische fase zal 
waarschijnlijk pas zijn afgerond in dit najaar of het komende winterseizoen. ‘Maar het is 
mogelijk dat het langer duurt’, zegt het RIVM tegen NU.nl. 

Epidemie, pandemie, endemie: wat is wat? 

- Epidemie: een (infectie)ziekte komt ineens heel veel voor. 
- Pandemie: als een virus zich wereldwijd verspreidt, dan is er sprake van een 

pandemie. 
- Endemie: als een virus endemisch is, dan is het min of meer stabiel aanwezig. 

Soms komt het virus wat meer voor. Denk bijvoorbeeld aan de griep in de 
winter. Stabiel betekent niet ‘zorgeloos’: er kunnen alsnog veel mensen 
overlijden aan de gevolgen van het virus. 

De reden dat het zo lang kan duren, is omdat COVID-19 eerst als een endemische ziekte 
beschouwd moet worden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deskundigen het verloop van het 
coronavirus tot op zekere hoogte kunnen voorspellen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het rekening 
houden met een seizoensgebonden opleving’, zegt RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis. 

Momenteel is er nog (grote) onzekerheid over het verloop van de coronapandemie. Zo is 
bijvoorbeeld wel bekend dat alle coronacijfers zich in een dalende lijn bevinden, maar weet 
het RIVM niet of de daling gaat afvlakken en zo ja, wanneer. 

‘Daarnaast zegt een endemische fase niets over de ernst of ziektelast als gevolg van COVID-
19’, vervolgt Westerhuis. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft in zijn laatste advies erkend dat de transitiefase 
naar een nieuwe coronasituatie van start is gegaan. ‘In deze fase zal de focus van de bestrijding 
verschuiven naar het vroegtijdig opsporen van oplevingen en nieuwe virusvarianten, terwijl 
we kwetsbaren beschermen om ernstige of langdurige ziektelast te voorkomen’, schreef het 
OMT. 

Het is volgens het OMT nog niet helemaal uitgesloten dat COVID-19 straks als een endemische 
ziekte beschouwd kan worden. De deskundigen houden rekening met vijf scenario’s, waarbij 
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in het positiefste scenario de ziekte volledig ‘uitdooft’ en in het negatiefste scenario de huidige 
situatie drastisch verslechtert. 

‘Wanneer een endemische fase bereikt wordt, hangt af van de immuniteit als gevolg van 
besmettingen en vaccinaties, de besmettelijkheid van het virus, mogelijke nieuwe varianten 
en in hoeverre het virus aan de bestaande immuniteit kan ontduiken’, besluit Westerhuis. 

De vijf scenario’s waarmee het OMT rekening houdt: 

 Scenario 1: terug naar normaal. COVID-19 wordt uitgebannen. 
 Scenario 2: griep+. COVID-19 wordt endemisch en heeft seizoensgebonden oplevingen. 

Mensen kunnen ernstig ziek worden en in de winter is de druk op de zorg groot. 
 Scenario 3: externe dreiging. In Nederland en Europa is COVID-19 onder controle, maar 

daarbuiten niet. Sterke focus op reisbeperkingen. 
 Scenario 4: continue strijd. COVID-19 blijft een serieuze bedreiging. Vaccins werken 

slechts tijdelijk en er ontstaan nieuwe varianten die aan vaccins ontsnappen. 
 Scenario 5: ‘worst case’. COVID-19 wordt dodelijker. De pandemie eist jaarlijks meer 

slachtoffers en blijft wereldwijd circuleren. Het zwaartepunt ligt in dit scenario op 
‘overleven’ en er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt binnen de zorg, de economie 
en de samenleving. 

Bron: NU.nl, 31 maart 2022. 

 

 

Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal coronagevallen 
neemt ook nog steeds af 

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de tweede 
dag op rij gedaald. Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu in totaal nog 1914 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. 
Dat zijn er 65 minder dan woensdag, toen de bezetting afnam met 77. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1787 coronapatiënten, 68 minder dan woensdag. Op de 
intensive cares worden momenteel 127 Covidpatiënten behandeld, 3 meer dan de voorgaande 
dag. Eerder deze week daalde dit aantal nog tot het laagste niveau sinds juli vorig jaar. 

In de afgelopen 24 uur werden 208 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 21 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij 
elkaar 12 minder dan woensdag. 

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een 
andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook 
positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen 
patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt nog steeds af. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen woensdag- en donderdagochtend 
25.467 coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een donderdag sinds begin januari, 
vlak voor de Omikrongolf. 

In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 193.625 positieve coronatests, oftewel 
gemiddeld 27.661 besmettingen per dag. Woensdag lag dit op 29.622. Het weekgemiddelde 
daalt al ruim een halve maand. 
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In Amsterdam werden 1118 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 804 positieve 
coronatesten en Den Haag 799. Daarna volgden Utrecht (608), Groningen (339) en Nijmegen 
(306). Op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog testte niemand positief. 

Het RIVM kreeg 26 meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun 
coronabesmetting. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen 
dag zijn gestorven. 

Nederlandse provincies horen niet meer tot de Europese regio’s waar het coronavirus het 
allermeest om zich heen grijpt. In het nieuwste overzicht van de Europese gezondheidsdienst 
ECDC staat Drenthe op de zestiende plaats van regio’s met de hoogste besmettingsgraad. Een 
week eerder was de hoogste Nederlandse notering nog een achtste plaats, voor Limburg. 

In navolging van het carnavalsfeest kwamen Limburg en ook Noord-Brabant enkele weken 
voor in de hogere regionen van de wekelijkse lijsten van de Europese Unie. De zuidelijke 
provincies zijn nu een eind gezakt: Limburg staat op plaats 38, Brabant is met een 56e 
notering nu zelfs de Nederlandse provincie met het laagste aantal geregistreerde 
coronagevallen ten opzichte van het aantal inwoners. 

De lijst van ECDC telt in totaal 215 regio’s. Stonden vorige week nog negen Nederlandse 
provincies bij de eerste dertig, deze week zijn dat er nog vier. Na Drenthe volgen Groningen, 
Overijssel en Gelderland. Het grootste deel van het land staat tussen de dertigste en de 
vijftigste plaats. 

Oostenrijk telt gemiddeld het hoogste aantal positieve coronatesten. De acht regio’s met de 
hoogste besmettingscijfers liggen in dat land, met Neder-Oostenrijk als hoogste uitschieter. In 
deze regio in het noordwesten van het Alpenland raakten de afgelopen twee weken bijna 7300 
mensen besmet per 100.000 inwoners. Dat is een op de veertien mensen. Regio’s op Cyprus 
en in Finland maken de top-10 af. Meteen daarna volgt IJsland, dat enkele weken de grootste 
coronabrandhaard van Europa was. IJsland is geen EU-lid, maar de cijfers uit het land tellen 
wel mee omdat het tot de Europese Economische Ruimte hoort. 

De ECDC-kaart die tegelijk met de cijfers verscheen, kleurt nog altijd grotendeels donkerrood. 
Die kleur geeft aan dat de Omikron-variant van het coronavirus op de meeste plekken in 
Europa nog steeds volop rondgaat. Nederland kleurt voor de twintigste opeenvolgende week 
donkerrood. Bron: De Telegraaf, 31 maart 2022. 

 

 

 

CBS: Ruim 19.000 mensen stierven vorig jaar aan de gevolgen van corona 

In 2021 zijn 19.400 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt overeen met 11 procent van 
alle sterfgevallen. 

Bijna 61 procent van de 19.400 sterfgevallen was ouder dan 80 jaar. Ook relatief veel 65- tot 
80-jarigen (6.200) stierven aan de gevolgen van het coronavirus. 

Bijna de helft van de coronagerelateerde sterfgevallen waren chronisch zieken, kwetsbare 
ouderen en bewoners van verpleeghuizen. Sinds maart 2020, het begin van de 
coronapandemie, tot en met december vorig jaar zijn volgens het CBS bijna 40.000 mensen 
aan corona overleden. 
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De cijfers van het CBS verschillen met die van het RIVM. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu meldde in 2020 en 2021 bij elkaar 21.049 coronagerelateerde 
sterfgevallen. Dat verschil kan verklaard worden doordat het CBS de cijfers baseert op officiële 
verklaringen van artsen over de doodsoorzaak. Artsen zijn niet verplicht daarover een melding 
te doen aan het RIVM. Bron: NU.nl, 1 april 2022. 

In Sjanghai sterven nu geen mensen aan corona, maar wel aan de 
lockdowns 

Het strenge coronabeleid in Sjanghai heeft deze maand al minstens drie mensen het leven 
gekost. Zij stierven nadat hen medische zorg was geweigerd als gevolg van coronabeperkingen. 
Aan het virus zelf stierf in dezelfde periode nog niemand. 

De Omikron-variant raast door Sjanghai. Naar Nederlandse begrippen gaat het om lage 
besmettingsaantallen, zo’n 4000 per dag. Maar toch zitten delen van de stad al wekenlang in 
lockdown. Er wordt openlijk geklaagd over een gebrek aan bewegingsvrijheid, problemen met 
de voedselvoorziening en economische schade. Maar veruit de grootste verontwaardiging 
ontstaat wanneer lockdowns levens kosten. Bron: AD, 1 april 2022. 
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Duitsland schrapt grootste deel coronamaatregelen 

Het leeuwendeel van de coronamaatregelen in Duitsland komt te vervallen. Zo is een test of 
vaccinatie niet langer nodig om evenementen bij te wonen en kunnen ongevaccineerden 
zonder gedoe weer naar winkels en restaurants. Wel kunnen deelstaten nog bepalen of 
mondkapjes moeten worden gedragen in klinieken, verpleeghuizen of het openbaar vervoer. 

In bijvoorbeeld Berlijn blijft een mondkapje nodig bij een bezoek aan de opera. Bij opleving 
van het virus kan een deelstaatparlement de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld winkels weer 
invoeren. 

De maatregelen zouden eigenlijk al op 20 maart worden geschrapt, maar uit vrees dat het te 
snel zou gaan werd in sommige delen van het land gekozen voor een overgangsperiode. De 
wetgeving die landelijke maatregelen mogelijk maakt is vervallen. Verplichte quarantaine na 
een besmetting wordt voor de meeste mensen geschrapt. 

Veel Duitsers zijn er echter niet gerust op, mede omdat er afgelopen week meer dan 1,5 miljoen 
nieuwe besmettingen bijkwamen. Uit een recente peiling komt naar voren dat een ruime 
meerderheid van de bevolking zich zorgen maakt over het verdwijnen van de mondkapjesplicht 
en de 2G- en 3G-maatregelen. Bron: AD, 1 april 2022. 

 

Betogers demonstreren tegen de coronaregels bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Het 
grootste deel van de maatregelen komt nu te vervallen. © Reuters 
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Van Dissel vindt niet dat adviseursrol te veel vermengde met beleidsrol 

Jaap Van Dissel vindt niet dat zijn rol als adviseur van het kabinet tijdens de coronacrisis 
veranderde in een rol als beleidsmaker. Dat zegt de RIVM-directeur zaterdag tegen NU.nl in 
reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat half februari 
verscheen. 

De OVV concludeerde dat door de ‘belangrijke positie’ die Van Dissel kreeg door bij veel 
crisisoverleggen aan te schuiven het risico bestond dat de buitenwereld Van Dissel zou zien 
als beleidsverantwoordelijke, in plaats van als adviseur. 

‘Dat zou kunnen, maar dat is verder aan de beoordeling van degenen die erbij waren of dat zo 
is’, zegt Van Dissel over de conclusie van de OVV. ‘Mijn rol was: duiding van de 
epidemiologische situatie en waar we ons op konden voorbereiden. Die systematiek heb ik bij 
al die overleggen identiek gehouden. Dat kan je in alle Kamerbrieven nakijken.’ 

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM benadrukt dat hij altijd 
op uitnodiging is aangeschoven bij bijvoorbeeld Catshuissessies en andere 
crisisvergaderingen. ‘Daar hoef je helemaal geen kwaad in te zien. Het was domweg duiding 
van de situatie.’ 

Premier Mark Rutte voedde het risico dat de buitenwereld kon denken dat het Outbreak 
Management Team (OMT), waar Van Dissel voorzitter van is, het coronabeleid bepaalde. Zo 
noemde de premier de OMT-adviezen ‘heilig’. 

Van Dissel wil niet ingaan op de vraag of hij op een bepaald moment niet duidelijker zelf een 
scheiding had moeten aanbrengen tussen de adviseurs en beleidsbepalers. ‘Dit soort vragen 
zal je aan de premier moeten richten, niet aan mij. Wij (het OMT, red.) hebben ons 
vastgehouden aan deze rol en ons beperkt tot de medisch-epidemiologische prognoses en 
scenario’s.’ 

De verantwoordelijkheid voor het coronabeleid ligt bij het kabinet. Dat bepaalt de koers en 
hoort dat te doen op basis van medische, maar ook economische en andere adviezen. Als het 
OMT te veel invloed zou krijgen op de besluitvorming, dan zou het beleid te veel door medici 
zijn ingekleurd. Bovendien hoeven OMT-leden uiteindelijk geen verantwoording af te leggen 
aan de Tweede Kamer. 

Vrijdag gaf Rutte aan dat hij het eens is met de conclusie uit het OVV-rapport dat het verschil 
in verantwoordelijkheid tussen adviseurs en kabinet duidelijker moet worden gesteld. 

 

@ ANP  Jaap Van Dissel komt aan bij een van de Catshuissessies. 
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De OVV schreef ook dat Van Dissel met uitlatingen over het nut van mondkapjes het ‘publieke 
vertrouwen in het overheidsbeleid ondermijnde‘. Van Dissel noemde het gebruik van 
mondkapjes volgens de onderzoeksraad een ‘politieke keuze, maar laat doorklinken dat hij 
niet overtuigd is’. Daarnaast schreef de raad dat mondkapjes volgens Van Dissel voor 
‘schijnveiligheid’ zouden zorgen. 

Van Dissel verwijst daarop naar meerdere OMT-brieven waarin de voor- en nadelen van 
mondkapjes uiteen worden gezet. ‘Het is juist de rol van het OMT om onzekerheden aan te 
geven. Hoe dit een politiek besluit ondermijnt, laat ik aan degenen die dat zo zien.’ 

Wat volgens de OVV ook niet bijdroeg aan het draagvlak voor het coronabeleid in de 
samenleving, waren meerdere OMT-leden die regelmatig in de media verschenen en daar soms 
wat anders zeiden dan in de OMT-adviezen stond. 

Tijdens vergaderingen van het Outbreak Management Team heeft Van Dissel als voorzitter 
geregeld aangegeven dat dat anders moest. ‘Maar OMT-leden tekenen niet voor dat ze niet met 
de media mogen praten, dat is ook helemaal niet de bedoeling. We hebben altijd benadrukt 
dat ze het niet als OMT-lid moesten doen, maar als persoonlijk iemand die een specifieke 
mening heeft. Verder kan ik dat niet reguleren.’ 

Momenteel legt het coronavirus geen enorme druk meer op de zorg, al liggen er nog altijd bijna 
tweeduizend mensen in het ziekenhuis. 

Ook Van Dissel erkent dat de coronacrisis voorbij is. ‘Als je in de situatie bent dat er alleen 
basismaatregelen zijn, betekent het dat je uit de acute crisis bent.’ 

Als de Omikron-variant van het coronavirus - waar Van Dissel zelf onlangs ook mee besmet 
raakte - dominant blijft, verwacht de infectioloog niet dat Nederland opnieuw in de crisisstand 
zal moeten. ‘Maar het hangt ervan af of het hierbij blijft of dat er nieuwe varianten komen. 
Daar moet je je op voorbereiden.’ Bron: NU.nl, 1 april 2022. 

 

 

In het midden en oosten van het land is donderdagochtend  31 maart sneeuw gevallen. Vooral 
in Utrecht en delen van Gelderland blijft dat deels liggen, zegt een woordvoerder van Weerplaza 
tegen NU.nl. Het winterse weer leidt tot drukte op de wegen, meldt de ANWB. Bron: NU.nl, 31 
maart 2022. 

Kuipers: ‘Als corona weer oplaait in najaar, kan coronapas terugkeren’ 

Hij trad aan in een lockdown, maar daarna kon Ernst Kuipers (D66) alleen maar goed 
coronanieuws brengen. Het virus wordt voortaan meer benaderd als een griep, maar komend 
najaar wordt toch spannend, denkt de arts. ‘Dit gaan we dus niet demonstratief vieren’. 

Ernst Kuipers geeft nog altijd geen hand ter begroeting. De boks is een post-coronablijvertje 
voor de D66-minister van Volksgezondheid. ‘In het ziekenhuis was er al langer discussie over 
handen geven. Je kan zo bacteriën of virussen van je ene patiënt naar de ander overbrengen 
als je iedereen een hand geeft. Die discussie lijkt nu wel beslecht.’ Bron: AD, 2 april 2022. 

Duitse man (61) laat zich 87 keer inenten tegen het coronavirus 

Een 61-jarige man uit de Duitse deelstaat Saksen heeft zich al 87 keer laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Op sommige dagen zou de verdachte het voor elkaar gekregen hebben om tot 
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drie vaccinaties ingespoten te krijgen, op verschillende tijdstippen van de dag en in 
verschillende vaccinatiecentra. 

Dat meldt de Duitse krant Freie Presse. De man uit Maagdenburg, een stad in het Duitse 
Saksen-Anhalt, kreeg de inentingen sinds juli 2021. Hij zou de vaccinatiebewijzen hebben 
doorverkocht aan anti-vaxers. 

Toen de man zich voor de zoveelste keer bij het vaccinatiecentrum in Dresden meldde, dacht 
een medewerker hem te herkennen. Hij was daar al verschillende keren gezien. Rode Kruis 
Duitsland waarschuwde vervolgens andere vaccinatiecentra voor de ‘zware gebruiker’. Bij een 
latere poging bij een vaccinatiecentrum in Eilenburg belden medewerkers de politie en werd 
de man aangehouden.  

Blijkbaar verscheen hij bij elke afspraak met een nieuwe blanco vaccinatiekaart. ‘Als we een 
goed, nationaal registratiesysteem hadden gehad, was deze man eerder door de mand 
gevallen’, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis, dat aangifte heeft gedaan voor het 
doorverkopen van vaccinatiebewijzen. 

De politie doet onderzoek. Bron: AD, 2 april 2022. 

Engel schond mogelijk voorwaarden vrijlating voorarrest: toch actief op 
sociale media 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft mogelijk de voorwaarden geschonden waaronder 
hij na zijn arrestatie op vrije voeten kwam. Zijn voorarrest werd woensdag na twee weken 
geschorst, onder meer onder de voorwaarde ‘dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale 
media’. 

Vrijdagavond zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen 
Pols uit. Dat is ook nu nog op de website te zien. Hierin praat Engel onder meer over zijn 
arrestatie en de lopende rechtszaken tegen hem. Mocht Engel inderdaad de voorwaarden van 
zijn schorsing hebben geschonden, dan wordt hij weer vastgezet. Het Openbaar Ministerie 
laat zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf weten ‘het te hebben gezien’. Meer kan de 
woordvoerder er nu niet over zeggen. 

Engel wordt ervan verdacht een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - 
‘opruiende coronagerelateerde berichten’ te hebben geplaatst op sociale media. ‘Deze 
berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe 
zijn aangezet’, aldus het OM eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij in deze zaak voor de 
rechter moet verschijnen. 

Los hiervan moet hij op 13 juni naar de rechtbank voor het negeren van een bevel van de 
politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020 en opruiing via Facebook. 
Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren middels een 
burgerarrest. Bron: AD, 2 april 2022. 

 

Sjanghai verdedigt beleid om kinderen met corona te scheiden van hun 
ouders 

Sjanghai verdedigt maandag het beleid om baby’s en jonge kinderen die positief testen op het 
coronavirus te scheiden van hun ouders. Vanwege een nieuwe opleving van het virus in de 
Chinese stad worden alle 26 miljoen inwoners getest op het coronavirus. 
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De regels in China schrijven voor dat iedereen die positief test in isolatie moet. Dat geldt ook 
voor kinderen. Test een kind onder de zeven positief, maar de andere gezinsleden niet, dan 
gaat het naar een speciaal behandelcentrum in de stad. Andere besmette mensen worden 
naar een centrale quarantainelocatie gebracht als het thuis niet mogelijk is om in isolatie te 
gaan. 

Volgens de gezondheidsautoriteiten van Sjanghai is dit onderdeel van het Chinese 
coronapreventie- en bestrijdingsbeleid. De autoriteiten benadrukken dat kinderen van wie de 
ouders ook positief testen gewoon thuis in isolatie kunnen gaan. 

Ouders gebruiken het Chinese sociale netwerk Weibo om hun woede over het beleid te uiten. 
Een vrouw die haar dochter naar eigen zeggen naar een gezondheidscentrum moest laten 
gaan, zegt tegen persbureau Reuters dat ze amper iets hoorde over de situatie van haar kind. 
Ook was er geen mogelijkheid om haar kind te bezoeken. 

In chatapps gaan ongeverifieerde beelden rond van huilende kinderen die in krappe bedden 
in een behandelcentrum in Sjanghai zouden liggen. Ook is op de beelden maar een klein 
aantal volwassenen op een veel groter aantal kinderen te zien. 

Vanwege de opleving van het virus is Sjanghai eind maart in lockdown gegaan. Ook heeft 
China het leger en duizenden gezondheidsmedewerkers naar de stad gestuurd om te helpen 
bij het testen van alle inwoners. Op beelden is volgens Reuters te zien dat inwoners 
maandagochtend in lange rijen stonden om getest te worden door gezondheidsmedewerkers 
in witte en blauwe pakken. 

De testoperatie past binnen het Chinese coronabeleid om nieuwe coronagolven onder controle 
te krijgen. Daarbij sluit de Chinese regering miljoenensteden af om de inwoners te testen op 
het virus. De testoperatie in Sjanghai is de grootste sinds de uitbraak in 2019 in Wuhan. 

De stad registreerde maandag negenduizend nieuwe coronagevallen. Bron: NU.nl, 4 april 
2022. 

‘Als er nog twijfel bestaat of China zijn zero-covid beleid zou loslaten, dan is 
die nu van tafel’ 

De lockdown in de Chinese stad Shanghai wordt voor onbepaalde tijd verlengd. Vanwege een 
corona-uitbraak mogen de 26 miljoen inwoners van de stad de deur niet meer uit. Wat doet dit 
met de steun voor de regering van president Xi Jinping? We bellen correspondent Leen 
Vervaeke. 

Verliest China de grip op het coronavirus? 

‘Op dit moment wel, ja. Shanghai is zo belangrijk voor China dat men een lockdown ten koste 
van alles had willen voorkomen. Maar vandaag werden er in de stad meer dan 13 duizend 
besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds de uitbraak in Wuhan. Het is alle hens aan 
dek. 

‘Anderzijds toont de lockdown van een volledige stad ook dat Beijing alle middelen inzet om 
de controle terug te winnen. Als er nog enige twijfel bestond of China, geconfronteerd met die 
besmettelijkere Omikronvariant, zijn zerocovidbeleid zou loslaten, dan is die twijfel nu van 
tafel. Nee dus.’ 

Hoe ziet die lockdown in Shanghai eruit? 

‘De 26 miljoen inwoners mogen hun appartement of gebouw enkel verlaten voor urgente 
medische hulp of om een PCR-test te laten afnemen. Voor wandelingetjes mogen de inwoners 
niet naar buiten. Veel mensen zitten al weken binnen: het is een uitputtingsslag. 

‘Ambtenaren en vrijwilligers brengen eten rond. Althans, in theorie. Omdat zoveel mensen 
tegelijkertijd in lockdown zitten, zijn zij niet opgewassen tegen de hoeveelheid werk. Op 
internet hoor je veel klachten van mensen die zeggen al dagenlang geen voedsel te hebben 
gekregen, op hun laatste voorraad teren en al dagenlang instant noodles eten. Ze hebben echt 
honger.’ 



154 
 

‘Maandag is in 24 uur tijd de hele bevolking getest. Wie daar niet aan meewerkt, riskeert 
strenge straffen. En wie positief test, moet zijn huis verlaten. Mensen met milde symptomen 
moeten naar sporthallen of leegstaande gebouwen, die met duizenden veldbedjes omgebouwd 
worden tot opvangplaats. Op sociale media zie je veel klachten over de weinig hygiënische 
omstandigheden. Dat gaat van ‘heel oncomfortabel’ tot ‘mensonterend’. 

‘Ook buiten Shanghai is de bewegingsvrijheid van mensen enorm ingeperkt. In de noordelijke 
provincie Jilin zijn ook grote uitbraken. In het zuidelijke Shenzhen is de lockdown zogenaamd 
voorbij, maar gelden nog steeds strenge restricties. In heel China is het bovendien riskant om 
je eigen stad te verlaten. Als je in een andere stad in een lockdown verzeild raakt, heb je geen 
controle meer over je eigen leefomstandigheden en voedselbevoorrading.’ 

 

Een Chinese overheidsfunctionaris in een beschermend uniform op een lege straat in 
Shanghai. De stad met 26 miljoen inwoners is voor onbepaalde tijd in lockdown. @ AP 

Grijpt de overheid, net als Europese regeringen eerder, terug op een boostercampagne? 

‘Ja, oudere mensen worden nu wel aangemoedigd om zich te laten vaccineren. Ik lees hier en 
daar dat lokale buurtcomités nagaan wie wel en niet gevaccineerd is en ouderen aanmoedigen 
om een prikje te laten zetten. Men is hier laat begonnen met het vaccineren van ouderen. Van 
begin af aan heeft men het vaccineren van de werkzame bevolking prioriteit gegeven. Als we 
in die grote groep een soort groepsimmuniteit tot stand brengen, kunnen we de hele bevolking 
veiligstellen, dacht men. Dat blijkt een misrekening. 

‘Onder ouderen en hun kinderen bestond veel angst voor mogelijke bijwerkingen. Het 
onderzoek rondom die Chinese vaccins is natuurlijk erg schimmig. Veel Chinezen zeggen hun 
overheid wel te steunen, maar als puntje bij paaltje komt, keken ze het toch liever nog even 
aan. Zeker omdat het coronavirus hier lange tijd amper rondging. Van de 80-plussers is nu 
slechts 55 procent dubbel gevaccineerd en slechts 20 procent heeft een booster gekregen.’ 

Tot dusver kreeg de Chinese bevolking sociale stabiliteit en economische groei als wisselgeld 
voor het tolereren van een regime met weinig vrijheden. Zie je die steun nu afbrokkelen? 

‘Voor zover we dat kunnen inschatten, aanvaardde de meerderheid van de bevolking de 
afgelopen twee jaar de economische en sociale kostprijs van het zerocovidbeleid. Maar nu 
beginnen wel heel veel mensen de nadelen van het zerocovidbeleid aan den lijve te 
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ondervinden. Dat Shanghai tot stilstand is gekomen, is bovendien een enorme klap voor de 
Chinese economie. 

‘Je ziet nu dat mensen in China openlijk beginnen te morren. De Communistische Partij heeft 
altijd gezegd: ‘Wij zorgen ervoor dat het land stabiel is en iedereen uit de armoede kan 
opklimmen.’ Op dit moment kan de regering dat moeilijk waarmaken. Op sociale media zie ik 
duidelijk dat ten opzichte van de afgelopen twee jaar een veelvoud aan klachten en boze video’s 
door de censuur heen dringt. Om hoeveel mensen dat gaat, is niet te zeggen.’ 

Heeft dit nog invloed op het vijfjaarlijkse Nationaal Congres van de Communistische Partij, 
dat na de zomer op de agenda staat? 

‘Het is moeilijk om echt hoogte te krijgen hoe groot steun voor Xi Jinping binnen de partijelite 
nog is, maar er zijn geen signalen dat daar door het debacle in Shanghai en de controversiële 
positie van China in de oorlog in Oekraïne breukjes in zijn ontstaan. De reputatie van enkele 
vertrouwelingen van Xi op cruciale posities is wel besmeurd geraakt. Een ervan is de 
partijsecretaris van Shanghai, Li Qiang. Hij werd zelfs getipt als de nieuwe premier, maar na 
de blamage in Shanghai is het onwaarschijnlijk dat hij nog kandidaat is voor promotie.’ Bron: 
De Volkskrant, 5 april 2022. 

Het economische model van China is over de houdbaarheidsdatum heen, maar 
hervormingen blijven uit 

China begint tegen de grenzen van zijn economische model aan te lopen. Maandag maakte het 
land historisch lage groeicijfers bekend. Wat zeggen de nieuwste cijfers over de stand van de 
Chinese economie? 

 

Personeel van een speelgoedfabrikant in Lianyungang werkt aan pluche knuffelbeesten die 
naar Europa en de VS worden geëxporteerd. @ Si Wei / Getty 

On-Chinees lage cijfers zijn het, die de Chinese overheid maandag bekendmaakte: een 
economische groei van 4 procent in het vierde kwartaal van 2021. Het is het laagste groeicijfer 
sinds 1990, op de eerste maanden van 2020 na, toen covid-19 net was uitgebroken. De 
Chinese economie herpakte zich toen snel, maar lijkt nu in een neerwaartse trend beland. 
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De Chinese economie heeft last van het strenge zerocovidbeleid en van onrust in de 
vastgoedsector. Maar China stuit ook steeds meer op de grenzen van zijn economische model, 
en dreigt in een lange periode van trage groei terecht te komen. Een overzicht van de nieuwste 
cijfers, hun geloofwaardigheid en wat ze ons leren over de stand van de Chinese economie. 
 
Economische groei: 4 procent (vierde kwartaal 2021) 
 
2021 begon fantastisch voor de Chinese economie, met een spectaculair herstel na de 
coviddip: in het eerste kwartaal werd een groei van 18,3 procent behaald. Maar halverwege 
het jaar begon het herstel te sputteren. Op jaarbasis levert China nog steeds mooie cijfers af 
(8,1 procent groei), maar daar gaat een dramatisch vierde kwartaal achter schuil. De Chinese 
overheid vermijdt overigens grote sprongen in haar groeicijfers, dus die 4 procent is mogelijk 
iets mooier dan de werkelijkheid. 
 
De Chinese groei wordt deels geremd door het zerocovidbeleid, dat in tijden van delta (en sinds 
kort Omikron) regelmatig tot onderbrekingen voor toerisme en horeca leidt. Maar voor een 
deel riep de Chinese overheid de economische schade ook over zichzelf af, door een plotse golf 
van regulering in de tech-, bijles- en entertainmentindustrie, en door een agressieve 
schuldafbouw in de vastgoedsector. 
 
Sinds afgelopen zomer lijkt president Xi begonnen aan een grote schoonmaak: grote 
techbedrijven kregen miljardenboetes opgelegd wegens monopolievorming of schendingen van 
de dataprivacy. De populaire sector van naschoolse privélessen werd afgeschaft. En de 
entertainmentsector kreeg striktere censuur opgelegd: een hoop tv-programma’s en films 
werden afgevoerd. Gevolg: kelderende beurswaarden, ontslagronden en weggevaagde groei. 
 
Ook de problemen in de bouwsector begonnen met strengere regels: door de invoering van 
strikte schuldlimieten ging vastgoedreus Evergrande aan het wankelen, met onrust in de hele 
sector tot gevolg. Terwijl Evergrande nu langzaam wordt ontmanteld, is de huizenverkoop in 
elkaar gezakt. Met dertig procent van het Chinese bbp voortkomend uit vastgoed, doet dat de 
economie op zijn grondvesten daveren. 
 
Groei detailhandel: 3,5 procent (vierde kwartaal 2021) 
 
De schoonmaak van Xi is gericht op oud vuil. Het Chinese economische model, gebaseerd op 
investeringen, schulden en export, is over zijn houdbaarheidsdatum heen. China wil een 
nieuw model, gebaseerd op consumptie en innovatie. Xi deed ingrepen in de vastgoedsector 
om de schuldopbouw te beperken, in de techsector om innovatie aan te wakkeren, en in de 
bijlessector om huishoudbudgetten te sparen, of in Xi’s woorden: ‘gemeenschappelijke 
welvaart’ te creëren. 
 
De ingrepen werden met gemengde gevoelens onthaald: ze pakken weliswaar misstanden aan, 
zoals dure bijlessen of schendingen van de privacy door big tech, maar vergroten ook de 
overheidscontrole. ‘Er zit een controle-element in, maar er zitten ook zaken in die goed zijn 
voor de Chinese samenleving’, zegt Bert Hofman, directeur van het Oost-Azië Instituut aan de 
Nationale Universiteit van Singapore en voormalig China-directeur van de Wereldbank. ‘De 
Chinese overheid zegt: onze privébedrijven moeten werken voor het grotere goed van onze 
samenleving. Veel westerse landen delen die filosofie.’ 
 
Maar wat de reguleringsgolf niet deed, is China dichter bij zijn nieuwe groeimodel brengen. 
De Chinese economie bleef in 2021 sterk afhankelijk van export (23,3 procent groei in het 
vierde kwartaal), terwijl de groei van de detailhandel (3,5 procent in het vierde kwartaal) 
achterbleef bij de verwachtingen. 
 
Werkloosheid: 5,1 procent (december 2021) 
 
De Chinese overheid wil een door consumptie aangedreven groeimodel, maar Chinese 
consumenten houden hun hand op de knip. Het zerocovidbeleid, met zijn plotse reisrestricties 
en lockdowns, zet een domper op toerisme en horeca. De reguleringsgolf kostte 
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honderdduizenden banen in de tech-, entertainment-, bijles- en vastgoedsector, en deed het 
consumentenvertrouwen geen goed. 
 
Officieel valt de werkloosheid in China mee: 5,1 procent. Maar Chinese werkloosheidscijfers 
zijn notoir onbetrouwbaar. Ze houden geen rekening met arbeidsmigranten: als zij geen werk 
vinden in de stad, worden ze geacht naar het platteland terug te gaan en in hun eigen 
onderhoud te voorzien. En ze schrappen iedereen die niet beschikbaar is voor de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door quarantaine. 
 
Het afgelopen kwartaal kwam regelmatig nieuws naar buiten over ontslagronden bij bedrijven 
die zijn getroffen door de reguleringsgolf. iQiyi – het Netflix van China – dankte 20 procent van 
zijn personeel af, Kuaishou – een concurrent van Tiktok – 30 procent. Bijlesinstituut New 
Oriental maakte bekend 60 duizend van zijn 105 duizend werknemers te hebben ontslagen. 
Evergrande, dat naar eigen zeggen ieder jaar indirect 3,8 miljoen banen creëert, is een 
slagveld. 
 
Ook zonder betrouwbare cijfers zijn er signalen van toenemende werkloosheid in China. 
Steeds meer vrouwen zijn actief als pakjes- of maaltijdbezorger, traditionele opvangbaantjes 
voor wie zonder werk zit. Wijkopzichters en -schoonmakers, ook een typische noodoplossing, 
lijken steeds jonger te worden. In de straten van Beijing zijn steeds meer straatverkopers te 
zien. En het aantal deelnemers aan staatsexamens, om een overheidsbaan te bemachtigen, 
lag 1,6 miljoen hoger dan in 2019. 
 
Liefdadigheid: 0,21 procent (2020) 
 
‘De consumptie verhogen is niet gemakkelijk’, zegt Jue Wang, universitair docent Chinese 
economie aan de Universiteit Leiden. ‘Het is niet: vorig jaar kocht iedereen één tv, dit jaar 
kopen ze er twee. Je moet naar de welvaartsverdeling kijken, naar de inkomens en 
spaartegoeden, naar de gezondheidszorg en pensioenen. Mensen moeten zich veilig genoeg 
voelen over de toekomst om vandaag hun geld uit te geven.’ 
 
Experts zijn het erover eens: om de consumptie te verhogen, moet China grote hervormingen 
doorvoeren in de sociale zekerheid en het belastingstelsel. Het geld moet minder naar 
staatsbedrijven en lokale overheden, en meer naar lage inkomens en sociale voorzieningen. 
‘Dat gaat over heel veel geld en politieke belangen’, zegt Hofman: ‘Het huidige belastingsysteem 
in China herverdeelt niet. Maar dat hervormen, daar maak je je niet populair mee.’ 
 
‘Beijing lijkt niet bereid om die structurele veranderingen door te voeren’, zegt Jacob Gunter, 
economisch analist van de Duitse denktank Mercator Instituut voor Chinastudies (Merics). 
De maatregelen die tot nog toe zijn genomen, zijn volgens hem onvoldoende en gaan soms 
verschillende richtingen uit. ‘Het lijkt in veel opzichten op dat Nederlandse jongetje dat zijn 
vinger in een barst in de dijk stak om het water tegen te houden, maar er blijven alsmaar 
barsten bij komen.’ 
 
Xi hamert sinds vorig jaar op ‘gemeenschappelijke welvaart’. Maar het blijft vaag wat dat 
betekent, op miljardendonaties van grote bedrijven na. China kan meer liefdadigheid 
gebruiken: donaties stegen er in 2020 van 0,14 naar 0,21 procent van het bbp. ‘Maar dat 
maakt geen enorm verschil’, zegt Hofman. Zelfs in de gulste landen ter wereld wordt 
nauwelijks 1 procent van het bbp aan liefdadigheid gespendeerd. ‘Dat is niet genoeg om te 
herverdelen.’ 
 
Het is volgens veel experts ook tegenstrijdig om de innovatie te willen verhogen en tegelijk de 
overheidscontrole over privébedrijven te vergroten. De Chinese overheid denkt innovatie te 
kunnen stimuleren door staatssubsidies en -interventie, terwijl innovatie normaal juist baat 
heeft bij minder regels. Het beteugelen van big tech mag positieve aspecten hebben, de 
agressie waarmee het gebeurde heeft het ondernemersvertrouwen in China geen goed gedaan. 
 
‘Xi promoot het idee dat staatsbedrijven meer middelen moeten krijgen voor innovatie’, aldus 
Gunter. ‘Dat is lachwekkend. Geen enkele serieuze waarnemer denkt dat staatsbedrijven goed 
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zijn in innovatie. Het zijn gigantische, opgeblazen entiteiten, die niet erg efficiënt omgaan met 
kapitaal.’ 
 

 
Werknemers in beschermende kleding halen goederen uit een vrachtwagen in Xian. @ Zhang 
Jie / Getty Images 
 
Groeiprognose: 4,3 tot 5,5 procent (2022) 
 
Analisten verwachten dat China dit jaar een laag groeicijfer houdt. De overheid houdt 
voorlopig aan het zerocovidbeleid vast, en de transitie van investerings- naar 
consumptiegedreven groei blijft haperen. Veel economen voorspellen voor 2022 een groei net 
boven de 4 procent, maar Beijing wil om politieke redenen allicht graag 5 procent halen. In 
2022 vindt het belangrijke Partijcongres plaats, waarop Xi zijn derde termijn wil binnenhalen. 
Daar horen mooie cijfers bij. 
 
De grote schoonmaak wordt dit jaar dus even op pauze gezet, om plaats te maken voor 
stimulus. Maandag kondigde de centrale bank van China alvast een renteverlaging voor 
leningen van middellange termijn aan. ‘Het afbouwen van schulden, het koolstofvrij maken 
van de economie, het beteugelen van vastgoedspeculatie: dat zal aan de kant worden 
geschoven als de groei vertraagt’, zegt Gunter. ‘Xi kan zich geen veel lagere groei veroorloven 
in aanloop naar het Partijcongres.’ 
 
Stabiliteit, dat is het mantra voor 2022. Pas als Xi in 2023 weer stevig in het zadel zit en een 
nieuwe termijn van vijf jaar begint, kan de grote schoonmaak herbeginnen. Maar ook dan 
blijft het de vraag of de grote uitdagingen – de hervorming van de sociale zekerheid en het 
belastingstelsel – worden aangepakt. En of Xi de privésector dan weer wat meer ruimte geeft, 
of verdergaat met zijn uitbreiding van de staatsinterventie. 
 
Bert Hofman van het Oost-Azië Instituut is voorzichtig optimistisch. ‘In de jaren negentig heeft 
China heel moeilijke hervormingen doorgevoerd. Ze nemen hun tijd, maar doen uiteindelijk 
wel wat nodig is.’ Ook universitair docent Jue Wang denkt dat de Chinese overheid 
pragmatisch genoeg is om verder te liberaliseren. Maar ze ziet andere onzekerheden. ‘Hoe de 
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economie het doet, hangt af wat er gebeurt met de pandemie, met de handelsrelaties met de 
rest van de wereld, met de investeringsprojecten buiten China.’ 
 
Jacob Gunter van denktank Merics is sceptischer over de toekomst. ‘Ik voel enig medelijden 
met Chinese bestuurders: ze staan voor zoveel uitdagingen die hun wortels in de afgelopen 
decennia hebben, maar nu tot wasdom komen, terwijl de groei vertraagt. Ze moeten de schuld 
afbouwen, klimaatopwarming en risico’s in de economie tegengaan, het leger moderniseren, 
allemaal terwijl zich een demografische crisis aftekent. China is goed in het bestrijden van 
crises, maar dit zijn wel heel veel crises tegelijk.’ Bron: De Volkskrant, 17 januari 2022. 

 

Tienduizenden protesteren, de Grote Roerganger kijkt vol zorg toe 

Erik Van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische 
dagboeken. 

Beijing, 4 april 1976 

Een paar uur nadat ik het plein had verlaten, was het Politburo in een spoedvergadering 
bijeengekomen in de Grote Hal van het Volk, een stalinistisch bouwwerk dat het plein aan de 
westkant begrensde. Madame Mao keek naar de zee van rouwkransen (voor de overleden 
premier Zhou Enlai, red.) en bestempelde ze als ‘het werk van de klassenvijanden’. 

Wang Hongwen bepleitte een openbare verbranding van de kransen. Premier Hua Guofeng 
vond het beter ze rustig op te ruimen. Nu het Politburo niet wist wat te doen, werd er een 
boodschapper op uitgestuurd om Mao’s mening te vragen. De Grote Roerganger was het eens 
met Hua. Midden in de nacht voerden veiligheidsbeambten de kransen af op vrachtwagens. 

Maandagavond ging het nieuws als een lopend vuurtje door de stad. Tienduizenden burgers 
stroomden over het Tiananmenplein. Toen agenten foto’s begonnen te nemen van de menigte, 
braken er gevechten uit. In de Grote Hal van het Volk keek het Politburo met groeiende angst 
naar de protesterenden. 

‘De mensen proberen de Grote Hal van het Volk in brand te steken’, gilde madame Mao. In 
paniek vaardigde Mao drie richtlijnen uit. En hoewel hij het gebruik van vuurwapens verbood, 
gaf hij zijn goedkeuring aan ‘noodzakelijk geweld’. Bron: De Volkskrant, 4 april 2022. 

Nieuwe variant corona komt er zeker: ‘Naïef om te veronderstellen dat we nu 
klaar zijn’ 

Een nieuwe variant van het coronavirus die mogelijk ziekmakender is dan het huidige 
Omikronvirus: microbiologen in Nederland houden er rekening mee. Deze dinsdag en woensdag 
zijn ze in Arnhem bijeen om onder meer te praten over hoe ze de opkomst van nieuwe varianten 
in de gaten kunnen blijven houden. 

 ‘Het is zeker dat we er nog niet mee klaar zijn,’ zegt Marion Koopmans, viroloog en lid van het 
Outbreak Management Team (OMT). Of de nieuwe versie nog minder ziekmakend zal zijn dan 
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Omikron is niet te voorspellen. ‘Dat is net zo waarschijnlijk als het omgekeerde: er is nog geen 
enkele wetmatigheid te zien in het ziekmakende karakter van het virus.’ 

Voordeel momenteel is dat Omikron zó besmettelijk is dat er ‘een bijna synchrone golf over de 
hele wereld gaat’, stelt Koopmans. ‘Een nieuwe variant moet van goede huize komen om daar 
overheen te gaan. Maar het is héél waarschijnlijk dat er nieuwe varianten komen.’ 

 ‘Je ziet nu ook al dubbele infecties met corona,’ zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het 
Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Dan gaat het om mensen die twee varianten van 
het Omikronvirus hebben. Koopmans stelde deze dinsdag op een congres in Papendal bij 
Arnhem dat die twee varianten eigenlijk als twee aparte varianten moeten worden gezien. 
‘Want het enige dat ze echt gemeen hebben, is dat ze weinig ziekmakend zijn,’ zegt Mulder. 

Sommige mensen hebben nu een zogeheten recombinant, een soort combinatie van de 
varianten BA.1 en BA.2 van het Omikronvirus. Nu is dat op zich niet erg, aangezien beide 
varianten nagenoeg dezelfde eigenschappen hebben: ze zijn zeer besmettelijk, ook voor 
gevaccineerden, maar niet heel erg ziekmakend. Erger is het als er recombinanten ontstaan 
van bijvoorbeeld de eerdere dodelijkere alfa- of deltavariant en het zeer besmettelijke Omikron. 

Mulder: ‘Er wordt ten onrechte vaak gezegd dat virussen alleen maar steeds zwakker worden. 
Maar met Omikron hebben we gewoon geluk gehad. Je mag alleen maar hopen dat een 
volgende nieuwe variant niet weer ziekmakender is.’ 

Dat er een nieuwe versie van het coronavirus gaat opduiken, is een zekerheid, stelt Mulder. 
‘We hebben in een jaar tijd vijf nieuwe varianten gehad, het is naïef om te veronderstellen: nu 
zijn we klaar.’ 

Wanneer een nieuwe variant opkomt, is niet te zeggen. ‘Maar je kunt er niet zomaar van 
uitgaan dat we de zomer zomaar door gaan komen, dan hebben we vorig jaar wel geleerd.’ 
Toen dook in juni de deltavariant op. 

De microbiologen hebben deze dinsdag besproken hoe voorkomen kan worden dat het land 
straks verrast wordt door weer een nieuwe variant. Probleem is dat het massaal testen door 
de GGD’s maandag stopt. De microbiologen moeten het vanaf dan vooral doen met de testen 
die nog in de ziekenhuizen uitgevoerd worden. Mulder: ‘Bij patiënten kun je dan nog zien hoe 
het virus muteert. Maar het wordt puzzelen om goed zicht te houden.’ 

Volgens Koopmans kost het even tijd voor het virus weer scherp in de gaten gehouden kan 
worden. ‘Voorlopig moeten we het even doen met wat we in het rioolwater kunnen zien.’ 

Daaraan is te zien hoeveel virus er nog rondgaat. Uiteindelijk moeten die gegevens 
gecombineerd worden met informatie van onder meer huisartsen en ziekenhuizen. Bron: Het 
Parool, 6 april 2022. 

Studie: coronabesmetting kan kans op longembolie fors verhogen 

Een coronabesmetting kan de kans op een longembolie of trombose tot maanden later fors 
verhogen. Volgens een studie waarvan de resultaten donderdag in het British Medical Journal 
(BMJ) verschijnen, zorgt een coronabesmetting mogelijk voor een 33 keer grotere kans op een 
longembolie en een vijf keer groter risico op diepe veneuze trombose (DVT). 

Het was al bekend dat coronabesmettingen leiden tot een grotere kans op bloedstolsels, maar 
details ontbraken over de duur van het risico en de kans daarop bij mensen die nauwelijks 
ziek werden. Een Zweedse studie van de universiteit Umeå onder meer dan één miljoen 
coronapatiënten biedt nieuwe inzichten. 

Wetenschappers vergeleken data van coronapatiënten tussen februari 2020 en mei 2021 met 
een groep van vier miljoen mensen die niet positief testte op het coronavirus. Het risico op een 
longembolie bleek tot zes maanden na een besmetting verhoogd, voor DVT gold dat tot drie 
maanden. 

De onderzoekers melden dat ook mensen die nauwelijks ziek werden van een 
coronabesmetting en niet in het ziekenhuis werden opgenomen, een groter risico liepen op 
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bloedstolsels. Naarmate de pandemie vorderde nam de kans daarop wel af, waarschijnlijk 
door de effectieve werking van vaccinaties. 

Volgens de wetenschappers laat het onderzoek zien dat er meer aandacht moet komen voor 
de behandeling van bloedstolsels bij coronapatiënten. Onderzoekers van de Universiteit van 
Glasgow, die niet bij de studie betrokken waren, melden dat de resultaten laten zien ‘dat ook 
milde besmettingen tot complicaties kunnen leiden’. Bron: De Telegraaf, 7 april 2022. 

Dikke streep door verplicht vaccineren volwassenen tegen corona in 
Duitsland 

Een meerderheid in de Duitse Bondsdag heeft zich gekeerd tegen het verplicht vaccineren 
tegen Covid-19. De regering wilde die in de herfst invoeren, het liefst voor alle volwassen 
inwoners. Daar was sowieso geen meerderheid voor te vinden. 

De voorgestelde verplichting voor iedereen ouder dan 60 jaar haalde het in de stemming 
vandaag echter ook niet. 

De parlementariërs stemden in deze ‘gewetenskwestie’ individueel en niet noodzakelijkerwijs 
volgens de lijn van hun partij. Dat maakte de uitslag van de stemming moeilijk te voorspellen. 
Uiteindelijk stemden 378 leden van het parlement tegen en 296 voor. Negen parlementariërs 
onthielden zich van stemming over het vaccineren. Omdat de stemming voor de regering van 
bondskanselier Olaf Scholz zo spannend was, keerde minister van Buitenlandse Zaken 
Annalena Baerbock voor de stemming vervroegd terug van een NAVO-conferentie in Brussel. 
 

 
 
Protesten in Berlijn tegen verplicht vaccineren. Foto: Getty Images / Abdulhamid Hosbas 
 
Op sociale media juichen veel mensen die reageren de beslissing bij de oosterburen toe. 
 
De drie Duitse regeringspartijen (SPD, Groenen en FDP) waren het weliswaar op papier eens 
geworden over verplicht vaccineren voor mensen ouder dan 60 jaar, maar de stemming was 
niet per partijblok. Met name in de FDP was er verzet tegen. Er zijn in de Bondsdag ook veel 
vragen gerezen over de werking en het nut van de vaccinaties. Het coronavirus maakt nu 
nauwelijks meer ziek en verspreidt zich toch snel. 
 
Scholz en zijn gezondheidsminister Karl Lauterbach hadden erop aangedrongen dat de 
Bondsdag zelf voor de gevoelige materie met voorstellen zou komen en niet zoals gebruikelijk 
de regering of het betrokken ministerie. Het verplicht vaccineren zou indruisen tegen 
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grondrechten die stellen dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, 
of medische handelingen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden 
ingenomen. Honderden mensen hebben vandaag vlak bij het parlementsgebouw bij de 
Brandenburgse Poort tegen de verplichte vaccinatie betoogd. 
 
In Duitsland is ongeveer driekwart van de bevolking ingeënt. In het land is het coronavirus 
volgens de gezondheidsinstellingen vastgesteld bij circa een kwart van de Duitsers. Het land 
van bijna 84 miljoen inwoners wijt ruim 130.000 sterfgevallen aan het coronavirus. Bron: 
MetroNieuws, 7 april 2022. 
 

 
 

Vrouw met corona trekt masker van begeleidster weg, spuugt vol in haar 
gezicht en bijt; ‘vies en vernederd’ 

Het was in oktober 2020, nog aan het begin van de coronacrisis. Een bewoonster van een 
woongroep in Groesbeek met psychische problemen bleek positief getest en moest op haar 
kamer in isolatie. Ze werd boos op haar begeleidster, trok het medisch mondmasker van het 
hoofd van de vrouw en spuugde haar vol in het gezicht. Vervolgens beet ze haar. 

Vrijdag moest ze zich voor de politierechter in Arnhem verantwoorden. In het 
verdachtenbankje zat een magere vrouw van 37 jaar die oogde als een jong meisje. Ze drukte 
een knuffel stevig tegen zich aan. Haar persoonlijk begeleidster zat achter haar. Een advocaat 
had ze niet. 

Ze begreep het niet toen de officier van justitie zei dat die het spugen niet meer ziet als een 
zware mishandeling, zoals in het begin van de coronacrisis, maar als een bedreiging. Maar ze 
stemde wel in dat de zaak doorging. ‘Er moet een streep onder’, concludeerde ook de rechter. 

Wist ze dat corona behoorlijk besmettelijk is? De vrouw schudde nee. Maar waarom moest ze 
dan in isolatie? De vrouw zei dat ze dacht dat ze haar wilden opsluiten. 

Waarom liepen de begeleiders dan met zo’n masker op en hadden ze handschoenen aan en 
andere beschermende kleding? ‘Weet ik niet’, zei de vrouw. 

Ze woonde daar nog maar net. Was erg met zichzelf bezig, vertelde ze. Het was moeilijk. Haar 
persoonlijk begeleider en anderen mochten niet op bezoek komen. ‘Omdat het gevaarlijk was.’ 

‘Dus u wist wel dat het gevaarlijk was’, concludeerde de rechter. Hij verweet de vrouw dat toen 
de bespuugde begeleidster weg was gelopen om een nieuw masker te halen, ze een andere 
begeleidster in het gezicht blies. Deze begeleidster heeft geen aangifte gedaan. 

De vrouw kwam niet eerder met justitie in aanraking. Vanwege haar psychische problematiek 
kan ze geen werkstraf verrichten, aldus de reclassering, die meent dat de kans op herhaling 
heel klein is. 

‘In iemands gezicht spugen als je weet dat je besmet bent is not done’, aldus de officier van 
justitie. Maar ze hield er rekening mee dat het in die tijd voor de vrouw ook moeilijk was. 
Ondanks het reclasseringsadvies eiste ze een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur.  

Verder vond ze dat een vordering van de bespuugde begeleidster van 500 euro aan 
smartengeld kon worden toegewezen. De begeleidster voelde zich na het incident ‘vies en 
vernederd’. Ze was bang besmet te zijn geraakt. 
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De vrouw begon te trillen en te huilen bij het horen van de strafeis. De rechter oordeelde dat 
ze wist wat ze deed toen ze de begeleidster bespuugde en beet, maar dat het haar niet voor 
honderd procent valt toe te rekenen. ’Het was een naar feit. Best heftig voor de hulpverleners.’  

Maar wat hem betreft is het feit dat ze terechtstaat al voldoende straf. Hij hield het op een 
schuldigverklaring zonder oplegging van straf plus het betalen van het smartengeld. De vrouw 
leek het allemaal niet meer te horen. ‘Mevrouw, is het u duidelijk?’, vroeg de rechter. ‘U zakt 
even weg.’ 

‘Is het klaar?’, vroeg ze. Om het volgende moment haar hoofd op de schouder van haar 
toegesnelde begeleidster te leggen. Ondersteund door haar verliet ze de rechtszaal. Bron: DG, 
9 april 2022. 

Corona is de grootste nachtmerrie voor ESF-artiesten 

Hoewel het coronavirus langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnt, houdt het de 
artiesten die volgende maand uitkomen op het Eurovisie Songfestival nog wel degelijk bezig. Veel 
inzendingen zijn de situatie van vorig jaar nog niet vergeten, toen de IJslandse act Daði og 
Gagnamagnið vanuit het hotel moest toekijken na een positieve coronabesmetting. 

‘Dat is echt m’n grootste nachtmerrie’, beaamde zanger Malik Harris, die namens Duitsland 
uitkomt, in gesprek met het ANP. Hij denkt echter dat hij veilig is. ‘Ik heb het een paar weken 
geleden opgelopen. Ik voelde me behoorlijk slecht. Ik heb twee, drie dagen op bed geleden. Maar 
nu ben ik wel blij dat ik het heb gehad. Ik heb drie vaccinaties en ik ben hersteld dus feitelijk ben 
ik onoverwinnelijk’, lachte hij. 

Ook de mannen van de Noorse groep Subwoolfer, bekend van hun opvallende gele wolvenmaskers, 
zijn recent hersteld van corona. ‘We hebben laatst nog shows moeten afzeggen in Noorwegen, dus 
we hebben het net achter de rug. Hopelijk is de mensheid weer klaar om een feestje te bouwen nu 
de coronacijfers dalen. Gelukkig hebben we zoiets als vaccinaties tegenwoordig.’ 

Zanger Ochman uit Polen denkt dat veel artiesten toch wel bang zullen zijn om nog corona te 
krijgen. ‘Ik ben zelf gevaccineerd dus hopelijk word ik niet ziek. Dat zou behoorlijk treurig zijn.’ 

Daði og Gagnamagnið kon vorig jaar ondanks de forse tegenslag dat het niet fysiek in de halve 
finale en finale kon optreden toch terugkijken op een geslaagd songfestival. Met een vierde plaats 
wist het land het op twee na beste resultaat ooit te boeken. Bron: RTL Boulevard, 9 april 2022. 

Veel Duitse ziekenhuizen stellen nog altijd operaties uit vanwege 
corona 

In zestig procent van de Duitse ziekenhuizen worden nog steeds geplande operaties uitgesteld 
vanwege onderbezetting door de coronapandemie. De ziekenhuisartsenorganisatie VLK zegt 
in de Neue Osnabrücker Zeitung dat deze ziekenhuizen te weinig verplegers hebben. 

In drie van de tien ziekenhuizen moesten patiënten worden verplaatst naar andere klinieken, 
omdat ze niet geholpen konden worden. Een deel van de artsen denkt dat de hulp in 
noodgevallen in het gedrang komt door het personeelstekort. 

Ongeveer tien procent van de ziekenhuisbedden in Duitsland, op de intensive care en de 
verpleegafdeling, wordt bezet door coronapatiënten. De VLK uit hierom kritiek op de Duitse 
overheid die heeft besloten de meeste coronamaatregelen los te laten. ‘De pandemie is nog 
niet voorbij en dit brengt de gezondheidssituatie in gevaar.’ 

Zaterdag werden 150.675 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Duitsland. Vrijdag waren dat 
er 175.263. Bron: De Telegraaf, 9 april 2022. 

Groot post-corona pleinfeest voor inwoners Kessel en Kessel-Eik in 
september 

Er zijn plannen om op zaterdag 3 september een groot pleinfeest te houden voor alle inwoners 
van Kessel en Kessel-Eik. 
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Beide dorpen werden vooral in 2020 zwaar getroffen door de pandemie. Kessel werd zelfs 
landelijk nieuws door de vele coronadoden die het dorp te betreuren had. Na de eerste golf 
gingen er al stemmen op om iets te op touw te zetten voor de dorpelingen, maar deze ideeën 
werden al gauw de kop ingedrukt door de opnieuw stijgende besmettingscijfers. 

Nu hebben acht afgevaardigden van verenigingen uit beide dorpen het initiatief genomen om 
een feest te organiseren. Zij presenteren hun plannen om woensdag 20 april in MFA de Paort 
in Kessel en nodigen iedereen uit om over de opzet en invulling van het programma mee te 
praten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Bron: De Limburger, 10 april 2022. 

 

 

 

Enorm veel ziekmeldingen door corona én griep: ‘Sinds versoepeling 
komen mensen meer bij elkaar’ 

Het ziekteverzuim door griep en corona is momenteel enorm: in jaren waren er volgens 
verzekeraar Interpolis niet zóveel ziekmeldingen als nu.  

Ook lijkt de griep er nu steviger in te hakken, getuige de vele mensen die er meerdere dagen 
compleet door geveld zijn. Maar dat is niet zo, nog niet. 

Volgens hoogleraar medische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc is het 
meest opvallende aan de griepgolf van nu dat deze vertraagd is. Normaal begint de griepgolf 
ergens in december of januari, nu pas in maart. Dat heeft alles te maken met de 
coronamaatregelen. ‘Sinds die versoepeld zijn komen mensen meer bij elkaar’, zegt Wertheim. 
En vinden er dus ook meer besmettingen plaats.  

Mensen vergeten soms een beetje hoe ziek je ervan wordt, zijn zich er misschien wat minder 
bewust van, aldus de woordvoerder van het RIVM. 

Datzelfde beeld is ook te zien bij andere infectieziekten, aldus onderzoeksinstituut Nivel. Dit 
instituut brengt  wekelijks de  trends in beeld op basis van meldingen van huisartspraktijken. 
Zo is het aantal gevallen van roodvonk sinds eind februari flink aan het stijgen. De cijfers 
zitten weer bijna op het niveau van het jaar voor corona, het seizoen 2018-2019, zeker bij 
kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Ook heeft een toenemend aantal mensen een infectie in de bovenste luchtwegen en neemt het 
aantal gevallen van acute bronchitis momenteel toe, terwijl dat in voorgaande jaren rond deze 
tijd juist flink aan het dalen was. Verder loopt het aantal mensen dat een longontsteking heeft 
nog steeds op, wat ook tegen trend van de afgelopen jaren in is. 

De griepprik die eind vorig jaar aan zo’n zes miljoen mensen is gegeven, beschermt 
waarschijnlijk niet optimaal tegen het virus dat nu rondgaat. 
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De cijfers laten niet zien dat er nu ineens een explosie van allerhande infectieziekten is. Vorig 
jaar nog werd door verschillende medici nog voorspeld dat bijvoorbeeld de griep dit seizoen 
extra hard zou toeslaan, omdat er vorig jaar geen griepgolf was. De weerstand van mensen 
tegen griep zou daardoor minder zijn. Gevreesd werd dat dit zou leiden tot veel extra ic-
opnames. 

‘Maar we zien nu niet de aantallen ernstige griep zoals we die in 2018 seizoen hebben gezien’, 
stelt Wertheim, sinds deze week ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie. Niet dat dat bijvoorbeeld volgend jaar niet alsnog kan gebeuren. ‘Je hebt gewoon 
af en toe een heftig griepseizoen, dus dat zal heus wel weer een keer komen.’ 

Mensen die denken dat ze elk jaar griep hebben, hebben dat waarschijnlijk niet. ‘Gemiddeld 
krijgen mensen echt maar eens in de tien jaar echt griep’, stelt een woordvoerder van het 
RIVM. ‘Het idee is dat je weer jaren goed beschermd bent als je griep hebt doorgemaakt.’ 
Mensen die elk jaar griepverschijnselen hebben, hebben vermoedelijk een ander virus, stelt 
het RIVM. 

Wereldwijd krijgt ieder jaar zo’n tien procent van de bevolking griep, schat het Nivel. Veel 
mensen verwarren volgens het onderzoeksinstituut griep ook vaak met een gewone 
verkoudheid, terwijl griep veel ernstiger is en gepaard gaat met koorts en vaak ook een 
longontsteking.  

Volgens een woordvoerder van het RIVM zijn er geen signalen dat de griep nu mensen zieker 
maakt dan eerder. ‘Mensen vergeten soms een beetje hoe ziek je er van wordt, zijn zich er 
misschien wat minder bewust van.’ 

Het RIVM is er nog niet helemaal gerust op dat de gevolgen van de griep binnen de perken 
blijven. Uit onderzoek blijkt dat de griepvirussen in de vaccins die afgelopen najaar zijn 
gegeven niet helemaal overeenkomen met de griepvirussen die nu het meest rondgaan in 
Nederland, stelt de rijksgezondheidsdienst.  

Dat betekent dat de griepprik, die zo’n zes miljoen mensen gehad hebben, mogelijk wat minder 
goed beschermt tegen een infectie met het griepvirus en eventuele complicaties na griep. Als 
er nog veel meer mensen het griepvirus krijgen, kan de impact op bijvoorbeeld de zorg groot 
zijn, vreest het RIVM, dat stelt dat het aantal griepgevallen ook nog niet aan het dalen is. 

Volgens de laatste cijfers van ziekteverzuimverzekeraar Interpolis was het aantal 
verzuimmeldingen eind maart al vijftig procent hoger dan in de laatste jaren voor de pandemie. 
Bron: De Stentor, 10 april 2022. 

Na twee jaar corona weer seniorenfeest: weldoener haalt Willeke Alberti 
naar Heino 

 
Willeke Alberti voor bijzonder concert naar Heino © ANP 



166 
 

Na twee jaar vol afgelastingen, beperkingen en lockdowns vindt een weldoener uit Heino het 
hoog tijd voor een feest voor de mensen die de afgelopen periode het hardst met corona te 
maken hebben gehad: senioren. Een particuliere sponsor, die zelf liever op de achtergrond 
blijft, financiert een ‘middag om nooit te vergeten’ voor deze mensen. Niemand minder dan 
Willeke Alberti is geboekt. 

De middag, op 9 juli, is gratis toegankelijk voor iedereen die wil komen, ook voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd. ‘De sponsor wil iets voor de oudere medemens doen’, zegt Han 
Holtkuile van muziekvereniging Ons Genoegen. De sponsor vroeg zijn vereniging om een feest 
te organiseren. ‘Dit is meteen ook een mooie kans voor onze vereniging om in de spotlights te 
staan.’ 

‘Het wordt echt een mooie middag waar in Heino nog lang over nagepraat gaat worden’, 
verwacht Holtkuile. ‘Na twee jaar vol corona, waarin bijna niks georganiseerd kon worden, 
willen we nu echt wat leuks bieden. Juist voor de groep die zo hard door alle lockdowns werd 
geraakt.’ 

Het contract met Willeke Alberti werd vorige week getekend. ‘Het lijkt me echt geweldig, zei 
ze’, vertelt Holtkuile. 

Het optreden vindt plaats in de sporthal in Heino en is toegankelijk voor ongeveer 500 mensen. 
‘We hopen hiermee verbindingen tussen mensen te leggen. Dat ze elkaar opzoeken en 
misschien zelfs wel samen naar het concert komen. Hopelijk blijven die contacten ook na het 
concert bestaan.’ 

‘Het zou mooi zijn als de bezoekers van het concert elkaar ophalen, het is de bedoeling dat 
mensen samen een dagje op pad gaan. Dat de één de ander meeneemt. Zo kunnen ook de 
mensen die niet makkelijk op pad gaan het concert bezoeken.’ 

Voor muziekvereniging Ons Genoegen belooft het ook een bijzondere middag te worden: zijn 
vereniging mag samen met Alberti optreden. Samen brengen ze een aantal nummers ten 
gehore. 

De toegang tot het concert is zoals eerder gemeld gratis. Ouderenorganisaties zoals KBO, PKN, 
de Zonnebloem en Ouderenwerk uit de omgeving van Heino zijn door de organisatie van het 
concert benaderd. Zij brengen het concert onder de aandacht van de mensen die binnen de 
doelgroep vallen. Bron: RTV Oost, 10 april 2022. 

 

Vanaf 11 april geen uitstel meer mogelijk vanwege  corona 

Om de voortgang van de competitie te waarborgen is besloten dat per heden (maandag 11 
april) het niet meer mogelijk is om in categorie A van het veldvoetbal en in zowel categorie A 
als B van het zaalvoetbal uitstel te vragen vanwege corona. Daarnaast zien we dat de noodzaak 
om uitstel voor corona aan te vragen minder aanwezig is door het fors dalende aantal 
coronabesmettingen en het aangepaste overheidsbeleid. 

De laatste weken voor het eind van de competitie willen we bij voorkeur geen doordeweekse 
wedstrijden meer inplannen om te kunnen waarborgen dat de laatste twee wedstrijdronden 
gelijktijdig worden afgerond. Het aantal doordeweekse inhaalmomenten voor het veldvoetbal 
is beperkt in de maand mei. We zien dat in meerdere competities al gebruik wordt gemaakt 
van de doordeweekse inhaalmomenten in mei en dat het aantal mogelijkheden om in te halen 
voor teams steeds beperkter wordt. Om te zorgen dat de nacompetitie tijdig kan beginnen is 
het noodzakelijk om het aantal beschikbare doordeweekse inhaalmomenten vrij te houden 
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voor eventuele andere tegenslagen, bijvoorbeeld voor een afgelasting door 
weersomstandigheden. 

In het zaalvoetbal zien we dat sporthallen regionaal niet of nauwelijks meer beschikbaar zijn 
in mei en juni. Hierdoor bestaat het risico dat door uitstel de competities niet meer tijdig 
worden afgerond. Voor het zaalvoetbal geldt dat er zowel in de categorie A en B geen uitstel 
vanwege corona kan worden aangevraagd. 

Met het besluit gaat vanaf heden de reguliere regelgeving gelden voor het uitstellen van 
wedstrijd in categorie A. Dit betekent dat wedstrijden in het zaalvoetbal alleen uitgesteld 
kunnen worden vanwege een sterfgeval binnen de vereniging. Bron: KNVB, 11 april 2022. 

GGD na ruim twee jaar corona volkomen onvoorbereid op nieuwe uitbraak 

De GGD is er niet op voorbereid wanneer een nieuwe coronagolf de kop opsteekt. Dat heeft 
GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet maandag gezegd in het radioprogramma Sven op 1 (NPO 
Radio 1). Het aantal teststraten in Nederland wordt in hoog tempo afgebouwd, omdat 
momenteel het aantal besmettingen afneemt en het kabinet heeft besloten dat de zelftest 
voortaan de norm is. Mocht er een nieuwe coronavariant opduiken en de besmettingen weer 
fors toenemen, dan is het aantal testlocaties niet zomaar weer op peil.  

‘Niemand kan voorspellen wat er gebeurt,’ zei Rouvoet, ruim twee jaar nadat de eerste 
ziekenhuizen in Nederland volstroomden met coronapatiënten. Ook het feit dat niets erop 
wijst dat een herhaling van vorig jaar uitgesloten is, toen het voorjaar een dip in de 
besmettingen inluidde, de maatregelen werden versoepeld en het virus in het najaar 
genadeloos terugsloeg, is geen waarschuwing. ‘Daar is niemand op voorbereid, dat kan niet,’ 
aldus Rouvoet.  

Nederland is niet het enige land dat zich ten onrechte rijk rekent als het gaat om de 
pandemiebestrijding. In Groot-Brittannië beschuldigt de nationale gezondheidsorganisatie 
NHS premier Boris Johnson ervan ‘alle interesse in de pandemie te hebben laten varen’. Dit 
terwijl een nieuwe Omikron-golf momenteel de toch al overspannen zorg verder onder druk 
zet. ‘De keiharde waarheid voor het personeel en de patiënten is dat deze Pasen de zorg er net 
zo beroerd voor staat als elke winter,’ aldus NHS-directeur Matthew Taylor. 

Volgens Taylor verzaakt de Britse overheid haar taak om de NHS te steunen of zelfs maar 
begrip te tonen zoals in 2020 en 2021 nog wel het geval was. ‘In plaats daarvan hebben we 
een regering die geen enkele verantwoordelijkheid wil nemen voor wat iedereen ziet dat er 
gebeurt in zorginstellingen door heel het land. Nummer 10 (kantoor van de Britse premier) 
heeft geen enkele interesse meer in Covid. De NHS-leiders en hun teams voelen zich verraden 
en zij verdienen beter.’ 

In Duitsland gaat het al niet veel beter. Daar waarschuwt Michael Weber van de Duitse 
artsenvereniging ervoor dat de pandemie bij lange na niet ten einde is, maar dat politieke 
conflicten de zorg ernstig in gevaar brengen. Weber wijst erop dat nog altijd zo’n tien procent 
van de intensive care-bedden bezet wordt door coronapatiënten en dat veel operaties moeten 
worden uitgesteld omdat het personeel besmet raakt met corona. Volgens Weber brengt 
onenigheid tussen politieke partijen over coronamaatregelen en uitgaven aan de zorg, een 
voorbereiding voor een eventuele nieuwe uitbraak ernstig in gevaar.  Bron: BNNVARA, 11 april 
2022. 

Grote zorgen om wegblijvende studenten na corona: ‘Ze zijn de verbinding 
met elkaar en hun studie verloren’ 

Docenten maken zich grote zorgen om studenten die na de opgeheven coronaregels niet meer bij 
hun studie verschijnen. De drempel om weer fysiek de les bij te wonen op het mbo of hbo blijkt 
hoog. ‘Hoe langer ze wegblijven hoe lastiger het wordt om zich te herpakken.’  

Je zou het de afgelopen coronajaren haast vergeten zijn, maar het studentenleven bestaat 
normaal gesproken grotendeels uit in een lokaal zitten en daar fysiek de lessen volgen van de 
onderwijsinstelling. Door corona werd het onderwijs lang online georganiseerd, maar nu dat 
niet meer hoeft, blijven opvallend veel mbo- en hbo-studenten weg, zo blijkt. Exacte cijfers 
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ontbreken – niet bij elke les is aanwezigheid verplicht – maar meerdere onderwijsinstellingen 
signaleren dat hun klassen zorgwekkend leeg zijn. 

 ‘Ik maak me grote zorgen om de studenten die wegblijven,’ zegt Christien van Dinten, 
directeur van ROC TOP Amsterdam, een van de instellingen waar blijkt dat minder studenten 
na corona de weg terug hebben gevonden naar de schoolbanken. ‘Studenten vinden het 
moeilijk om naar school te gaan, ze zijn minder geïnteresseerd, minder enthousiast en als ze 
komen reageren sommigen lauw.’ 

De presentielijsten stemmen zorgelijk, stelt Van Dinten. Ze benadrukt dat hoewel de scholen 
weer open zijn, de gevolgen van de coronamaatregelen nog lang niet voorbij zijn. Bron: Het 
Parool, 11 april 2022. 

Queen Elizabeth was ‘moe en uitgeput’ door corona 

De Britse koningin Elizabeth raakte ‘moe en uitgeput’ van corona, vertelde ze patiënten en 
artsen tijdens een digitaal bezoek aan een Londense corona-afdeling. In gesprek met een 
patiënt ging ze kort in op hoe ze zich zelf voelde toen ze in februari de ziekte opliep. 

De 95-jarige Elizabeth was via een videoverbinding aanwezig bij de officiële inwijding van de 
afdeling, die naar haar is vernoemd. De Queen Elizabeth Unit met 155 bedden werd op het 
hoogtepunt van de pandemie ingericht op twee verdiepingen van Royal London Hospital. 
Inmiddels zijn er zo’n 800 mensen verpleegd. 

Elizabeth sprak onder meer met een patiënt die in december 2020 covid kreeg. Zijn broer en 
vader overleden aan de ziekte, hij werd zelf ernstig ziek opgenomen. 

‘Je wordt er zo moe en uitgeput van, niet waar?’, deelde Elizabeth haar ervaringen met Asef 
Hussain en zijn vrouw Shamina. ‘Die afschuwelijke pandemie.’ 

Hussain vertelde de koningin dat hij nu aan de beterende hand is, al krijgt hij nog altijd extra 
zuurstof. ‘Het gaat de goede kant op, ik herstel. Ik mocht recent weer uit de rolstoel dus kan 
nu rondlopen.’ 

‘Wat fijn dat het weer beter gaat’, reageerde Elizabeth. Ze merkte op dat Hussain besmet 
raakte ‘toen de ernstigste variant’ van de ziekte rondging. ‘Wat moet het een angstige ervaring 
zijn geweest om zo ziek te zijn.’ Ook vroeg ze zijn vrouw hoe het was om haar man al die tijd 
niet te kunnen bezoeken. Shamina legde uit dat het contact digitaal was verlopen. 

Voordat een plaquette met de naam van de afdeling werd onthuld, sprak Elizabeth ook met 
de leiding en het verplegend personeel van het ziekenhuis. ‘We zorgden ervoor dat niemand 
alleen was. We hielden hun handen vast, veegden hun tranen weg en troostten hen’, zei een 
verpleegkundige. ‘Soms voelde het als een marathon zonder finish.’ 

Bouwvakkers vertelden de koningin dat de afdeling in vijf weken opgezet was, terwijl er 
normaal vijf maanden voor nodig zijn om zo’n afdeling op te zetten. ‘Het is een wonder wat er 
allemaal kan als het echt nodig is’, reageerde ze. 

Buckingham Palace maakte op 20 februari bekend dat Elizabeth positief was getest. Volgens 
een woordvoerder had de gevaccineerde vorstin alleen wat verkoudheidsklachten en weerhield 
dat haar er niet van wat lichte werkzaamheden uit te voeren op Windsor Castle. 

Sinds de koningin eind februari genezen werd verklaard heeft ze enkele keren verstek moeten 
laten gaan bij afspraken. Artsen hadden haar al voor de coronabesmetting aangeraden het 
wat rustiger aan te doen en vaker familieleden te vragen verplichtingen bij te wonen. Bron: 
NOS, 11 april 2022. 

Hoge schulden, minder ritten: taxibranche komt moeizaam op gang na 
corona 

Taxivervoer De taxibranche had het slecht tijdens de coronacrisis. Bedrijven met vaste 
contracten moesten met veel minder passagiers rijden. Zzp’ers haakten af of worstelen met 
lagere omzetten en hoge schulden. 
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‘Net voor de laatste lockdown, in december, gingen de zaken voor mij eindelijk iets beter’, zegt 
taxichauffeur Solaiman Ben Mohammed. Niet dat de vraag naar ritten zo sterk was 
toegenomen, vertelt hij – het toerisme lag stil, er waren nog geen congressen en evenementen 
en de omzet van de taxibranche bedroeg hooguit een kwart van wat voor de coronapandemie 
normaal was. Maar doordat zo veel chauffeurs uit financiële nood waren gestopt, kregen de 
overblijvers meer ritten. En tot die laatsten behoort zzp’er Ben Mohammed, legt hij uit. ‘Mijn 
geluk is dat ik mijn auto had afbetaald. Ondanks de omzetdaling van tachtig procent heb ik 
daardoor mijn hoofd boven water kunnen houden.’ 

De grootste klap op de taximarkt viel meteen na de uitbraak van corona, voorjaar 2020. De 
eerste strenge maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, reduceerden de omzet 
tot vrijwel nul. Van de 1.250 chauffeurs die via de Taxi Centrale Amsterdam (TCA) reden, zijn 
er zo’n 850 overgebleven, weet Ben Mohammed. Als bestuurslid van TCA behartigt hij de 
belangen van alle chauffeurs die bij de corporatie zijn aangesloten. ‘Voor chauffeurs met een 
concessie om vanaf Schiphol te rijden, was het helemaal dramatisch.’ 

TCA heeft voortdurend geprobeerd ook haar leden te laten profiteren van de overheidssteun 
die de centrale ontving, zegt directeur Hedy Borreman. Bijvoorbeeld door de contributie 
tijdelijk te halveren. Voor Ben Mohammed, die normaal 375 euro per maand afdraagt aan de 
centrale, maakte dit het verschil. Naast zijn verzekering en administratieve kosten is de 
contributie zijn enige vaste bedrijfslast. 

Voor collega’s met een gefinancierde auto was de steun echter verre van toereikend. 
Verzekerings- en leasekosten voor een ‘zero-emissie A-klasse auto’ bedragen maandelijks al 
snel 600 euro. Om de investering in een wagen van duizenden tot soms 80.000 euro terug te 
verdienen, moet een chauffeur wel kunnen rijden. Veel chauffeurs kwamen voor een lastige 
keuze te staan: betalen of de sleutels inleveren? 

‘Jongens die geen buffer hadden en vastzaten aan een lening of leasecontract, moesten al snel 
opgeven’, zegt Ben Mohammed. ‘De leasemaatschappij nam hun auto in beslag, de auto werd 
verkocht, het restant van de schuld was voor hun rekening. Zo zijn heel wat collega’s in de 
schuldsanering beland. Collega’s die thuis een gezin hebben. Er is veel schade veroorzaakt.’ 

Landelijk bestaat de taxibranche voor krap twintig procent uit zelfstandige chauffeurs, zoals 
Solaiman Ben Mohammed. Zij bedienen voor het grootste deel de ‘opstapmarkt’: passagiers 
stappen in op straat of op een standplaats. In grote steden als Den Haag, Eindhoven en 
Amsterdam moeten deze chauffeurs zich aansluiten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). 
De TCA is een van de zeven Amsterdamse TTO’s. 

In de rest van het land geldt deze plicht niet. Ook chauffeurs die via telefoon of app bestelde 
ritten rijden – bijvoorbeeld via Uber – vallen buiten deze structuur. Voor hen geldt: ieder voor 
zich. 

Van de ongeveer vijfduizend actieve chauffeurs waren er een kleine tweeduizend via een TTO 
georganiseerd. Voor zover de TCA daar zicht op heeft, is tegen de veertig procent van deze 
zelfstandigen afgehaakt. Ouderen gingen eerder met pensioen, anderen stapten over op 
pakketbezorging of werden vrachtwagenchauffeur. TCA-directeur Borreman hoort nog steeds 
over chauffeurs die in de schuldhulpverlening belanden. 

De activiteiten van zelfstandige chauffeurs die niet bij een centrale zijn aangesloten, vallen 
buiten het zicht. Dat is ook de ervaring van Johan Baars, coach bij het ondernemersklankbord 
in Utrecht. Vanuit het gemeentelijke initiatief Ondernemers Centraal had Baars de afgelopen 
twee jaar contact met zo’n dertig chauffeurs in Utrecht. Om hun een luisterend oor te bieden 
en waar nodig te begeleiden om de crisis te doorstaan. ‘Die mannen zijn zo begaan met hun 
beroep dat stoppen vaak geen optie is, ook als het totaal niet meer rendabel is. Ze redden zich 
door bij te klussen in de winkel van een neef of soms via dubieuze werkzaamheden.’ 

De tachtig procent van de taxibranche buiten de opstapmarkt bestaat uit contractbedrijven 
met chauffeurs in loondienst. Zij verzorgen vervoer van en naar ziekenhuizen, dagbesteding 
en speciaal onderwijs. Dit werk is strak gereguleerd via aanbestedingen; prijsafspraken en 
aantal ritten liggen tot in detail en voor langere tijd vast. 
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De organisaties die dit vervoer regelen, proberen dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk te doen, 
bijvoorbeeld door ritten te combineren. Ten tijde van de coronamaatregelen waren de ritten 
sowieso al beperkt. De ritten die er nog wel waren, moesten met minder passagiers en dus 
verhoudingsgewijs meer auto’s worden uitgevoerd. Kostbare aanpassingen.De contractmarkt 
voor personenvervoer bewoog mee met de lockdowns en versoepelingen. Met dichte scholen 
waren er geen ritten en geen inkomsten, personeel moest uitstromen. 

Wim Leewis had rond de 75 chauffeurs op de loonlijst van zijn regionale taxibedrijf in 
Veenendaal. Intussen heeft hij tien voltijdbanen minder. Leewis’ vloot telt twintig 
personenauto’s, zestien busjes en veertien rouwvoertuigen. De kosten van dit materieel liepen 
tijdens de pandemie uiteraard door. ‘Aanvankelijk betaalden wij ook alle salarissen door, maar 
dat was al snel niet meer houdbaar.’ De oudere chauffeurs die vooral voor hun plezier reden, 
zegt hij, hebben als eerste uren ingeleverd. 

Leewis kon geen gebruikmaken van steunregelingen als NOW en TVL. Zijn vervoerbedrijf valt 
onder dezelfde bv als zijn tankstation – en dat had in (referentiejaar) 2019 te maken met een 
omzetdaling. „Gelukkig hebben onze opdrachtgevers meegedacht’, zegt hij. ‘Maar dat neemt 
niet weg dat we nog efficiënter moesten gaan werken. Met name het plannen van 
ziekenhuisritten en ophaaladressen zijn we beter gaan afstemmen.’ 

Werken met minder chauffeurs had ook een nadeel: zodra de scholen weer opengingen, zat 
Leewis met een tekort. 

Op zoek naar mensen klopte hij aan bij oud-medewerker David Aarnoudse (30). Die was in 
2017 voor zichzelf begonnen, maar intussen als ‘eenpitter’ gestopt. Hij moest het als 
zelfstandige vooral hebben van uitgaanspubliek in de weekenden en Schipholritten op 
onregelmatige tijdstippen, en beide vielen door corona nagenoeg stil. ‘Helaas, tot maart 2020 
draaide ik goed. Ik kreeg steeds meer vaste klanten en ik had net mijn financiering volledig 
afgelost.’ 

Toen hij ook de piekomzet van de feestdagen eind 2020 had gemist, besloot hij te stoppen. Hij 
kon zijn auto goed verkopen en vond een baan bij de klantenservice van een transportbedrijf 
– waar het juist drukker dan ooit was. Maar, zegt Aarnoudse: ‘Een kantoorbaan brengt mij 
minder plezier dan onderweg zijn met mensen.’ 

Daarom was hij blij terug te kunnen keren naar zijn oude baas, die hem inhuurt als zzp’er. 
Hij rijdt alleen geen disco’s meer ‘leeg’ in het weekend, zegt hij. Dat doen zijn oud-collega’s. 
Daardoor heeft hij meer tijd voor een sociaal leven. 

Gemiddeld is de omzet op de contractmarkt de afgelopen twee jaar zo’n twintig procent 
gedaald. Er is gretig gebruikgemaakt van compensatieregelingen als TVL en NOW, zegt Bertho 
Eckhardt, voorzitter van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Dat 
betekent niet dat het leed er geleden is. ‘Ondernemers die te veel hebben aangevraagd en 
ontvangen, moeten terugbetalen.’ En de fiscus mag vijf jaar uitstel verlenen om de ontstane 
belastingschuld te voldoen, maar dat is geen afstel. Eckhardt: Het blijft de vraag hoe en 
wanneer misgelopen inkomsten kunnen worden terugverdiend.’ 

Ook nu de coronarestricties vrijwel verdwenen zijn, blijft de omzet van taxibedrijf Leewis op 
het lagere coronapeil steken. Directeur Wim Leewis denkt niet langer dat het ‘oude normaal’ 
terugkeert. ‘De bingoavonden zijn weggevallen en ik verwacht dat ouderen voorzichtig blijven.’ 

Hij bereidt zich erop voor dat hij niet hoger uitkomt dan tachtig procent van de vroegere omzet. 
Daarom moeten de kosten structureel omlaag: minder medewerkers, lagere 
huisvestingskosten. Leewis: ‘Wij hadden een mooi groot historisch pand, met inmiddels 
enorme energielasten. Dat hebben we helaas moeten verkopen. En dan mogen wij van geluk 
spreken dat het eigen bezit was, én dat we het in deze gunstige vastgoedmarkt konden 
verkopen. Dan maar de auto’s buiten stallen en werken vanuit een modern en kostenefficiënt 
kantoor.’ 

Twee jaar zonder groei is niet hoe Leewis vanaf zijn schooltijd leerde ondernemen. Maar, zegt 
hij: ‘Ik ben trots dat we nog bestaan.’ Bron: NRC, 11 april 2022. 
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Corona stimuleerde vooral in de horeca de online verkoop 

Vooral bedrijven in de horeca gaven aan dat ze in 2020 een toename zagen van de online 
verkoop als gevolg van de tijdelijke gedwongen sluitingen tijdens de corona-epidemie. In het 
eerste coronajaar nam ook het telewerken en online vergaderen toe, het meest bij bedrijven in 
de ICT-sector. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het ICT‐gebruik bij bedrijven 
met tien of meer werkzame personen. 

In 2020 steeg het percentage bedrijven dat omzet heeft uit online verkoop van 20 naar 23 
procent. Deze stijging was voornamelijk te vinden in de horeca (van 22 naar 43 procent) en de 
handel (van 38 naar 44 procent). Horecabedrijven meldden relatief het vaakst een toename: 1 
op de 3 horecaondernemingen verkocht in 2020 meer online dan in 2019. 

Het percentage bedrijven dat minimaal een kwart van de omzet uit online verkoop haalt, steeg 
ook het sterkst in de horeca, van 11 procent in 2019 naar 19 procent in 2020. Uiteraard speelt 
de sluiting van de horeca tijdens meerdere perioden in 2020 hier mee: als de normale omzet 
voor een groot deel wegvalt, leidt dat ook tot verhoudingsgewijs meer omzet uit de online 
verkoop. Het gaat bij online verkoop om verkopen via een online winkel (webshop), via 
webformulieren op een website of extranet, of via een app. Hier vallen ook websites of apps 
onder van derde partijen. De online omzet bij de handel is ook behoorlijk toegenomen met 17 
procent van de bedrijven met minimaal een kwart van de omzet uit de online verkoop in 2019 
naar 22 procent in 2020, maar deze stijgende trend was voor de handel ook in het jaar voor 
corona al ingezet. 

 
© CBS / Alrik Swagerman 

In het eerste coronajaar 2020 nam het aantal werkzame personen dat telewerkt bij bedrijven 
toe tot gemiddeld 50 procent. In 2019 werkte nog 30 procent op afstand. Ook nam het aantal 
bedrijven waar telewerken voorkomt toe, van 77 procent van de bedrijven in 2019 naar 83 
procent in 2020. Met telewerken wordt bedoeld dat werknemers buiten de bedrijfsvestiging 
toegang hebben tot ICT‐systemen van het bedrijf om e-mail, documenten of bedrijfsapplicaties 
te kunnen gebruiken. Applicaties voor interne communicatie, zoals Skype, Teams en Zoom 
tellen niet mee als telewerken. 

De toename van het telewerken in 2020 verschilt per bedrijfstak: bedrijven waar telewerken 
voor de coronapandemie al vaker voorkwam, lieten de sterkste stijging zien. Zo steeg het 
aandeel telewerkers in de ICT‐sector van 62 procent in 2019 naar 85 procent in 2020, terwijl 
in de horeca deze stijging veel bescheidener was: van 13 procent in 2019 naar 15 procent in 
2020. Uiteraard speelt hier een rol dat telewerken in de horeca meestal niet mogelijk is. 

Bijna drie kwart van de bedrijven (72 procent) meldde dat in 2020 meer online vergaderingen 
gehouden werden dan het jaar daarvoor. Net als bij het telewerken loopt ook hier de ICT‐sector 
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voorop, met meer dan 9 van de 10 bedrijven die hier een toename voor meldden. Voor de 
horeca was dit ongeveer 3 op de 10 bedrijven. Bron: CBS, 11 april 2022. 

 

Kinderopvang na 1 juni niet meer verplicht dicht door corona 

De kinderopvang en scholen kunnen na 1 juni 2022 niet meer zomaar worden gesloten of 
beperkt worden door de overheid, wanneer het coronavirus weer oplaait. Het kabinet schrapt 
deze bepalingen uit de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst 
Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. 

Vrij vertaald betekent dit dat de kinderopvang na 1 juni 2022 niet meer in een verplichte 
lockdown hoeft, wanneer het aantal coronabesmettingen toeneemt. Dit betekent dat ministers 
tijdens een persconferentie niet zomaar kunnen aankondigen dat de kinderopvang of scholen 
dicht moeten. 

Als het kabinet later alsnog deze coronamaatregelen noodzakelijk vindt, dan moet er eerst een 
nieuw wetsvoorstel komen, dat door de Tweede én Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. 

De tijdelijke wet werd ingevoerd om de eerste noodwetgeving en besluiten een wettelijke en 
grondslag te geven, waarin het parlement een grotere rol kreeg. Er waren al enkele bepalingen 
geschrapt en de verdere afbouw van de Twm gebeurt op 1 juni, als de zesde verlenging ingaat. 

Er blijven nog allerlei coronamaatregelen over, die wel snel kunnen worden doorgevoerd. Het 
gaat dan onder meer om het aanhouden van een veilige afstand, de inzet van het 
coronatoegangsbewijs, de beperking of sluiting van evenementen, horeca of publieke plaatsen, 
regels voor zorginstellingen en voor inreizigers. 

 

@ ChiccoDodiFC / stock.adobe.com 
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Het kabinet werkt al enige tijd aan een strategie voor de manier waarop covid op de lange 
termijn in toom kan worden gehouden. Daarvoor zijn meerdere scenario’s bedacht. Het 
uitgangspunt daarbij is de samenleving zo open mogelijk te houden. Sectoren wordt gevraagd 
mee te denken over de aanpak van een mogelijke volgende pandemie. Het kabinet sluit niet 
uit dat er in het slechtst mogelijke scenario alsnog sectoren moeten worden gesloten. Bron: 
Kinderopvangtotaal.nl, 11 april 2022. 

Basisregels corona worden steeds vaker genegeerd 

De adviezen om verspreiding van corona tegen te gaan, worden steeds minder nageleefd. Zo 
bleef in maart een kwart van de mensen thuis als zij corona of coronaklachten hebben. In 
februari deed nog een op de drie mensen dat. Dat blijkt uit een rapportage over het effect van 
de landelijke coronacampagne ‘Alleen Samen’ die naar de Kamer is gestuurd. 

Ongeveer de helft van de mensen met klachten heeft zich de afgelopen tijd niet laten testen. 
10 procent van hen vermoedde wel corona te hebben. Bijna de helft van de mensen heeft tot 
nu toe corona gehad; daar weer de helft van in de laatste twee maanden. In de rapportage 
staan onder meer cijfers over het naleven van de corona-adviezen in de periode eind maart tot 
begin april. 

Handen schudden, omhelzingen en zoenen bij een begroeting zijn ‘nog niet terug van 
weggeweest’, concluderen de onderzoekers. Twee op de drie mensen geven nog steeds geen 
hand. De helft van de Nederlanders is ‘terughoudend’ met omhelzen en zoenen. 

Pas vanaf maandag hoeven Nederlanders na een positieve zelftest niet meer naar de GGD toe 
om een coronabesmetting te laten bevestigen. De rijksoverheid gaat ervan uit dat mensen bij 
klachten een zelftest doen. 

De testbereidheid is de laatste tijd echter afgenomen, zo blijkt uit het rapport. Testen heeft 
geen zin, tekenen de onderzoekers op als een van de redenen. Klachten hoeven niet altijd 
coronaklachten te zijn, is een veel genoemde reden om geen test te doen, evenals thuisblijven. 
De mensen die wel testen, willen anderen niet ziek maken of willen zelf weten of ze geen corona 
hebben. 

Sinds de opheffing van het thuiswerkadvies gaan Nederlanders weer vaker naar het werk, zo 
blijkt verder uit de rapportage. Toen nog dringend werd geadviseerd zo veel mogelijk thuis te 
werken, werkten negen op de tien mensen deels of helemaal vanuit huis. Nu is dat aantal 
gedaald naar vijf op de tien mensen. 

Steeds minder mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar, sinds deze verplichting per 23 
maart is vervallen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verviel toen ook, maar 
ongeveer de helft van de Nederlanders vindt een mondkapje in volle treinen en bussen toch 
belangrijk, goed en nuttig. De mondkapjes worden wel veel minder vaak opgezet. Drie op de 
tien reizigers gebruiken deze nog wel. Bron: IJmuider Courant, 11 april 2022. 

Opflakkering corona in China zorgt voor ongeziene taferelen in de autosector: 
werknemers moeten overnachten in fabrieken 

Het aantal coronabesmettingen in China is opnieuw fors aan het oplopen. Zodra de Chinese 
overheid ergens besmettingen vaststelt, neemt het vergaande maatregelen, zoals volledige 
regio’s in lockdown plaatsen. Sommige producenten van elektrische wagens dwingen hun 
werknemers om op het bedrijfsterrein te blijven overnachten. 

China moet op dit moment het hoofd bieden aan de grootste coronauitbraak in ruim twee jaar 
tijd. Door het stijgende aantal coronabesmettingen ziet de overheid zich genoodzaakt 
vergaande maatregelen te nemen. Zo zitten de 26 miljoen inwoners van SHanghai nog altijd 
verstrikt in een lockdown. 
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Werknemer bij Saic Motors – Isopix (Photo by Yu Fangping / Costfoto/Sipa USA) 

Door die strenge aanpak komen almaar meer bedrijven in de problemen, waaronder de 
producenten van elektrische wagens. Sommige ondernemingen, waaronder de Chinese 
wagenproducent Nio, hebben intussen de activiteiten tijdelijk gestaakt. Ook een fabriek van 
Tesla ligt al sinds eind maart stil. Dat komt niet alleen door de problemen in de eigen 
fabrieken. Door de strenge coronaregels kunnen ook heel wat toeleveranciers hun activiteiten 
niet of slechts gedeeltelijk voortzetten, waardoor ze niet alle onderdelen op tijd kunnen leveren. 

Ondanks het feit dat sommige producenten even de productie moeten stopzetten, zijn 
analisten ervan overtuigd dat de impact van de coronacrisis op de sector beperkt zal zijn 
omdat de Chinese vraag naar elektrische wagens fors aan het toenemen is. Van de 66.000 
wagens die de Tesla-fabriek in maart heeft geproduceerd, zijn er slechts zestig voertuigen 
geëxporteerd. Het leeuwendeel van die wagens is bestemd voor de Chinese markt. 

Desalniettemin nemen sommige bedrijven in Shanghai vergaande maatregelen om ervoor te 
zorgen dat ze de productie niet hoeven stil te leggen.Wall Street Journal meldde begin deze 
maand dat sommige Chinese werknemers in de fabrieken moeten overnachten. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij SAIC Motor, een Chinees staatsbedrijf dat wagens produceert. Veel 
assemblagearbeiders in China wonen vaak in slaapzalen op of nabij fabriekscampussen met 
voorzieningen als kantines en winkels. De gemeenschapsstructuur biedt bedrijven het 
voordeel dat zij een bubbelomgeving kunnen creëren, iets dat ongezien is in de rest van de 
wereld. 

SAIC vroeg de werknemers die niet op zo’n campus wonen om te overnachten in de fabriek, 
lieten enkele bronnen aan Wall Street Journal weten. Volgens die bronnen moesten sommige 
werknemers aanvankelijk op luchtmatrassen op de vloer in de buurt van de assemblagelijnen 
slapen, voordat ze werden overgebracht naar de sportzaal van een nabijgelegen hotel waar 
honderden tenten waren opgezet. 

Mei Songlin, chief data officer bij de wagenproducent Weima, zegt in een reactie aan de 
nieuwssite Global Times dat de autosector door de gezondheidscrisis gedwongen wordt om 
zichzelf gedeeltelijk te heruitvinden. ‘We moeten ons de vraag stellen of het een optie is om de 
wagenproductie meer aanpasbaar en flexibel te maken naargelang de situatie wijzigt. 
Wagenproducenten kunnen ook overwegen om bepaalde extra’s weg te laten bij de productie. 
Die zaken kunnen eventueel achteraf nog toegevoegd worden’, klinkt het. Bron: Business AM, 
11 april 2022. 
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Probeer solidair te zijn met kwetsbaren, want corona is nog niet weg 

Wie had drie maanden geleden kunnen denken dat we zonder problemen verjaardagsfeestjes 
zouden houden, dat we liever binnen in een café zouden willen zitten dan buiten op het koude 
terras, dat het Boekenbal in een enorme nachtclub zou worden gehouden. 

Drie maanden geleden waren alle cafés, sportscholen en kappers nog dicht, studenten kregen 
online les en we moesten medische mondkapjes dragen. Weet u het nog? 

Het lijkt bijna of corona een boze droom is geweest. We spreken er nog amper over, bij veel 
mensen lijken de aarzelingen over handen schudden, knuffelen en zoenen voorbij en wie 
informeert er ooit nog naar besmettingscijfers? De belangstelling voor de tweede booster valt 
dan ook behoorlijk tegen. 

Het tekent de veerkracht van de samenleving dat de meesten van ons zo snel gewend zijn aan 
het post-coronatijdperk. Dat is een zegen, want we hebben ons de afgelopen twee jaar veel 
moeten ontzeggen. Het zou jammer zijn als we gewend en gehecht waren geraakt aan 
minimaal menselijk contact. 

Voor het kabinet is deze nieuwe fase, waarin de ziekenhuisopnames binnen de perken blijven, 
aanleiding om de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van corona bij de samenleving te 
leggen. Winkels, scholen, horeca en bedrijven mogen zelf bepalen hoe ze besmettingen 
voorkomen en hoe ze hun personeel en klanten beschermen. Burgers moeten zelf de 
basismaatregelen in acht houden: zelf testen bij klachten, thuis blijven bij een besmetting. 

Dat vraagt nogal wat van mensen in een tijd waarin het virus bijna van de aardbodem lijkt 
verdwenen. Helaas is dat nog lang niet het geval. Om terug te komen op de besmettingscijfers: 
de afgelopen week testten gemiddeld 13.000 mensen per dag positief. Er belanden nog steeds 
zo’n 175 mensen per dag in het ziekenhuis, waar nog altijd zo’n 1440 coronapatiënten liggen 
plus 110 op de ic. 

Voor kwetsbare mensen – en daarvan zijn er naar schatting een miljoen – zijn dat 
angstaanjagende cijfers. Juist het feit dat anderen zich niet meer inhouden, vormt voor hen 
een gevaar. Het is pijnlijk om te beseffen dat de vrijheid die de meesten van ons genieten ten 
koste gaat van hun bewegingsruimte. 

Zo zou het niet moeten zijn in een zorgzame samenleving. Mensen moeten de 
verantwoordelijkheid erkennen die de overheid van hen vraagt. Dat betekent handen wassen, 
indien nodig testen bij klachten, thuis blijven bij corona. Daarmee wordt in ieder geval 
geprobeerd kwetsbare pechvogels tegemoet te komen. Bron: Trouw, 11 april 2022. 

Hoge schulden, minder ritten: taxibranche komt moeizaam op gang na 
corona 

De taxibranche had het slecht tijdens de coronacrisis. Bedrijven met vaste contracten moesten 
met veel minder passagiers rijden. Zzp’ers haakten af of worstelen met lagere omzetten en 
hoge schulden. 

‘Net voor de laatste lockdown, in december, gingen de zaken voor mij eindelijk iets beter’, zegt 
taxichauffeur Solaiman Ben Mohammed. Niet dat de vraag naar ritten zo sterk was 
toegenomen, vertelt hij – het toerisme lag stil, er waren nog geen congressen en evenementen 
en de omzet van de taxibranche bedroeg hooguit een kwart van wat voor de coronapandemie 
normaal was. Maar doordat zo veel chauffeurs uit financiële nood waren gestopt, kregen de 
overblijvers meer ritten. En tot die laatsten behoort zzp’er Ben Mohammed, legt hij uit. „Mijn 
geluk is dat ik mijn auto had afbetaald. Ondanks de omzetdaling van 80 procent heb ik 
daardoor mijn hoofd boven water kunnen houden.’ 

De grootste klap op de taximarkt viel meteen na de uitbraak van corona, voorjaar 2020. De 
eerste strenge maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, reduceerden de omzet 
tot vrijwel nul. Van de 1.250 chauffeurs die via de Taxi Centrale Amsterdam (TCA) reden, zijn 
er zo’n 850 overgebleven, weet Ben Mohammed. Als bestuurslid van TCA behartigt hij de 
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belangen van alle chauffeurs die bij de corporatie zijn aangesloten. ‘Voor chauffeurs met een 
concessie om vanaf Schiphol te rijden, was het helemaal dramatisch.’ 

TCA heeft voortdurend geprobeerd ook haar leden te laten profiteren van de overheidssteun 
die de centrale ontving, zegt directeur Hedy Borreman. Bijvoorbeeld door de contributie 
tijdelijk te halveren. Voor Ben Mohammed, die normaal 375 euro per maand afdraagt aan de 
centrale, maakte dit het verschil. Naast zijn verzekering en administratieve kosten is de 
contributie zijn enige vaste bedrijfslast. 

Voor collega’s met een gefinancierde auto was de steun echter verre van toereikend. 
Verzekerings- en leasekosten voor een ‘zero-emissie A-klasse auto’ bedragen maandelijks al 
snel 600 euro. Om de investering in een wagen van duizenden tot soms 80.000 euro terug te 
verdienen, moet een chauffeur wel kunnen rijden. Veel chauffeurs kwamen voor een lastige 
keuze te staan: betalen of de sleutels inleveren? 

‘Jongens die geen buffer hadden en vastzaten aan een lening of leasecontract, moesten al snel 
opgeven’, zegt Ben Mohammed. „De leasemaatschappij nam hun auto in beslag, de auto werd 
verkocht, het restant van de schuld was voor hun rekening. Zo zijn heel wat collega’s in de 
schuldsanering beland. Collega’s die thuis een gezin hebben. Er is veel schade veroorzaakt.’ 

Heel wat collega’s zijn in de schuldsanering beland. Er is veel schade veroorzaakt.  

Landelijk bestaat de taxibranche voor krap 20 procent uit zelfstandige chauffeurs, zoals 
Solaiman Ben Mohammed. Zij bedienen voor het grootste deel de ‘opstapmarkt’: passagiers 
stappen in op straat of op een standplaats. In grote steden als Den Haag, Eindhoven en 
Amsterdam moeten deze chauffeurs zich aansluiten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). 
De TCA is een van de zeven Amsterdamse TTO’s. 

In de rest van het land geldt deze plicht niet. Ook chauffeurs die via telefoon of app bestelde 
ritten rijden – bijvoorbeeld via Uber – vallen buiten deze structuur. Voor hen geldt: ieder voor 
zich. 

Van de ongeveer vijfduizend actieve chauffeurs waren er een kleine tweeduizend via een TTO 
georganiseerd. Voor zover de TCA daar zicht op heeft, is tegen de veertig procent van deze 
zelfstandigen afgehaakt. Ouderen gingen eerder met pensioen, anderen stapten over op 
pakketbezorging of werden vrachtwagenchauffeur. TCA-directeur Borreman hoort nog steeds 
over chauffeurs die in de schuldhulpverlening belanden. 

De activiteiten van zelfstandige chauffeurs die niet bij een centrale zijn aangesloten, vallen 
buiten het zicht. Dat is ook de ervaring van Johan Baars, coach bij het ondernemersklankbord 
in Utrecht. Vanuit het gemeentelijke initiatief Ondernemers Centraal had Baars de afgelopen 
twee jaar contact met zo’n dertig chauffeurs in Utrecht. Om hun een luisterend oor te bieden 
en waar nodig te begeleiden om de crisis te doorstaan. ‘Die mannen zijn zo begaan met hun 
beroep dat stoppen vaak geen optie is, ook als het totaal niet meer rendabel is. Ze redden zich 
door bij te klussen in de winkel van een neef of soms via dubieuze werkzaamheden.’ 

De tachtig procent van de taxibranche buiten de opstapmarkt bestaat uit contractbedrijven 
met chauffeurs in loondienst. Zij verzorgen vervoer van en naar ziekenhuizen, dagbesteding 
en speciaal onderwijs. Dit werk is strak gereguleerd via aanbestedingen; prijsafspraken en 
aantal ritten liggen tot in detail en voor langere tijd vast. 

De organisaties die dit vervoer regelen, proberen dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk te doen, 
bijvoorbeeld door ritten te combineren. Ten tijde van de coronamaatregelen waren de ritten 
sowieso al beperkt. De ritten die er nog wel waren, moesten met minder passagiers en dus 
verhoudingsgewijs meer auto’s worden uitgevoerd. Kostbare aanpassingen. 

De contractmarkt voor personenvervoer bewoog mee met de lockdowns en versoepelingen. 
Met dichte scholen waren er geen ritten en geen inkomsten, personeel moest uitstromen. 

Wim Leewis had rond de 75 chauffeurs op de loonlijst van zijn regionale taxibedrijf in 
Veenendaal. Intussen heeft hij tien voltijdbanen minder. Leewis’ vloot telt twintig 
personenauto’s, zestien busjes en veertien rouwvoertuigen. De kosten van dit materieel liepen 
tijdens de pandemie uiteraard door. ‘Aanvankelijk betaalden wij ook alle salarissen door, maar 
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dat was al snel niet meer houdbaar.’ De oudere chauffeurs die vooral voor hun plezier reden, 
zegt hij, hebben als eerste uren ingeleverd. 

Leewis kon geen gebruikmaken van steunregelingen als NOW en TVL. Zijn vervoerbedrijf valt 
onder dezelfde bv als zijn tankstation – en dat had in (referentiejaar) 2019 te maken met een 
omzetdaling. „Gelukkig hebben onze opdrachtgevers meegedacht’, zegt hij. „Maar dat neemt 
niet weg dat we nog efficiënter moesten gaan werken. Met name het plannen van 
ziekenhuisritten en ophaaladressen zijn we beter gaan afstemmen.’ 

Werken met minder chauffeurs had ook een nadeel: zodra de scholen weer opengingen, zat 
Leewis met een tekort. 

Op zoek naar mensen klopte hij aan bij oud-medewerker David Aarnoudse (30). Die was in 
2017 voor zichzelf begonnen, maar intussen als ‘eenpitter’ gestopt. Hij moest het als 
zelfstandige vooral hebben van uitgaanspubliek in de weekenden en Schipholritten op 
onregelmatige tijdstippen, en beide vielen door corona nagenoeg stil. ‘Helaas, tot maart 2020 
draaide ik goed. Ik kreeg steeds meer vaste klanten en ik had net mijn financiering volledig 
afgelost.’ 

Toen hij ook de piekomzet van de feestdagen eind 2020 had gemist, besloot hij te stoppen. Hij 
kon zijn auto goed verkopen en vond een baan bij de klantenservice van een transportbedrijf 
– waar het juist drukker dan ooit was. Maar, zegt Aarnoudse: ‘Een kantoorbaan brengt mij 
minder plezier dan onderweg zijn met mensen.’ 

Daarom was hij blij terug te kunnen keren naar zijn oude baas, die hem inhuurt als zzp’er. 
Hij rijdt alleen geen disco’s meer ‘leeg’ in het weekend, zegt hij. Dat doen zijn oud-collega’s. 
Daardoor heeft hij meer tijd voor een sociaal leven. 

Gemiddeld is de omzet op de contractmarkt de afgelopen twee jaar zo’n 20 procent gedaald. 
Er is gretig gebruikgemaakt van compensatieregelingen als TVL en NOW, zegt Bertho 
Eckhardt, voorzitter van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Dat 
betekent niet dat het leed er geleden is. ‘Ondernemers die te veel hebben aangevraagd en 
ontvangen, moeten terugbetalen.’ En de fiscus mag vijf jaar uitstel verlenen om de ontstane 
belastingschuld te voldoen, maar dat is geen afstel. Eckhardt: Het blijft de vraag hoe en 
wanneer misgelopen inkomsten kunnen worden terugverdiend.’ 

Ook nu de coronarestricties vrijwel verdwenen zijn, blijft de omzet van taxibedrijf Leewis op 
het lagere coronapeil steken. Directeur Wim Leewis denkt niet langer dat het ‘oude normaal’ 
terugkeert. ‘De bingoavonden zijn weggevallen en ik verwacht dat ouderen voorzichtig blijven.’ 

Hij bereidt zich erop voor dat hij niet hoger uitkomt dan 80 procent van de vroegere omzet. 
Daarom moeten de kosten structureel omlaag: minder medewerkers, lagere 
huisvestingskosten. Leewis: ‘Wij hadden een mooi groot historisch pand, met inmiddels 
enorme energielasten. Dat hebben we helaas moeten verkopen. En dan mogen wij van geluk 
spreken dat het eigen bezit was, én dat we het in deze gunstige vastgoedmarkt konden 
verkopen. Dan maar de auto’s buiten stallen en werken vanuit een modern en kostenefficiënt 
kantoor.’ 

Twee jaar zonder groei is niet hoe Leewis vanaf zijn schooltijd leerde ondernemen. Maar, zegt 
hij: ‘Ik ben trots dat we nog bestaan.’ Bron: NRC, 11 april 2022. 

Woningcorporaties sporen minder fraude op door corona 

Woningcorporaties in heel Nederland slagen er minder goed in om woonfraude aan te pakken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale onderhuur, verboden verhuur via Airbnb en crimineel 
gebruik van huurwoningen. Handhaving was tijdens de coronacrisis lastig. 

Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende wooncorporaties van BNR. ’De coronacrisis 
bemoeilijkte handhaving aangezien het onverantwoord was om bij mensen thuis de 
woonsituatie te controleren’, zegt een woordvoerder van Aedes tegen BNR. 

Daarnaast kampen verschillende corporaties met capaciteitsproblemen waardoor er weinig 
tijd is om de wijk in te gaan. 
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In 2019 gingen inspecteurs nog wel op pad. In deze reportage van RTL Nieuws uit dat jaar is 
te zien hoe zij woningfraude opspoorden. 

De woningcorporaties zeggen tegen BNR dat officiële cijfers over woonfraude waarschijnlijk 
lager liggen dan in werkelijkheid het geval is. ‘We konden minder vaak straatacties 
ondernemen, oftewel onverwacht langsgaan op adressen waar wij woonfraude vermoeden’, 
zegt een woordvoerder van Rochdale. 

Het gaat niet alleen om illegale onderhuur, maar ook om andere criminele activiteiten. ‘Vaker 
worden er wapens en drugs in onze woningen gevonden’, zegt een woordvoerder van Woonbron 
tegen BNR. ‘Corporatiewoningen zijn kennelijk aantrekkelijk voor criminele activiteiten.’ 

Verschillende woningcorporaties zeggen ‘stevige afspraken’ te hebben gemaakt met politie en 
gemeenten om woonfraude in de toekomst beter aan te pakken. Bron: RTL Nieuws, 12 april 
2022. 

 

Mensen met mondkapjes op straat in Shanghai. © Reuters 
 
VS halen niet-essentieel personeel consulaat weg uit Shanghai wegens 
coronavirus 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt niet-essentiële Amerikaanse 
medewerkers en hun families weg van het Amerikaanse consulaat in Shanghai. Aanleiding is 
de golf aan coronagevallen in de Chinese stad en de reactie van de autoriteiten daarop. 

Maandag meldde Shanghai zo’n 25.000 nieuwe coronagevallen. Hieronder vallen zowel 
symptomatische als asymptomatische besmettingen. Volgens de VS is hebben de maatregelen 
in de stad een willekeurig karakter. 

Eerder op maandag kondigde Shanghai een versoepeling van de meest recente lockdown aan. 
Voor een deel van de 26 miljoen inwoners van de stad betekende dit dat ze hun huis voor het 
eerst sinds eind maart weer mogen verlaten. 
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Vrijdag maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog bekend dat niet-
essentieel personeel zelf mocht beslissen of het wilde vertrekken. Ook worden Amerikanen 
vanaf die dag geadviseerd om niet naar Shanghai of Hongkong te reizen, vanwege restricties 
rondom Covid-19, waaronder het risico ‘dat ouders en kinderen van elkaar gescheiden 
worden’. Bron: AD, 12 april 2022. 

 

 

Dankzij corona en Suez-blokkade maken ze in Katwijk vaart met sterkere 
en toch duurzamere tissues 

Een nieuw soort wegwerptissue met als heilige graal dat het superstevig en biologisch 
afbreekbaar is. Een productiehal die qua duurzaamheid haar weerga niet kent. 

Ook nieuw: gegarandeerde aanvoer van grondstoffen van dichtbij in plaats van transport 
vanuit het veel onzekerdere Azië. En niet minder belangrijk: gebruikte grondstoffen zijn zonder 
plastics. Voortaan is op hout gebaseerde pulp - puur natuur - het hoofdingrediënt. Bron: DG, 
12 april 2022. 

 

 

Inwoners Spanje hebben gemiddeld 1.710 euro besteed aan corona-
gerelateerde producten 

 Uit een onderzoek is gebleken dat de inwoners van Spanje tijdens de corona-pandemie 
gemiddeld 1.712,50 euro extra corona gerelateerde kosten hebben moeten maken. Deze 
kosten zijn met name terug te vinden in beschermend materiaal zoals mondkapjes en 
handgels, veranderingen aan een woning om deze aan te passen aan het thuiswerken en de 
stijging van de elektriciteitsrekening. Het gaat hier dus om een gemiddelde wat dus betekent 
dat dit bedrag niet bij iedereen zo hoog (of laag) is. 

Volgens het onderzoek ‘La factura del covid-19 en los hogares españoles’ van de Grupo Mutua 
Propietarios, is een van de drie huishoudens in Spanje armer geworden vanwege de corona-
pandemie tussen maart 2020 en september 2021. Dat komt hoofdzakelijk door de stijging in 
de thuiswerk-kosten (45 procent), de daling van inkomsten (37procent), de stijging van de 
huurprijzen (29 procent), getroffen door een ERTE of tijdelijk ontslag (23 procent), 
investeringsverliezen (16 procent) of het ontslag van een lid van het huishouden (12 procent). 

Verder werd in het onderzoek berekend dat gemiddeld 1.712,50 euro werd uitgegeven aan 
corona gerelateerde kosten. De belangrijkste uitgaven waren de kleine verbouwingen thuis 
(679,20 euro) gevolgd door beschermingsmateriaal tegen het virus (322,80 euro); de stijging 
van de elektriciteitskosten (221 euro) en het meubilair dat nodig is om de omgeving aan het 
thuiswerken aan te passen (161,40 euro). Maar er moeten ook andere kosten vermeld worden 
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zoals de aanschaf van computerapparatuur (136,20 euro), de aankoop van huishoudelijke 
apparaten (105,80 euro) en sportuitrusting (58,04 euro) of de abonnementen op digitale 
platformen (28,10 euro) zoals muziek of video streamingsdiensten (denk aan Netflix of Spotify). 

Van de nieuwe gewoonten die door de corona-pandemie zijn ontstaan blijkt uit het onderzoek 
dat 6 van de 10 geraadpleegde personen verzekeren dat ze meer virtueel met elkaar omgaan, 
meer het internet gebruikt (61 procent), meer digitale en streaming televisie kijkt (59 procent), 
regelmatiger kookt (52 procent), thuis sport (49 procent), thuiswerkt (41procent) en meer 
thuis besteld (39 procent), zoals eten of boodschappen. 56 procent van de deelnemers geeft 
ook aan dat de corona-pandemie hen heeft doen inzien meer te investeren in de woning omdat 
men deze meer waardeert.  

Wat betreft de gewoontes verwacht men dat het koken, televisie kijken en het eten en 
boodschappen thuis laten bezorgen zullen blijven terwijl het thuiswerken, thuis sporten zullen 
verdwijnen. Bron: Spanje Vandaag, 12 april 2022. 

Een prik tegen corona in ruil voor melk, olie of gratis tickets voor een 
pretpark? Het kán, in China 

China heeft een nieuwe methode om oudere vaccinatietwijfelaars over te halen een prik te halen 
tegen corona. Ze kunnen gratis spullen krijgen, zoals eieren, melk of kortingsbonnen. Maar het 
wantrouwen blijft hoog. 

 

Een Chinese vrouw krijgt een prik tegen corona in Chongqing, een stad in het westen van 
China. @  ANP / AFP 

Meer dan een jaar lang weigerde meneer Jin (68), een gepensioneerd verkoper uit Beijing, om 
zich tegen covid te laten vaccineren. Hij vertrouwde het vaccin niet, en het leek hem nutteloos: 
tegen de tijd dat hij ingeënt was, was dat virus toch weer veranderd. Maar vandaag is hij 
alsnog zijn eerste prik komen halen. De reden: zijn zoon zag een advertentie waarin 
zestigplussers in ruil voor vaccinatie twee gratis kaartjes voor het pretpark Universal Studios 
werd beloofd. 

‘Mijn zoon belde me en vroeg me te komen’, zegt Jin voor de poort van het vaccinatiecentrum, 
waar posters met veel uitroeptekens de actie aankondigen. Naast twee kaartjes, samen 150 
euro waard, kunnen vaccinatiebereide zestigers ook kiezen voor een pakket met melk, olie en 
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60 euro aan kortingsbonnen en voedingsmiddelen. Jin blijft er laconiek onder. ‘Als mijn zoon 
niet had aangedrongen, had ik het niet gedaan.’ 

Jin heeft zijn prikplek goed uitgekozen. In heel China zijn acties begonnen om ouderen aan 
te zetten zich te laten vaccineren, maar weinigen kunnen tippen aan de dure pretparkkaartjes. 
Sommige vaccinatiecentra beloven een doos eieren, een vijfliterfles olie of een kip in ruil voor 
een eerste prik of booster, andere loven geldbedragen (van 7 tot 43 euro) of kortingsbonnen 
(tot 115 euro) uit. En hier en daar duiken de eerste berichten op over gedwongen vaccinaties. 

Prikken is prioriteit, nu China met een grote Omikronuitbraak kampt en tal van steden gebukt 
gaan onder zware restricties. In Shanghai is de lockdown zo rigide dat veel inwoners met 
moeite aan voedsel raken, en de economie tot stilstand is gekomen. Op sociale media wordt 
geprotesteerd, maar de Chinese overheid houdt vast aan het zerocovidbeleid. De 
vaccinatiegraad onder ouderen in China is zo laag, dat Beijing vreest dat ook Omikron tot 
grote sterfte kan leiden. 

De algemene vaccinatiegraad in China is best hoog – 88 procent is dubbel ingeënt – maar 
daalt naarmate de leeftijd toeneemt. Van de tachtigplussers is 55 procent volledig 
gevaccineerd, en twintig procent kreeg een booster. Gevolg: terwijl zerocovidlanden als 
Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore de regels versoepelen, zit China vast in zijn strikte 
beleid. Waar de Chinese bevolking lang de voordelen zag – weinig zieken, amper doden, 
redelijke economische groei – klinkt nu steeds meer onbegrip. 

De prikangst onder Chinese ouderen ontstond aan het begin van de vaccinatiecampagne, toen 
zestigplussers van inenting werden uitgesloten. Beijing wilde eerst de werkende bevolking 
immuniseren, want die zou het meest risico lopen op besmetting. Dat leidde tot veel 
wantrouwen onder ouderen. ‘Eerst zeiden ze dat het vaccin niet voor mensen boven de zestig 
was, nu vragen ze iedereen boven de zestig om zich wel te vaccineren’, zegt Jin. ‘Vanwaar die 
verandering?’ 

De onzekerheid werd ook veroorzaakt door het gebrek aan transparantie rond de Chinese 
vaccins, die nauwelijks getest leken op ouderen. Westerse vaccins zijn in China niet 
toegelaten. Zestigplussers met onderliggende aandoeningen kregen in China van hun artsen 
en buurtcomités (die verantwoordelijk zijn voor de vaccinaties) te horen dat ze maar beter 
konden passen voor het vaccin. Waarom het risico op bijwerkingen nemen als de kans op 
covid in China toch verwaarloosbaar was? 

‘In onze wijk zijn er twee ouderen met hartproblemen en hoge bloeddruk’, zegt Lan (62), een 
buurvrouw van het vaccinatiecentrum waar Jin net is geprikt. Zelf is ze vorig jaar al ingeënt. 
‘Die twee zijn verschillende keren naar het buurtcomité gegaan om zich te laten vaccineren, 
maar de dokter liet het niet toe. Ik zeg het je: 90 procent van de ouderen die zich niet laat 
vaccineren, doet dat omwille van onderliggende ziektes. Die zullen niet komen vanwege een 
beloning.’ 

Uit recent onderzoek blijkt dat de Chinese vaccins beter presteren dan aanvankelijk gedacht. 
Sinovac bleek bij zestigplussers in Hongkong 77 procent effectief tegen overlijden na twee 
doses (lager dan Pfizer-BioNTech), en 98 procent na een booster (vergelijkbaar). Sinopharm 
bleek bij zestigplussers in Argentinië 84 procent effectief tegen overlijden na twee doses, maar 
die getallen dateren uit de tijd van delta. Het aantal bijwerkingen is beperkt. 

‘De praktijkresultaten van Sinovac zijn beter dan verwacht’, zegt Jin Dongyan, viroloog aan 
de Universiteit van Hongkong. ‘Maar door de beslissing in het begin om ouderen te passeren, 
is veel onzekerheid en twijfel ontstaan. Het is moeilijk om dat beeld nu te keren, en de overheid 
doet weinig om het goed uit te leggen.’ Het gebrek aan transparantie van de Chinese overheid 
wreekt zich nu: zelfs als de resultaten van de vaccins goed zijn, durven velen ze niet te geloven. 

Voorlopig lijken de beloningen weinig ouderen over de streep te trekken. Journalisten mogen 
niet binnen in het vaccinatiecentrum van de pretparkkaartjes, maar volgens Jin zat er maar 
een handvol ouderen. En dus is een propagandacampagne van start gegaan: staatsmedia 
prijzen de veiligheid van het vaccin, spandoeken roepen op tot burgerzin, en artsen bevelen 
het vaccin nu met gerust gemoed aan. Als het toch fout gaat, ligt de verantwoordelijkheid niet 
bij hen, maar bij de overheid. 
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Als dat niet werkt, zijn er nog tal van manieren om ouderen tot vaccinatie te dwingen. Hier en 
daar duiken daarvan al voorbeelden op. In Puning, een stad in Guangdong, hebben 
leerkrachten opdracht gekregen om elk twee zestigplussers aan te dragen voor vaccinatie. 
Scholen die hun quota niet halen, worden op hun financiering gekort. In het dorp Huangpo, 
ook in Guangdong, krijgen ongevaccineerde inwoners geen overheidsvergunningen meer. In 
een wijk in Fujian mogen ze hun huis niet meer in. 

Het is repressie op zijn Chinees: indirect en gemaskeerd, opgelegd via procedures en quota, 
en uitbesteed aan het lokale niveau, zodat de nationale overheid in Beijing buiten schot blijft 
en de kans op verzet klein blijft. Ook Jin ziet de bui al hangen. ‘Tot nu toe is het vrijwillig, 
maar ik heb gehoord dat het op andere plaatsen verplicht is’, zegt hij. ‘Ik heb enkele vrienden 
in Xinjiang. Die waren verbaasd toen ze hoorden dat ik nog niet gevaccineerd was. Bij hen is 
dat niet toegestaan.’ Bron: De Volkskrant, 12 april 2022. 

 

 

 

Oproep: komt jullie familie met Pasen voor het eerst sinds corona weer 
bij elkaar? 

Het paasweekeinde komt eraan. Veel families zoeken elkaar op. Lekker wat eten, maar vooral 
ook elkaar weer zien. En bijpraten, veel bijpraten. In heel wat gevallen zal het namelijk de 
eerste grote visite zijn sinds het begin van de coronacrisis. 

Geldt dit ook voor jullie familie? Zijn jullie ook voor het eerst in ruim twee jaar weer allemaal 
bij elkaar? Nodig dan onze fotograaf uit om langs te komen! Na Pasen komt er dan een foto in 
de krant en/of op de site van jullie gezellige paasfeest. Bron: Leeuwarder Courant, 13 april 
2022. 

Na corona slaat nu de griep toe: ‘Tijdens de hele pandemie niet zoveel 
zieken als nu’ 

Met de coronapandemie die voorlopig onder controle lijkt te zijn, is het nu de griep die veel 
werkgevers kopzorgen geeft. Voor Johan Vriesema, directeur van kinderopvangorganisatie 
FloreoKids, is de situatie nu zo nijpend dat er een aantal groepen moet worden gesloten. ‘Laat 
ik het zo zeggen: tijdens de hele pandemie hebben we geen één keer zo’n hoog ziekteverzuim 
gehad als nu.’ 

Voor Vriesema is het ziekteverzuim nu ongekend hoog. ‘Op dit moment zit 18 procent van de 
370 medewerkers thuis. Veel daarvan hebben de griep, slechts twee hebben corona. We 
hadden wel verwacht dat we wat meer zieken zouden krijgen, maar dit hadden we niet 
verwacht. Daarnaast kampen we ook nog met het al bestaande personeelstekort.’ 

Volgens Sandra Strunk van ArboConcern ligt het ziekteverzuim nu twee keer zo hoog als 
normaal. Dat komt vooral doordat de griepperiode samenkomt met het aantal coronagevallen. 
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‘Nu alle coronaregels zijn losgelaten, zie je dat mensen elkaar weer meer opzoeken, ook op het 
werk. Daarbij kan het zo zijn dat we na twee jaar corona een wat mindere weerstand hebben 
en we inmiddels ook de hygiënemaatregelen minder goed naleven.’ 

Niet eerder zagen ze bij ArboConcern zo laat in het jaar zoveel griepgevallen, normaal 
gesproken is die piek al in januari of februari. Het bedrijf heeft hierdoor ook moeite om alle 
ziekmeldingen, ook meldingen die niet aan griep of corona te relateren zijn, te verwerken. ‘Het 
liefst spreken wij patiënten binnen een week, om ze zo snel mogelijk weer aan het werk te 
krijgen.’ 

Voor FloreoKids betekent het hoog aantal zieken dat er in het ergste geval een aantal groepen 
op de 25 kinderopvangen in de regio rondom Leiden moeten sluiten. ‘Op dit moment hebben 
we vier groepen moeten sluiten. Dat betekent dat we ouders niet kunnen helpen met het 
opvangen van hun kinderen. In totaal zijn dat nu ongeveer vijftig kinderen. Dat is heel 
vervelend, maar we kunnen niet anders. Gelukkig is er veel begrip vanuit de ouders.’ 

Volgens de directeur kan de organisatie voor die groepen niet meer de kwaliteit bieden die het 
wil leveren. ‘Zo is het voor de kinderen erg belangrijk dat er vaste gezichten op hun groep 
staan. In sommige groepen zijn alle vaste medewerkers ziek. Dan kun je die gestelde 
kwaliteitseisen niet meer leveren.’ Vriesema ziet op dit moment de piek in het aantal 
ziektegevallen in zijn bedrijf. Hij hoopt dat het verzuim snel weer zakt. ‘Ik heb van collega’s in 
andere delen van het land gehoord dat zij vorige week dit soort aantallen zieken hadden, daar 
gaat het al langzaam wat beter.’ 

Of de griepgolf in combinatie met het coronavirus nu zijn hoogtepunt heeft bereikt, durft 
ArboConcern niet te zeggen. ‘Normaal gesproken duurt een griepgolf een aantal weken. 
Meestal als het mooi weer wordt, zien we het ziekteverzuim weer teruglopen. Maar ik durf nog 
niet aan het najaar te denken, als corona misschien ook wel weer meer opspeelt’, aldus 
Strunk. 

Bij FloreoKids leeft de hoop dat het verzuimpercentage in ieder gevalt daalt tot onder de twaalf 
procent. ‘Dan kunnen alle groepen weer open en kunnen we de kinderen en ouders weer de 
kwaliteit geven die we willen bieden.’ Bron: Omroep West, 13 april 2022. 

Hoelang moet je nog in isolatie? Vijf vragen over het nieuwe coronabeleid 

Sinds maandag hoeven de meeste mensen na een positieve zelftest niet meer naar de GGD-
teststraat. Wanneer moet dat nog wel? En hoe kom je nu aan een coronatestbewijs? Vijf vragen 
over het nieuwe testbeleid. 

Ik heb misschien corona. Wat nu? 

Zelftesten is nu de norm. Sinds maandag hoeft niet meer iedereen naar de GGD-teststraat. 
Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als hun zelftest positief is. 
Daarvoor heeft de overheid een zelfzorgadvies opgezet, waarin staat wat je moet doen als je 
klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die besmet is. 

Als je klachten hebt die passen bij corona, geldt het advies om een zelftest te doen. Als die 
positief is, ga je minstens vijf dagen in isolatie. Daarna mag je pas de deur weer uit als je 24 
uur klachtenvrij bent. Heb je klachten en is de zelftest negatief? Dan raadt de overheid aan 
elke dag een zelftest te doen zolang je klachten aanhouden. 

Je hoeft niet alleen een zelftest af te nemen bij klachten. Dat advies geldt ook als je in contact 
bent geweest met iemand die corona heeft. Op de vijfde dag na het contact met deze persoon 
kan je weer zo’n zelftest doen. Ook na een reis in het buitenland wordt geadviseerd om een 
zelftest te doen. Doe dat op dag vijf na je thuiskomst. 

Wie moet zich dan nog wel laten testen? 

Mensen die binnen een specifieke doelgroep vallen moeten zich nog wel laten testen bij de 
GGD. 

Doelgroep voor GGD-test 
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 Mensen die in een verpleeghuis wonen of naar de dagbesteding gaan en ouder dan 
zeventig jaar zijn of een ernstige afweerziekte hebben. 

 Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen. 
 Mensen die een herstelbewijs nodig hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. 
 Zorgmedewerkers die na vijf dagen uit quarantaine willen. 

Waarom hoeft niet meer iedereen zich te laten testen? 

Het aantal besmettingen blijft dalen en ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
neemt af. Daarnaast is een groot deel van de Nederlandse bevolking volledig gevaccineerd en 
hebben veel mensen al een keer corona gehad. Dat alles zorgt ervoor dat mensen minder ziek 
worden van het virus. Daardoor is de kans kleiner dat besmette personen in het ziekenhuis 
terechtkomen en blijft de druk op de zorg stabiel. 

De zelftest is volgens de overheid een betrouwbaar en snel middel om een coronabesmetting 
vast te stellen. Zelftesten werd al eerder ingezet, maar toen nog in combinatie met een 
bevestiging door de GGD. Zo gingen in de week voor het versoepelde testbeleid 52.561 mensen 
na een positieve zelftest naar de GGD. Van hen testte meer dan 90 procent ook daar positief. 

Als het nodig is, kan het kabinet dit plan weer terugdraaien. Bijvoorbeeld als de besmettingen 
weer oplopen door een nieuwe variant. 

Kan ik me nog overal laten testen? 

De komende tijd worden waarschijnlijk nog wel meer testlocaties gesloten, zei de GGD GHOR 
maandag tegen NU.nl. Maar hoeveel dat er precies zijn, is nog niet bekend. Het is namelijk 
nog onduidelijk hoe groot de groep is die zich nu nog kan en wil laten testen. De komende 
weken wordt de capaciteit aangepast. 

Uiteindelijk moet er een basiscapaciteit beschikbaar blijven. Ook moet de GGD snel kunnen 
opschalen als er ineens weer veel besmettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een nieuwe 
variant. Het ministerie en de GGD overleggen nog over hoe dat er precies uit gaat zien. 

Hoe kom ik nu aan mijn coronabewijs? 

Als je niet gevaccineerd bent en op vakantie wil naar het buitenland, dan heb je soms een 
herstelbewijs nodig. Je kunt daarvoor nog wel naar de GGD. Een herstelbewijs is tot zes 
maanden na een coronabesmetting geldig. Je kan niet meer naar de GGD voor een negatief 
testbewijs. 

Voor het reizen naar landen binnen de Europese Unie is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs 
of een negatief testbewijs nodig. Die bewijzen kun je downloaden in de CoronaCheck-app. 
Voor landen buiten de EU heb je soms andere bewijzen nodig. Sommige landen vragen ook 
om extra formulieren, controleer daarom altijd het reisadvies van het land waar je naartoe 
gaat. Bron: NU.nl, 13 april 2022. 

Vooral jongeren lezen meer door corona 

Zeeuwen hebben het boek weer omarmd tijdens corona. Vooral jongeren zijn veel meer gaan 
lezen dan voor de pandemie. ‘We merken dat er weer veel meer wordt gelezen’, zeggen Anne 
de Jager van boekhandel De Vries in Zierikzee en Anthoni Fierloos van de Koperen Tuin en 
Paard van Troje in Goes. 

De twee boekhandel-eigenaren vertelden in de Zeeuwse Kamer dat vooral Engelstalige en 
fantasyboeken populair zijn in de groep tussen 15 en 25 jaar. Volgens Anthoni Fierloos was 
de populariteit al vlak voor corona te zien, maar is er een stroomversnelling geweest tijdens 
de pandemie. 

Toch is de Boekenweek, die nu gaande is, nog altijd nodig. Het zorgt voor een extra toestroom 
in de winkel zegt Antoni Fierloos: ‘Het is vaak de week de eerste goede week van het jaar. Pas 
daarna komen de vakantieperiodes en krijgen wij het drukker.’ 
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Volgens De Jager is het ook de week dat weer heel veel nieuwe boeken worden uitgebracht. 
‘Het is de eerste maanden van het jaar ook op dat vlak rustig en het is fijn om weer veel nieuwe 
titels in je winkel te zien.’ 

 
De Boekenweek duurt nog tot 18 april © Canva 

De Boekenweek brengt ook extra druk. Beiden zijn al maanden bezig met de voorbereidingen, 
zoals het uitnodigen van schrijvers in hun winkel. ‘Het geeft altijd een adrenalinestoot. Niet 
alleen door de gasten die komen, maar ook al het geregel wat het oplevert’, zegt Fierloos. 

De Jager en Fierloos merken alleen wel dat niet alle lezingen al evengoed worden bezocht, 
zoals voor corona. Ze merken dat vooral ouderen nog moeite hebben om de drukke lezingen 
op te zoeken. De Jager heeft zelfs al een bijeenkomst moeten annuleren vanwege de 
tegenvallende belangstelling. 

‘Maar de Boekenweek moet wel altijd bestaan’, zeggen de twee. Er is wel eens discussie over, 
maar de week is te belangrijk vindt Fierloos. ‘Het geeft ook een soort van adrenalinestoot, 
waarbij het net voelt of je jarig bent. En dat is lekker.’ 

De Boekenweek is vandaag op de helft. Nog tot en met 18 april staat het Nederlandse boek in 
de aandacht en is het feest in boekhandels en bibliotheken. De week werd een maand 
uitgesteld door de aanhoudende onzekerheid over de situatie rond corona. De gebruikelijke 
dag vrij reizen op de laatste zondag van de Boekenweek gaat dit jaar niet door. NS heeft die 
beslissing genomen, omdat het onduidelijk was hoe het virus zich zou ontwikkelen. Bron: 
Omroep Zeeland, 13 april 2022. 

Minder verkeersdoden door corona?  

Vorig jaar zijn in Nederland 582 mensen omgekomen in het verkeer. Dat is het laagste aantal 
sinds 2015. Het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets en in de auto is afgenomen, terwijl er 
juist meer mensen op de motor en bromfiets zijn verongelukt. 

Het gaat daarnaast om 28 minder doden dan in 2020. De afname is vooral te zien bij mannen. 
‘In 2021 kwamen 427 mannen om in het verkeer, 26 minder dan in 2020. In 2021 waren er 
onder vrouwen 155 verkeersdoden, in 2020 waren dat er 157’, aldus het CBS. 

Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, ziet een trend. ‘Sinds 2000 is het aantal 
verkeersslachtoffers gehalveerd. Over de jaren verspreid zie je wel her en der een piek, maar 
over het algemeen zie je een trend naar beneden.’ 

‘Patroon van voor corona zet zich door’. Het CBS wijt de daling ook mede aan de lockdowns 
en de coronamaatregelen, waardoor er minder verkeer was. Tertoolen nuanceert die conclusie. 
‘We zien dat de daling zich heeft doorgezet in de afgelopen jaren, maar we zien geen bijzondere 
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ontwikkeling tijdens de pandemie, ondanks dat het verkeer ingrijpend veranderd is. Het 
patroon van voor corona lijkt zich gewoon door te zetten’, stelt Tertoolen. 

 

@ ANP / ProNews Producties 

‘Door de lockdowns waren er veel minder mensen op de weg, en we zijn ook ander gedrag gaan 
vertonen, door bijvoorbeeld meer te gaan fietsen. Het aantal fietsdoden is nog te hoog, maar 
is ook iets gedaald. Het is eigenlijk opvallend dat er door corona geen groot verschil is.’ 

De verkeerspsycholoog vindt het moeilijk te verklaren hoe het kan dat hier geen effect van te 
zien is. 

De meeste slachtoffers waren fietsers en inzittenden van een auto. Daarnaast overleden 52 
motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel. De 
helft van de verkeersdoden was 60 jaar of ouder. 

Uit de cijfers blijkt ook dat fietsers een groter aandeel hebben in het aantal verkeersdoden, en 
geen daling vertoont terwijl dat bij auto-ongelukken wel zo is. De afgelopen twee jaar zijn zelfs 
meer fietsers omgekomen dan automobilisten. 

Volgens het CBS ontstonden de meeste fatale ongevallen, namelijk 326, door een botsing met 
een rijdend voertuig. ‘De andere 256 verkeersdoden (44 procent) zijn omgekomen door een 
eenzijdig verkeersongeval, 26 procent kreeg een dodelijk verkeersongeval zonder botsing.’ Het 
gaat hier bijvoorbeeld om mensen die van hun fiets vielen of onderuit gingen met de motor. 
18 procent van de verkeersdoden overleed na een botsing met een vast object zoals een boom. 

De meeste verkeersslachtoffers vielen vorig jaar in Gelderland en Zuid-Holland, in beide 
provincies gaat het om 94 verkeersdoden. Bron: BNR, 13 april 2022. 
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Weer minder mensen met corona in ziekenhuis regio 

Het aantal mensen in de regio dat met Covid wordt opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen. 
Het totaal ligt nu op 68. 

Een week geleden was dat nog 84 en 3 weken geleden ging het in totaal om 130 mensen. Het 
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft nu 29 patiënten in huis die positief testen op corona, 
het MMC 26, het Anna Ziekenhuis in Geldrop 3 en het Elkerliek in Helmond 10. 

Met ingang van deze week zijn ook in de ziekenhuizen in Zuidoost Brabant  de meeste 
coronaregels losgelaten. Dat betekent niet dat de werkdruk inmiddels gelijk staat aan de 
periode voor de komst van corona, nu ruim 2 jaar terug.  

Het is druk en het is elke dag nog een grote puzzel, maar we kunnen het wel aan, aldus de 
woordvoerder van MMC. 

‘Omdat we ook patiënten opnemen met andere besmettelijke aandoeningen zoals de griep, 
blijft de druk op onze eenpersoonskamers naar verwachting nog wel even hoog’, zegt een 
woordvoerder van het MMC. ‘Ook merken we dat het ziekteverzuim onder personeel nog 
relatief hoog is. Het is druk en het is elke dag een grote puzzel, maar we kunnen het wel aan.’ 
Bron: ED, 13 april 2022. 

 

VO-raad: ‘Niet eenzijdig nadruk leggen op verbeteren taal en rekenen’ 

De coronapandemie heeft veel van leerlingen en onderwijspersoneel gevraagd. De gevolgen 
hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn, constateert de Inspectie in De Staat van het 
Onderwijs 2022. In dit jaarlijkse rapport pleit de Inspectie voor meer focus op 
basisvaardigheden in het funderend onderwijs. De VO-raad erkent het belang hiervan maar 
waarschuwt voor een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen. Het onderwijs heeft een 
brede, maatschappelijke opdracht met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. 

De Inspectie constateert dat de lees- en rekenvaardigheid van de leerlingen dalen. 
Onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs hebben aan het eind van schooljaar 
2020/2021 een lagere vaardigheid op lezen en rekenen dan in eerdere jaren. Dit geldt voor 
brugklasleerlingen ook aan het begin van schooljaar 2021/2022. Ook doen examenleerlingen 
het minder goed dan hun leeftijdsgenoten een aantal jaren terug en is het aantal zittenblijvers 
weer terug op het niveau van voor corona. De pandemie vormt slechts een gedeeltelijke 
verklaring voor de teruglopende resultaten, aldus de Inspectie. Voor het eerst legt zij een 
directe relatie tussen basisvaardigheden en kansengelijkheid. Waar zij eerst vooral aandacht 
vroeg voor de drempels en overgangen in het onderwijs, wijst de Inspectie nu ook op de 
belangrijke rol van basisvaardigheden bij het vraagstuk. Het gaat daarbij naast taal en 
rekenen ook om burgerschapsvaardigheden.  

De VO-raad is eveneens van mening dat basisvaardigheden een belangrijk fundament van het 
onderwijs vormen, maar wijst ook op de brede maatschappelijke opdracht van het VO, met 
aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: ‘Taal en rekenen zijn in het funderend onderwijs van groot 
belang en het is duidelijk dat hier extra aandacht voor nodig is. Maar we moeten oppassen 
dat we daarin niet doorschieten. Door een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen 
dreigt die brede vormende opdracht van het voortgezet onderwijs in de verdrukking te komen.’ 

Ook is er weinig zicht op de oorzaken van de teruglopende resultaten op taal en rekenen. De 
VO-raad roept dan ook op om onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken hiervan, 
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niet alleen in het onderwijs maar ook daarbuiten. Op basis van een gedegen probleemanalyse, 
een goede monitoring en met inzet van effectieve interventies kunnen we de komende jaren 
structureel werk maken van het versterken van de basisvaardigheden. Henk Hagoort: ‘Wij 
vinden belangrijk dat het ‘Masterplan basisvaardigheden’ dat minister Wiersma nu 
voorbereidt juist hier op inzet. De Inspectie geeft aan dat de sleutel om de basis op orde te 
krijgen vooral ligt in de vaardigheden van onze onderwijsprofessionals. Dit vraagt ook om 
ruimte en tijd voor docententeams en andere professionals in de school om zich hierin te 
bekwamen.’  

De coronacrisis heeft extra laten zien hoe belangrijk school is in het leven van jongeren. Uit 
de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat scholen massaal en gericht 
inzetten op interventies om de motivatie en het welbevinden van leerlingen te versterken. Deze 
aandacht voor brede ontwikkeling van leerlingen is te verklaren uit de wederkerige relatie 
tussen leren en welbevinden. Beide zijn belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen.  

Corona vertroebelt het zicht op onderwijskwaliteit  

De coronapandemie heeft veel gevraagd van leerlingen en onderwijspersoneel, zo blijkt uit de 
Staat van het Onderwijs. Leerlingen in het vo gaven aan in de coronacrisis motivatieproblemen 
te ervaren. Voor havo- en vwo-leerlingen geldt dit meer dan voor leerlingen in de onderbouw 
of van de andere onderwijsniveaus. Daarnaast geeft bijna de helft van de vo-leerlingen aan 
meer stress te ervaren dan voor de coronacrisis. Van leraren wordt voortdurend grote 
flexibiliteit en extra inzet van uren gevraagd met daarnaast volop aandacht om leerlingen weer 
bij de les te krijgen. Schoolleiders ervaren de taak om elke dag weer voldoende en bekwaam 
personeel in te zetten (door corona en lerarentekort) vaak als zeer stressvol en kunnen zich te 
weinig richten op hun primaire taken.  

Het is voor de inspectie lastig gebleken om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van het 
onderwijs tijdens de coronapandemie. Door kansrijk adviseren, soepele overgangsnormen en 
extra examenmaatregelen als de duimregeling verlopen de loopbanen van leerlingen in het 
onderwijs wezenlijk anders dan voor de coronapandemie; de uitkomsten van het bestaande 
meetinstrumentarium zijn dan ook moeilijk vergelijkbaar met de pre-coronajaren.  

Het gebrek aan goede landelijk vergelijkbare data – vooral in het funderend onderwijs – is een 
zorgpunt voor de Inspectie. Specifiek voor de onderbouw van het vo speelt het gebrek aan 
zicht op de ontwikkeling van leerlingen op de basisvaardigheden parten, zowel op school als 
landelijk niveau. Voor taal, rekenen en burgerschap ontbreekt het aan heldere ijkpunten 
(zoals kerndoelen) en landelijk vergelijkbare data. De landelijke PEIL-onderzoeken die dit jaar 
voor het eerst starten, zullen hier de komende jaren meer zicht op geven.  

Eisen aan bestuurders niet scherp gedefinieerd   

De Staat van het Onderwijs besteedt ook aandacht aan de rol van bestuurders. Leraren en 
schoolleiders bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurders scheppen daarvoor de juiste 
randvoorwaarden; zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen 
en instellingen. Gericht investeren in deze drie beroepsgroepen leidt tot een versterking van 
het onderwijs, aldus de Inspectie. De verantwoordelijkheden van besturen zijn duidelijk en 
het belang van handelen van besturen is dat ook. Dat geldt echter niet voor de eisen die aan 
bestuurders gesteld worden; zo richt het beroepsprofiel van bestuurders zich vooral op 
‘waarden’ en niet zozeer op kennis en kunde. In wervingsprocedures voor bestuurders is daar 
ook minder oog voor. Voor leraren is dat veel duidelijker omschreven.   

Henk Hagoort: ‘Goed dat de Inspectie oog heeft voor het belang van besturen en bestuurders 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuurlijk vermogen en de persoonlijke 
professionaliteit van de bestuurders is van groot belang voor het ontwikkelen van sterke 
scholen. Bestuurders moeten daar doelgericht en gestructureerd aan werken, en dit ook 
zichtbaar maken.’ 

De VO-raad en de VO-academie richten zich op zowel het bestuurlijk vermogen (met een Code 
Goed Bestuur en onze inzet op het stimuleren van regionale samenwerking en collegiale 
bestuurlijke consultatie) als op de persoonlijke professionaliteit van bestuurders.  Bron: VO-
raad, 13 april 2022. 
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Gemeente Assen geeft impuls aan binnenstad vanuit corona 
herstelagenda 

De gemeente Assen stelt ruim vier ton beschikbaar voor activiteiten in de binnenstad, 
versterking van de samenwerking, ondersteuning van ondernemerschap en extra 
communicatie richting inwoners en bezoekers. Doel is zoveel mogelijk ondernemers te helpen 
met het herstel na twee moeilijke corona jaren. 

Wethouder Mirjam Pauwels: ‘De ondernemers in de binnenstad hebben het in de afgelopen 
twee jaar zwaar voor de kiezen gehad. Wij willen met deze bijdragen uit de corona-
herstelagenda  de binnenstad als het ware reactiveren en de ondernemers behulpzaam zijn. 
Daarbij werken we nauw samen met Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen. Assen heeft een 
binnenstad die het bezoeken meer dan waard is.’ 

De wethouder benadrukt dat bezoekers een breed scala aan activiteiten, waaronder ook 
culturele, kunnen verwachten. ‘Maar het plan is breder van opzet dan alleen activiteiten. Je 
wilt ook graag bereiken dat ondernemers niet verder in de problemen raken. Daarnaast doen 
we in overleg met alle betrokkenen onderzoek naar de vraag of elke ondernemer op de goede 
plek zit en als dat niet het geval is hoe wij daarbij kunnen helpen. Bij de uitvoering van 
eventuele verplaatsingen kunnen dan ook hopelijk duurzaamheidsdoelen worden gehaald’, 
aldus wethouder Pauwels.    

Binnenstadorganisatie Vaart in Assen heeft met ondernemers en organisaties het plan 
ontwikkeld en gaat in samenwerking met tal van partners het plan uitvoeren. 
Binnenstadregisseur Kjeld Vosjan over de impuls: ‘We hebben als binnenstad in 2020 45% 
van onze bezoekers verloren ten opzichte van 2019 en in 2021 40%. Dat zijn enorme aantallen 
en we moeten heel hard werken met elkaar om deze bezoekers weer terug te krijgen.’ 

Volgens Vosjan hebben  veel ondernemers gelukkig met overheidssteun kunnen overleven. 
‘Maar  financieel en ook emotioneel is er veel schade. Een impuls is dus echt nodig om 
bezoekers weer terug te krijgen naar de binnenstad en daarmee de omzetkansen voor 
ondernemers te vergroten. Dat krijgen we alleen voor elkaar door een actieve binnenstad te 
zijn en te communiceren wat er te beleven is in Assen.’  

Het re-activatieplan bestaat uit extra activiteiten en programmering in de binnenstad zoals 
een groot mode event, meer aandacht voor kleinkunst bij evenementen, activatie van het 
culturele seizoen en een cultureel programma in de Gouverneurstuin. Daarnaast is er in het 
plan ruimte voor stimulering van het gebruik van de verblijfsaccommodaties en stimulering 
van ondernemerschap en medewerkerstraining. Ook een actieve acquisitie om nieuw 
ondernemerschap aan te trekken en vraag en aanbod van vastgoed beter te matchen is 
onderdeel van het plan. Bron: Assen.nl, 13 april 2022. 

Bestedingen aan kleding in maart hoger dan pre-corona niveau 

Consumenten gaven in maart van dit jaar gecorrigeerd voor inflatie zes procent meer uit aan 
kleding dan in maart 2019, het laatste jaar voor de corona maatregelen. Dat blijkt uit een 
analyse die ABN AMRO uitvoerde op hun transactiedata. De stijging vond plaats ondanks een 
dieptepunt in het economisch vertrouwen, dat met min 39 op het laagste punt in negen jaar 
lag. 

Onder andere de grote baanzekerheid, het voorlopige eind van de corona maatregelen en het 
hierbij terugvallen op oude gewoontes worden genoemd als redenen voor de stijging in 
uitgaven. Daarnaast wordt er in het rapport wel genoemd dat het vaak een tijdje duurt voor 
consumenten hun koopgedrag veranderen. Er wordt dan ook voorspeld dat het verminderde 
consumentenvertrouwen een daling in de bestedingen in de tweede helft van het jaar en in 
2023 zouden kunnen aankondigen. 

Redenen van deze vertraging zijn bijvoorbeeld dat nog niet alle huizen de stijgende 
energieprijzen voelen omdat ze nog volgens een contract met vaste tarieven betalen. Ook 
hebben veel consumenten een spaarpot opgebouwd als resultaat van verminderde uitgaven 
in lockdown periodes. 
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Wel kan met name de arbeidskrapte als dempend werken op de daling van het economisch 
vertrouwen. Baanzekerheid wordt genoemd als een factor die mensen relatief veel 
zelfvertrouwen in het maken van economische uitgaven biedt. 

Ook afgelopen juni, juli en augustus waren overigens goede maanden voor de 
kledingindustrie: de uitgaven aan kleding waren toen respectievelijk elf, zes en twaalf procent 
hoger dan in 2019. Bron: Fashion United, 13 april 2022. 

Evofenedex: corona en oorlog creëren perfect storm voor logistiek 

De impact van de oorlog in Ukraïne kan op lange termijn groot zijn. In combinatie met 
beperkingen door corona kan het zelfs zorgen voor een ‘perfect storm’ op het gebied van 
logistiek. Dat verwacht ondernemersvereniging evofenedex. 

‘Er gaat nog veel veranderen’, zei beleidsmedewerker Rogier Spoel van evofenedex dinsdag 
tijdens een webinar voor ondernemers, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Zo kunnen lockdowns, zoals nu in ‘s werelds grootste havenstad 
Shanghai, gevolgen hebben voor de handel in onder meer voedsel en grondstoffen. 

‘Het effect is dat bedrijven gaan hamsteren. Op die manier kunnen ze aan de afgesproken 
orders voldoen, maar staan nieuwe verkopen op een laag pitje. Het nadeel daarvan is dat je 
een vorm van schaarste creëert waardoor grondstoffen duurder worden. Dat wordt een 
belangrijk ding de komende maanden’, verwacht Spoel. 

Volgens Spoel komt de stabiele periode op de wereldmarkt zoals die voor de 
coronacrisis bestond, zeker de komende tijd niet terug. Corona heeft een dusdanig effect 
gehad dat ondernemers hun ketens anders inrichten. Hij adviseert bedrijven die handelen 
met het buitenland om scenario’s te bedenken die uit de kast kunnen worden gehaald als de 
situatie daarom vraagt. ‘Wat betekent het voor mijn bedrijf als er een pandemie of een oorlog 
uitbreekt? Als je daarop kunt voorsorteren, kun je scenario’s ontwikkelen.’ 

Een andere spreker op het webinar van RVO.nl was Reinoud Nuijten, als landbouwraad 
verbonden aan de Nederlandse ambassade in Oekraïne. Volgens hem is nu eenendertig 
procent van het Ukraïense landbouwareaal onbruikbaar. Dat heeft direct impact. Nuijten stelt 
dat het door een gebrek aan bijvoorbeeld kunstmest en brandstof ook geen zekerheid is dat 
op de overige grond wel een normaal oogstseizoen kan plaatsvinden. ‘Dat wordt de grootste 
uitdaging voor Ukraïne de komende tijd. Het is nu prioriteit dat er voldoende voedsel gaat 
naar de kwetsbare gebieden daar.’ 

Volgens Nuijten is het belangrijk dat Ukraïne als land economisch op de been blijft. ‘Als je als 
land afhankelijk wordt van hulp, word je een chronische patiënt. Met handel kun je ervoor 
zorgen dat Ukraïne economisch in het spel blijft. Daar kunnen Nederlandse ondernemers ook 
van profiteren. Al vind ik het moeilijk om te zeggen of Oekraïne weer de graanschuur van 
Europa kan worden.’ Bron: Nieuwe Oogst, 13 april 2022. 

Houden we nog zicht op corona met zelftesten? ‘Moeten nog zien hoe dat 
werkt’ 

Sinds maandag hoeft niet meer iedereen na een positieve zelftest naar de teststraten van de 
GGD. Volgens het RIVM kan dat zorgen voor een vertekend besmettingsbeeld, maar hoeft dat 
geen probleem te zijn. Ook virologen Marion Koopmans en Bert Niesters wijzen op andere 
mogelijkheden om het virus in de gaten te houden, maar ‘we moeten nog wel een beetje leren 
hoe dat gaat’. 

‘We weten nu genoeg over de sneltesten en daarom is bevestiging niet meer nodig’, zegt viroloog 
Koopmans. ‘Een positieve sneltest moet je gewoon zien als een positieve test.’ In het geheel 
van testen is er nu niet veel veranderd volgens Koopmans, behalve dat je de positieve zelftest 
nu niet meer hoeft te laten bevestigen bij de GGD. 

Viroloog Niesters van het UMC in Groningen denkt dat we langzamerhand in een fase komen 
waarin het coronavirus een verkoudheid aan het worden is. Hij plaatst daar wel de 



191 
 

kanttekening bij dat er op dit moment nog wel veel mensen besmet en ziek zijn. ‘Daarom is 
het ook nog de bedoeling dat je in isolatie blijft na een positieve zelftest.’ 

Er wordt nog steeds redelijk wat getest, zegt Niesters. Maar nu gebeurt dat ook op andere 
manieren: besmettingen kunnen namelijk ook worden opgespoord in het rioolwater en via 
huisartsen en ziekenhuizen. ‘Op die manier krijg je wel een idee of ergens grote pieken in het 
aantal besmettingen gaan zijn.’ 

Hoewel een deel van de informatie over het virus verloren gaat nu niet meer iedereen aanklopt 
bij de GGD-teststraat, komt daar de informatie uit onder meer het riool voor in de plaats, zegt 
Koopmans. ‘Maar we moeten nog wel een beetje leren hoe dat gaat. We waren namelijk gewend 
aan de cijfers uit de teststraten. Dat gaan er nu veel minder zijn.’ 

Houden we zo nog wel zicht op eventuele nieuwe varianten van het virus? Sowieso was de 
kans al klein dat een virusvariant voor het eerst wordt herkend in Nederland, zegt Koopmans. 
Nederland onderzoekt nieuwe varianten niet zelf, maar wordt op ze geattendeerd via 
internationale samenwerking. Als bijvoorbeeld de WHO waarschuwt voor een nieuwe variant, 
dan kan Nederland het rioolwater en de ziekenhuizen extra in de gaten gaan houden. 

Het aantal besmettingen is nu nog groot, maar Niesters denkt dat dat de komende tijd 
veranderd. ‘Er raken steeds minder mensen besmet omdat veel mensen gevaccineerd of 
geboosterd zijn en het virus hebben opgelopen. We hebben daardoor een soort ratjetoe aan 
immuniteit opgebouwd. Dan ben je als hele populatie steeds minder kwetsbaar.’ 

De vraag is hoe het in het najaar gaat met die opgebouwde immuniteit. ‘En als het aantal 
besmettingen weer uit de hand loopt en iedereen ziek wordt, is de GGD dan voldoende 
voorbereid om opnieuw op grote schaal te testen?’, vraagt Niesters zich hardop af. 

Voor nu houdt Nederland voldoende zicht op het virus door de focus te leggen op zelftesten, 
vindt Niesters. ‘In Nederland kunnen de ouderen nog een extra booster halen. Het aantal 
mensen op de intensive care en in de ziekenhuizen is klein en neemt af. We hebben het goed 
genoeg gedaan. We hoeven niet de hele tijd te blijven zoeken naar de laatste positieven van 
SARS-CoV-2.’ 

Volgens Koopmans blijft het nog wel even belangrijk om te testen. ‘Er is best wel wat 
onzekerheid, en zo lang die onzekerheid er nog is, blijft het nodig om te (zelf)testen. We zitten 
in een lastige fase: het virus is nog niet weg, maar in de beleving van veel mensen lijkt dat wel 
zo. We weten ook niet wat er in de zomer of in het najaar gaat gebeuren: blijven de cijfers laag 
of komt er een nieuwe golf?’ Bron: Nu.nl, 13 april 2022. 

Zo probeerde het ministerie van VWS meerdere keren OMT-adviezen te 
wijzigen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft meerdere keren gevraagd 
om een advies van het Outbreak Management Team (OMT) inhoudelijk te wijzigen. Dat blijkt 
uit documenten die het ministerie woensdag heeft vrijgegeven. In februari bleek 
uit onderzoek van Nieuwsuur ook al dat er bemoeienis was. Nu zijn er echter meer details 
bekend. 

Zo blijkt dat bijvoorbeeld het ministerie aan het begin van de crisis, in maart 2020, voorstelde 
om een oproep aan zorgmedewerkers om zuinig te zijn met mondkapjes weg te halen aangezien 
het een te ‘harde binnenkomer’ zou zijn. Dit omdat zij ‘natuurlijk al heel zuinig zijn en 'gillen' 
om extra maskers’. Het OMT gaf daar geen gehoor aan, blijkt uit het advies dat uiteindelijk is 
verstuurd. 

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft woensdag meer dan vierhonderd 
pagina's aan interne communicatie over de OMT-adviezen aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Daaruit blijkt dat de meeste opmerkingen van het ministerie erop gericht waren om 
onduidelijkheden weg te nemen. Toch is ook een aantal keer geprobeerd iets aan de inhoud 
te wijzigen. Soms nam het OMT de voorstellen van het ministerie over, soms ook niet. 

Mei 2020 werd over en weer gemaild over het advies dat het OMT uitbracht over bezoek aan 
ouderen. Een ambtenaar van het ministerie klaagde dat het advies van het OMT ingewikkelder 
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en strenger is dan wat het kabinet eerder had gezegd. ‘Moet dit nu mee met OMT?’ vraagt de 
ambtenaar zich af. Hij of zij oppert ook om er nog een week over na te denken. 

Het RIVM wierp terug dat de deskundigen ‘het voorstel dat hen voorgelegd werd niet streng 
genoeg’ vonden. ‘Qua communicatie gaat dit niet werken vrees ik en bewindspersonen gaan 
het op deze manier ook niet doen’, reageert VWS daarop. Ook deze uitgebreide notitie met 
adviezen over bezoek aan ouderen is uiteindelijk wel gewoon gepubliceerd. 

Een opmerking dat grote drukte bij het bron- en contactonderzoek mogelijk zorgt voor langere 
wachttijden bij de GGD is in december van dat jaar wel verwijderd door het OMT. Hier had 
VWS voor zover uit de stukken blijkt niet expliciet om gevraagd. Wel had het ministerie kritiek 
op de tekst omdat die geen recht zou doen aan ‘de inspanningen die zijn geleverd om te zorgen 
dat er voldoende testcapaciteit is’. 

Iets soortgelijks gebeurde met een verzoek uit mei vorig jaar naar aanleiding van een discussie 
over de heropening van scholen. Toen suggereerde het OMT aanvankelijk om ongevaccineerde 
leraren sneller een vaccinatie aan te bieden omdat die nog niet allemaal geprikt waren. 
‘Misschien is het beter als het OMT constateert dat nog niet alle leraren gevaccineerd zijn?’, 
brengt een ambtenaar daartegenin. Wat die daarmee bedoelde, wordt niet helemaal duidelijk. 
In het uiteindelijke advies kwam juist te staan dat leraren sneller prikken geen zin had omdat 
daarmee de scholen toch niet eerder open konden. Bron: NU.nl, 13 april 2022. 

Corona niet voor iedereen verleden tijd: 'Ik heb gewoon geen puf' 

De coronacrisis is voorbij - maar niet voor iedereen. Koning Willem-Alexander sprak vandaag 
via zoom met mensen met een kwetsbare gezondheid over het einde van de 
coronamaatregelen. RTL Nieuws sprak met Joris en Sjoukje, die kampen met long covid. 

Joris van Caulil (43) uit Berkel-Enschot is 'heel blij' voor de rest van Nederland dat 'we alles 
weer kunnen en mogen', nu de coronamaatregelen eindelijk ten einde zijn. ‘Maar voor mezelf 
vind ik het jammer dat ik er weinig aan heb.’ 

Een bescheiden lachje klinkt door - en in dat lachje klinkt een wat zware ademhaling. Hij 
bedoelt het overigens niet cynisch. Nee, het is helemaal gemeend en oprecht: ‘Good for you. 
Dat meen ik.’ 

Vandaag precies een jaar geleden werd hij positief getest op corona. ‘Ik was een kerngezonde, 
sportieve vent. Ik zat drie keer per week op de mountainbike.’ 

Nu is hij 'een man zonder puf'. Hij is zijn baan als commercieel directeur bij een bedrijf voor 
kantoorinrichting kwijtgeraakt. Dat vertelt hij zonder verwijt richting zijn voormalige 
werkgever. ‘Dat is een klein bedrijf. Voor hen is corona ook een moeilijke tijd geweest.’ 

Dat long covid lang niet uniek is, blijkt wel uit de vele persoonlijke verhalen op coronaplein, 
het platform voor mensen met long covid van de patiëntenorganisatie Longfonds. Dat mensen 
met long covid hun baan verliezen, is overigens niet uniek, zoals onderstaande video laat zien: 

Zijn mountainbike staat ongebruikt in de schuur. Ze hebben als gezin een boot, maar varen 
doen ze niet meer. Hij ging met zijn twee oudste jongens vaak samen een tocht maken op de 
fiets. Ook dat zit er niet in. 

Dat kon hij vorig jaar nog niet denken. Een weekje, dan zou het wel voorbij zijn. Maar het 
bleef hangen. Weken. Toen maanden. De koorts verdween, dat wel, maar de energie was 
intussen ook verdwenen. ‘Het was anders dan gewoon moe zijn. Dieper.’ 

Sindsdien gaat het op en af. Eerst iets beter. In augustus een terugval. De laatste weken weer 
ietsje beter. ‘Ik ben met een revalidatietraject bezig. Ze zeiden: we kunnen je niet beter maken, 
maar wel helpen beter met deze situatie om te gaan. Dat is confronterend, hoor. Je moet maar 
hopen dat je beter wordt.’ 

Nu de wereld weer helemaal 'open' is, is de confrontatie met zijn beperkingen nog zwaarder, 
zegt Joris. ‘Drie maanden geleden moest iedereen afzeggen voor feestjes. We hadden hetzelfde 
probleem. Nu moet alleen ik afzeggen.’ 
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Daardoor ziet hij nu nog scherper wat hij mist. ‘Hopelijk herstel ik snel en gaat het leven voor 
mij ook weer verder. Ik wil me weer nuttig voelen. Ik kan niet wachten.’ 

Ongeveer in hetzelfde schuitje zit Sjoukje (40), ook uit Noord-Brabant. Zij kreeg corona in 
maart 2020 - al wist niemand het toen zeker, want een test bestond nog niet. 

Kerngezond, was ze. Nooit problemen met haar gezondheid. ‘Ik ben wel negen of tien weken 
flink ziek geweest. Maar dan nog denk je: binnenkort is het voorbij.’ Bron: RTL Nieuws, 14 
april 2022. 

Is long covid de nieuwe burn-out? 'Waarschijnlijk tijdelijk fenomeen' 

Een op de tien verzuimdagen vorig jaar was gerelateerd aan een corona-infectie. Duizenden 
mensen hebben zich inmiddels gemeld met longcovidklachten. En op de achtergrond dient 
het volgende probleem zich aan: wat gebeurt er met de longcovidpatiënten die al twee jaar uit 
de running zijn? 

In totaal had 1 op de 10 verzuimdagen in 2021 met een covid-gerelateerde infectie te maken, 
blijkt uit data van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen werkzaam zijn 
voor 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. 

Mensen waren langer ziek, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken 
bij HumanCapitalCare. ‘De duur is behoorlijk gestegen in twee jaar tijd. Voor 2019 waren 
mensen gemiddeld 26 dagen ziek, de afgelopen twee jaar was dat 31 dagen.’ Hij ziet hier het 
effect in van long covid. ‘Mensen die er echt heel lang uit zijn en daardoor het gemiddelde 
omhoog halen.’ 

Dát er veel mensen zijn die lang moeten herstellen van corona is duidelijk, maar dat geldt niet 
voor de definitie van long covid. ‘Wat binnen de medische sector als long covid wordt 
gedefinieerd, daar is discussie over’, zegt Penders. ‘Globaal gaat het om patiënten die langer 
dan drie maanden covid-klachten hebben. Dat is in ieder geval voor ons het omslagpunt.’ 

Veelgehoorde klachten zijn ernstige vermoeidheid, benauwdheid en concentratieverlies. ‘Maar 
er is ook een groot aantal mensen die voor corona al uitdagingen hadden in hun werk, die 
onvoldoende weerbaarheid en veerkracht hadden om de balans te herstellen na een covid-
besmetting’, zegt Penders. ‘Dat is een totaal andere groep die we nu onder dezelfde noemer 
vangen.’ 

Long covid voorkomen kan op dit moment niet op andere manieren dan het 'gewoon' 
voorkomen van een coronabesmetting, stelt Penders. ‘Een deel van de mensen met covid 
ontwikkelt long covid. We weten nog niet goed wat we moeten doen om dat te voorkomen, als 
er al omstandigheden zijn waarin dat zou kunnen.’ 

Hoeveel mensen in Nederland kampen met long covid is lastig te zeggen. Sinds oktober 2020 
hebben zich bijna tienduizend mensen gemeld bij C-support, een stichting die mensen met 
langdurige coronaklachten van steun en advies voorziet. Zij pleiten al langer voor erkenning 
van de ziekte. 

Bij het longcovidmeldpunt van vakbond FNV zijn meer dan 4100 meldingen binnengekomen. 
Van deze groep dreigen zo'n 900 mensen binnenkort hun baan te verliezen omdat ze bijna 
twee jaar ziek zijn. ‘Wij willen dat mensen na twee jaar long covid niet worden afgeschreven 
en in de WIA belanden’, zegt voorzitter Kitty Jong. 

Uit cijfers van Acture, een private versie van het UWV, blijkt dat steeds meer mensen twee 
jaar of langer ziek zijn. Het aantal keuringsaanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkering 
WIA steeg de afgelopen twee jaar met 12 procent, ten opzichte van de coronavrije jaren 2016-
2018. 

Van die extra aanvragen heeft 4 op de 5 als oorzaak long covid, zegt algemeen directeur 
Maudie Derks tegen RTL Z. In totaal behandelt Acture jaarlijks zo'n 100.000 dossiers. 
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‘Je ziet het aantal long covid diagnoses toenemen. We verwachten de komende twee jaar zo'n 
10 procent meer WIA-aanvragen door long covid dan in de periode 2016-2018 en dat is nog 
een voorzichtige schatting.’ 

Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, maar in de toekomst wel weer (meer) kan 
werken, kan een WGA-uitkering aanvragen, een van de twee opties in de WIA. Die wordt de 
eerste tien jaar door de werkgever betaald. ‘Het betekent een extra last voor de werkgever in 
de nasleep van de coronapandemie’, zegt Derks. ‘Daarnaast legt het ook extra druk op het 
sociale stelsel, omdat deze mensen ook allemaal gekeurd moeten worden.’ 

Acture pleit er daarom voor om de dossiers die als long covid geoormerkt zijn, onder te brengen 
in het Arbeidsongeschiktheidsfonds, waar wij met zijn allen aan meebetalen. ‘Dat is een 
oplossing die we onder andere bij het ministerie van Sociale Zaken willen promoten.’ 

Ze ziet wel een lichtpuntje. ‘Long covid is waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen. Je ziet dat 
mensen het ontwikkelen tot en met de deltavariant. Bij Omikron zien we het vooralsnog bijna 
niet terug. Dit zou kunnen betekenen dat we de extra WIA-keuringsaanvragen tot november 
2023 terug gaan zien.’ 

Bedrijfsarts Penders van Arboned ziet dezelfde ontwikkeling. ‘In november was min of meer 
de helft van de werknemers met een coronabesmetting na twee weken weer beter. Nu zien we 
dat ruim 70 procent na die periode alweer terug aan het werk is.’ Hij koppelt dat aan het feit 
dat Omikron minder ziekmakend is en mensen er over het algemeen sneller van herstellen. 
Bron: RTL Nieuws, 24 februari 2022. 

Nederlandse bedrijven kregen in totaal 22,8 miljard euro aan loonsteun 

Bedrijven hebben tussen maart 2020 en nu 22,8 miljard euro aan NOW-uitkering ontvangen, 
meldt uitvoeringsinstantie UWV donderdag. De overheid betaalt daarmee een deel van de 
loonkosten vanwege de coronacrisis. Woensdag sloot het NOW-loket, omdat het kabinet heeft 
besloten alle coronasteun stop te zetten. 

In totaal kwamen er bij de UWV zo'n 520.500 aanvragen voor loonsteun binnen, waarvan er 
al 468.000 werden goedgekeurd. De eerste periode, tussen maart en mei 2020, was met 
148.000 aanvragen de drukste. Daarna bleef het aantal aanvragen steeds onder de 100.000. 

In de achtste en laatste periode vroegen 31.000 bedrijven NOW-steun aan. Vijfhonderd 
aanvragen zijn al afgewezen, de rest is nog in behandeling. Het totaal uitgekeerde bedrag zal 
dus nog omhooggaan. 

Dat bedrijven al een voorschot hebben gekregen, betekent trouwens niet dat ze dat hele bedrag 
mogen houden. Als later blijkt dat er in een bepaald kwartaal minder loonkosten zijn betaald 
dan verwacht, moet het bedrijf dat verschil terugstorten. 

De definitieve berekening voor de eerste twee periodes is al afgerond, die voor de derde tot de 
vijfde periode loopt nu en de rest volgt later. Bron: NU.nl, 14 april 2022. 

Duitsers opgepakt voor plannen van aanslagen en ontvoering minister 

De Duitse autoriteiten hebben actie ondernomen tegen leden van rechts-extremistische 
Telegram-chatgroepen die plannen hadden om bomaanslagen te plegen, de minister van 
Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren en een staatsgreep te plegen. Het Openbaar 
Ministerie in Koblenz heeft twaalf verdachten in beeld, melden Duitse media. Vier verdachten 
zijn opgepakt. 

De groep zou door een langdurige landelijke stroomstoring te veroorzaken omstandigheden 
hebben willen creëren die vergelijkbaar zijn met een burgeroorlog. In de chaos zou vervolgens 
de democratie omver moeten worden geworpen om een nieuwe regering te vormen. Het plan 
was om minister Lauterbach te ontvoeren door zijn lijfwachten ‘uit te schakelen’. 

De plannen van de twaalf verdachten waren de afgelopen dagen concreter geworden, aldus 
omroep ARD. De groep wilde voor tienduizenden euro's wapens, mijnen en 
beschermingsmiddelen kopen. Een eerste aankoop van twee kalasjnikovs en vijf pistolen zou 
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deze week plaatsvinden in Neustadt an der Weinstrasse in Rijnland-Palts, maar dat aanbod 
was een valstrik van de politie. De wapenkoper en twee andere mannen in Nedersaksen en 
Brandenburg zijn gearresteerd. Volgens de politie zijn dit hoofdverdachten, naast een vierde 
persoon die in het buitenland is. 

Agenten hebben twintig woningen in verschillende deelstaten doorzocht en documenten, 
gegevensdragers, computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De verdachten waren 
onder meer actief in de Telegram-groep Verenigde Patriotten, die wordt gekenmerkt door 
rechts-extremistische denkbeelden en afwijzing van coronamaatregelen. Leden van de groep 
fantaseerden over moordpogingen op politici en wisselden tips uit over het maken van gif en 
het verkrijgen van wapens. 

Minister Lauterbach ziet de verijdelde plannen als het bewijs dat de coronaprotesten zijn 
geradicaliseerd. Volgens hem gaan ze ‘over meer dan slechts COVID-19’. Bron: NU.nl, 14 april 
2022. 

 

Frans van Heest, voorzitter van de VVKM, hanteert de hogedrukspuit voor het onderhoud van 
de voormalige Hr. Ms. Hoogeveen. Foto: Goerde Stoekenbroek 

Het onderhoud van voormalige mijnenveger Hoogeveen was door corona 
verwaarloosd. 'Voor de Marinedagen in juli is dat weggewerkt' 

De Hoogeveen, een voormalige mijnenveger, lag er wat verloren bij in het water tussen de 
Westgracht en Willemsoord in Den Helder. Sinds de eerste corona-uitbraak in maart 2020 
was geen onderhoud meer gepleegd aan het schip. Daarin komt nu verandering. 

‘Dat achterstallige onderhoud gaan we wegwerken met het oog op de Marinedagen , die op 9 
en 10 juli worden gehouden’, stelt Paul van Winsen, secretaris van de Stichting Vrienden van 
de Koninklijke Marine (VVKM), eigenaar van de voormalige Hr. Ms. Hoogeveen. ‘Dan hopen 
we toch nog wat donaties te ontvangen, zodat we het onderhoud nog verder kunnen 
verbeteren.’ 

De Hoogeveen ligt vanaf 2014 in het water aan de westzijde van Willemsoord, tegenover 
Westgracht 47. ‘Daarvoor heeft het schip op verschillende plekken gelegen, maar hier ligt het 
mooi’, aldus Van Winsen. ‘De mijnenveger is om verschillende reden waardevol. Het is in 1955 
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gebouwd en in 1956 opgeleverd en mede tot stand gekomen dankzij het Marshallplan, 
financiële hulp waarmee onder meer de vloot werd vernieuwd.’ 

,Van dit type zijn er 32 gebouwd, waarvan er nog maar vijf over zijn. De meeste zijn in gebruik 
genomen door zeecadetten. Hoogeveen is in 1999 als maritiem erfgoed door ons aangekocht 
voor de prijs van 1 gulden (45 eurocent, red). Sindsdien zorgden we er altijd goed voor, maar 
de afgelopen twee jaar was dat minder.’ Bron: Dagblad van het Noorden, 14 april 2022. 

 

Een overheidsfunctionaris brengt eten rond in Shanghai. © ANP / EPA 

Chinese president: streng coronabeleid kan niet worden versoepeld 

De Chinese president Xi Jinping houdt vast aan zijn strenge coronabeleid, terwijl de onvrede 
in Sjanghai met de dag groeit. Een groot deel van de 26 miljoen inwoners zit in de derde week 
van een zware lockdown zonder te weten wanneer de maatregel eindigt. 

Inwoners van Sjanghai uiten op sociale media hun ongenoegen over onder meer voedsel- en 
medicijntekorten en de quarantainecentra. Sommige mensen bekritiseren ook het 
coronabeleid, anderen zeggen dat de lokale regering heeft gefaald. Een artikel met de kop ‘Het 
geduld van de mensen in Sjanghai heeft zijn limiet bereikt’ werd van het platform WeChat 
verwijderd nadat het bericht viraal was gegaan. 

Xi impliceerde tijdens een bezoek aan de provincie Hainan dat China zich moet houden aan 
het strenge beleid, ondanks de groeiende onvrede en de negatieve economische gevolgen. Hij 
zei dat het noodzakelijk is om ‘verlammende gedachten’ en ‘oorlogsvermoeidheid’ te 
overwinnen en dat tegelijkertijd geïmporteerde besmettingsgevallen en lokale heroplevingen 
van het coronavirus moeten worden voorkomen. 

Volgens de Chinese president kan er niet worden versoepeld en leidt ‘volharding’ tot 
overwinningen. Beijing boekte lange tijd veel successen met het ‘zero-Covid-beleid’. Na de 
eerste maanden van de pandemie bleven de coronacijfers lange tijd laag, maar door de 
Omikron-variant raken nu steeds meer Chinezen besmet. Ook buiten Sjanghai zitten 
miljoenen mensen in lockdown. 
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De meeste besmettingsmeldingen komen uit Sjanghai. Daar werden donderdag ruim 27.700 
nieuwe gevallen gerapporteerd, een nieuw dagrecord. Een lokale functionaris verwacht dat 
het cijfer de komende tijd verder zal oplopen vanwege vertraagde testresultaten en 
familieleden die elkaar besmetten. Bron: AD, 14 april 2022. 

 

Een overheidsfunctionaris laat een hond uit in Shanghai. © ANP / EPA 

Kabinet wil beter plan voor volgende pandemie en trekt 300 miljoen euro 
uit 

Geneesmiddelen, vaccins en medische beschermingsmiddelen moeten in de toekomst dichter 
bij Nederland worden geproduceerd. Zo moet ons land beter voorbereid zijn op een volgende 
pandemie. Dat is een van de aspecten uit een plan van minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) om de zogenoemde pandemische paraatheid blijvend op een hoger niveau 
te krijgen. 

De ministerraad stemde donderdag in met dat plan. Uitgangspunt ervan is dat Nederland in 
de toekomst ‘slagvaardig en wendbaar’ kan reageren op een nieuwe uitbraak van een virus. 

Zo moet de zorg in die situatie snel en flexibel opgeschaald kunnen worden. Tijdens de 
coronapandemie bleken er onder meer te weinig plekken om doodzieke patiënten te verplegen 
op de intensive care. De komende jaren is voor het totale plan oplopend tot jaarlijks 300 
miljoen euro gereserveerd. 

De grote lijnen van het plan zijn donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd, maar het 
ontbreekt nog aan veel concrete stappen. De komende maanden moeten de plannen worden 
uitgewerkt. 

Het kabinet noemt het ‘reëel’ dat er een volgende pandemie komt; het is alleen niet bekend 
wanneer en hoeveel impact die heeft. Tijdens de coronapandemie die ruim twee jaar geleden 
begon, ontstonden grote problemen. Zo waren er in het begin veel te weinig mondkapjes en 
andere beschermingsmiddelen voor onder anderen het zorgpersoneel. 

Daarnaast werden de ziekenhuizen overspoeld met doodzieke coronapatiënten en raakten veel 
ouderen in verpleeghuizen besmet. Vaccins en coronatesten waren er in het begin nog niet. 
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Wereldwijd was er grote krapte aan al die spullen waardoor het veel moeite kostte ze in te 
kopen in het buitenland. 

In Europees verband zet het kabinet ‘zoveel mogelijk in op het stimuleren van duurzame 
(opschaalbare) productie dicht bij huis’, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Bron: 
NU.nl, 14 april 2022. 

 

Vergoeding voor ov-bedrijven om kosten coronacrisis op te vangen 

Bedrijven in het openbaar vervoer kunnen dit jaar rekenen op een vergoeding van het Rijk om 
de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat heeft het kabinet besloten. 

De vergoeding was al toegezegd tot september van dit jaar, maar wordt nu doorgetrokken tot 
het einde van het jaar. Het aantal reizigers dat gebruikmaakt van het openbaar vervoer neemt 
gestaag toe nu de reisbeperkingen en de mondkapjesplicht zijn opgeheven, maar is nog niet 
terug op het niveau van 2019. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat 
het aantal reizigers in 2022 gemiddeld uitkomt op 88 procent ten opzichte van 2019. 

‘Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat dorpen en steden op een duurzame wijze voor iedereen 
bereikbaar zijn. Deze bedrijven hebben er tijdens de coronacrisis voor gezorgd dat ons land in 
beweging bleef. Mensen met een vitaal beroep, zoals verpleegkundigen, leerkrachten en 
politieagenten, konden op die manier op hun werk komen’, zegt staatssecretaris Vivianne 
Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). 

De reizigersaantallen in het openbaar vervoer liepen fors terug toen de coronapandemie twee 
jaar geleden uitbrak. Daardoor daalden de inkomsten voor ov-bedrijven drastisch. Omdat 
grote groepen mensen voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, heeft de 
overheid vervoersbedrijven toen gevraagd zoveel mogelijk hun gewone dienstregeling te blijven 
rijden. De vervoerders krijgen daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. 

Dankzij deze regeling krijgen ov-bedrijven hun kosten grotendeels vergoed. De regeling ademt 
mee met de reizigersinkomsten. Dit betekent dat de vervoersbedrijven een hogere vergoeding 
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krijgen als minder mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer en een lagere als er meer 
mensen met het openbaar vervoer reizen. 

In 2020 hebben vervoerders 1,2 miljard euro aan vergoeding ontvangen en vorig jaar 1,4 
miljard euro. Omdat reizigers nu steeds vaker voor het openbaar vervoer kiezen, is het de 
verwachting dat er dit jaar zo'n 140 miljoen euro nodig is om de kosten van ov-bedrijven te 
vergoeden. Daarnaast kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de 
sector naar acties om reizigers opnieuw voor het openbaar vervoer te winnen. Bron: NU.nl, 14 
april 2022. 

Afname coronapatiënten zet door, zorg om nieuwe varianten in Zuid-
Afrika 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag met 55 afgenomen 
tot 1.307, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Wel uit viroloog Marion Koopmans zorgen over de nieuwe Omikron-
varianten die al dominant zijn in Zuid-Afrika. 

Ten opzichte van een week geleden bedraagt de daling achttien procent. Op de intensive cares 
kwamen er 5 patiënten bij. Daar liggen nu 94 mensen die besmet zijn met het virus. Op 
verpleegafdelingen nam het aantal mensen met het virus met 60 af tot 1.213. 

Op de ic's werden 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 130. Het 
LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn 
opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief 
zijn getest op het virus. 

Iets meer dan twee weken geleden lagen nog meer dan 2.000 mensen met het coronavirus in 
het ziekenhuis. 

In Zuid-Afrika zijn twee nieuwe Omikron-varianten opgedoken: BA.4 en BA.5. Deze zijn 
mogelijk beter bestand tegen de bestaande vaccins dan de eerdere varianten van het 
coronavirus. Dat zei viroloog Koopmans donderdag bij het radioprogramma Sven Op 1. 

BA.4 en BA.5 zijn in delen van Zuid-Afrika dominant geworden. Dat betekent dat ze 'fitter' 
zijn en een soort wedstrijd spelen met elkaar. Dan wint er eentje in een bepaald gebied, legde 
Koopmans uit. Je kunt er ‘donder op zeggen’ dat ze zich ook al elders in de wereld bevinden. 
Volgens het RIVM zijn de varianten momenteel nog niet in Nederland. 

Als de situatie in Zuid-Afrika weer een voorbode is van wat Nederland te wachten staat, dan 
gaan de nieuwe varianten hier ook rond en uiteindelijk domineren. Dan wordt de vraag 
‘prangend’ in hoeverre de bevolking ertegen bestand is door prikken en eerdere besmettingen. 

Het is ook niet uitgesloten dat de nieuwe varianten besmettelijker zijn doordat ze per infectie 
meer virusdeeltjes uitscheiden. Dat is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. De bestaande 
antistoffen kunnen ook minder goed werken bij een besmetting met een van de nieuwe 
varianten. ‘Daar zit nu onze zorg’, aldus Koopmans. Bron: NU.nl, 14 april 2022. 

Vrije inloop voor herhaalprik 60-plusser, maar deel staat nog 'in de wacht' 

Zestigplussers kunnen vanaf vandaag zonder afspraak naar de prikstraten voor een 
herhaalvaccinatie tegen COVID-19. Tot nu toe heeft slechts 28,5 procent van de zestigplussers 
die prik gehaald. Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen NU.nl dat dit aantal nog gaat 
toenemen, omdat een deel van de zestigplussers de vaccinatie nog niet heeft mogen halen. 

Volgens de berekeningen van het ministerie zou op dit moment 42,9 procent van de 
zestigplussers een extra coronaprik willen halen. Daarvan heeft 28,5 procent dat al gedaan. 
De rest van die groep heeft zich nog niet kunnen laten prikken, omdat ze recent nog een 
coronabesmetting hebben meegemaakt. 

‘In die zin weten we nog dat er een flinke berg komt’, zegt een woordvoerder van het ministerie. 
Maar het aantal zestigplussers dat sinds 26 maart een extra prik haalde, mag ‘nog zeker 
omhoog’. 
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Nu er geen afspraak meer gemaakt hoeft te worden, denkt het ministerie dat meer 
zestigplussers naar de prikstraten gaan. Maar hoeveel dat zullen zijn, is nog de vraag. ‘Voor 
een deel is het nu wachten tot de mensen kunnen en de prik ook echt gaan halen.’ 

Zo staat het met de vaccinatiegraad in Nederland: 

 Van alle twaalfplussers heeft 84,9 procent de basisserie gehaald. 
 Van hen heeft 58,9 procent ook nog een boosterprik gehaald. 
 Zestigplussers mogen daarnaast nog een vaccinatie halen. Dat heeft 28,5 procent van de 

zestigplussers gedaan. 

'We zetten volop in op bereiken groep' 

Het ministerie roept zestigplussers op de extra vaccinatie te halen omdat de bescherming van 
de eerste boostervaccinatie ‘langzaam afneemt’. De zegspersoon benadrukt dat de vaccins 
beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Ook volwassenen met een ernstig 
verminderde afweer of het syndroom van Down mogen zo'n prik halen. Mensen onder de zestig 
jaar hoeven vooralsnog geen herhaalprik te halen, omdat zij nog genoeg beschermd zijn tegen 
ernstige ziekte. 

 Momenteel zet het ministerie volop in op het bereiken van de zestigplussers, zegt de 
woordvoerder. Zo zijn er advertenties geplaatst in landelijke, regionale en huis-aan-
huisbladen. Ook wordt op wachtkamerschermen in huisartsenpraktijken en apotheken de 
oproep getoond om een herhaalvaccinatie te halen. 

Nog niet iedereen uit de groep heeft een papieren uitnodiging gehad, wat volgens de 
woordvoerder toch ‘de allerbeste trigger’ is. De laatste brieven vallen als het goed is volgende 
week op de deurmat. Bron: NU.nl, 14 april 2022. 

 

 

Coronatest met speeksel is even accuraat als PCR-test, maar veel 
goedkoper en sneller 

Wetenschappers van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins hebben een goedkoper en 
sneller alternatief ontwikkeld voor de PCR-test. Het gaat om een piepkleine sensor die in tien 
minuten tijd het coronavirus kan detecteren. Als alles goed loopt, kan de technologie binnen 
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een jaar gebruikt worden en kan de kostprijs dalen tot één dollar per test (minder dan een 
euro).  

Het gebruik is heel simpel. Je plaatst wat speeksel op de sensor, binnen de tien minuten wordt 
het gescand en nadien heb je al een resultaat. Vanwege de sensor is er dus geen wattenstaafje 
in de neus- of keelholte meer nodig. Volgens de onderzoekers is de techniek even betrouwbaar 
als een PCR-test, maar veel goedkoper en simpeler. Het zou ook mogelijk worden om massaal 
te testen op openbare plaatsen. Nu is dat nog vaak bij de dokter of in de apotheek.  

De test zou ook gebruikt kunnen worden voor andere virussen, zoals het zikavirus of het 
influenzavirus. Bovendien kunnen verschillende ziektes tegelijkertijd worden opgespoord door 
het gebruik van kunstmatige intelligentie.  

Het wetenschappelijke team zegt dat de testen momenteel zo’n 20 dollar (18 euro) per stuk 
kosten. Als de technologie op grote schaal wordt geproduceerd, kan de prijs dalen naar 6 à 10 
dollar (5,50 à 7 euro) per test. Ondertussen is het team zelfs bezig met een nieuwe versie 
waarvan de prijs maar één dollar per stuk is. De onderzoekers hopen hun sensors binnen een 
jaar op de markt te krijgen. Bron: AD, 14 april 2022. 

Goedkeuring voor coronatest die besmetting binnen drie minuten 
opspoort via adem 

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft een spoedgoedkeuring gegeven aan een 
coronatest die een besmetting via de adem kan opsporen in minder dan drie minuten. 

Het apparaat is zo groot als een handbagagekoffer en is daarmee geschikt voor mobiele 
testlocaties, zoals bij huisartsen of in ziekenhuizen. Gebruikers blazen in een buisje, alsof ze 
een ballon opblazen. De test blijkt ook goed te zijn om corona te detecteren bij mensen die 
geen directe symptomen vertonen. 

Aan het onderzoek naar de ademtest deden 2409 mensen mee. Het apparaat bleek in staat 
om in 91 procent van de gevallen mensen met corona te traceren. Van de mensen die niet 
besmet waren met het coronavirus, kreeg 99 procent een correcte testuitslag. 

Een tijdje geleden kwamen Amerikaanse wetenschappers nog met een goedkopere en snellere 
coronatest waarbij het virus aan de hand van wat speeksel kan worden opgespoord. Bron: 
AD, 15 april 2022. 

 

Tal van zeehavens in China kampen met grote vertragingen en opstoppingen, als gevolg van de 
lockdown en strenge covidrestricties in en rond Shanghai. Analisten vrezen hevige 
schommelingen in de transportprijzen en verstoring van wereldwijde toeleveringsketens.  

Volgens cijfers van Bloomberg lagen er begin deze week 222 bulkschepen (met ladingen als 
metaalerts en graan) voor de haven van Shanghai, 15 procent meer dan een maand geleden. 
Voor de noordelijke havens van Rizhao, Dongjiakou en Qingdao, waarnaar veel rederijen zijn 
uitgeweken, waren dat er 121, een stijging van 33 procent. In de havens van Shanghai en 
Ningbo lagen daarnaast 197 containerschepen, een toename van 17 procent. 

De haven van Shanghai, gemeten in jaarlijkse overslag de grootste ter wereld, had 
voorzorgsmaatregelen genomen om tijdens de lockdown te kunnen blijven functioneren. 
Havenarbeiders werken in een gesloten lussysteem, waarbij ze in de haven slapen, zodat ze 
kunnen blijven laden en lossen. Dat de haven toch met grote vertragingen kampt, komt vooral 
doordat er nauwelijks vrachtwagens zijn om de ladingen op te halen. 
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De lockdown van Shanghai heeft niet alleen een grote invloed op de inwoners, maar ook op 
het vrachtverkeer. Uit angst voor besmettingen hebben veel lokale autoriteiten op- en afritten 
van autosnelwegen afgezet en tankstations gesloten. Truckchauffeurs moeten voortdurend 
stoppen bij controleposten, met telkens verschillende testcriteria, en verliezen veel tijd of 
komen vast te zitten. Chauffeurs die Shanghai inkomen, riskeren bovendien quarantaine. 
Sommigen slapen al weken in hun vrachtwagencabine omdat ze nergens binnen mogen, of 
om opsluiting te voorkomen. 

Door het tekort aan vrachtwagens is de verblijfstijd van geloste goederen in de haven van 
Shanghai opgelopen tot acht dagen, 75 procent langer dan normaal, aldus logistiek 
adviesbureau Project44. Dat leidt ertoe dat in de haven steeds minder ruimte is voor het 
lossen van nieuwe schepen. Opslagruimten voor koelcontainers en containers met gevaarlijke 
producten zijn overvol, en reders wijken uit naar andere havens. Ook daar lopen de 
wachttijden op. 

Omgekeerd krijgen Chinese fabrieken in de Yangtzedelta rond Shanghai hun goederen 
nauwelijks tot in de haven, waardoor vrachtschepen leeg dreigen af te varen uit China. Dat 
kan tot sterke prijsstijgingen leiden als de economie weer op gang komt, zoals na de lockdowns 
in 2020. De Shanghai Containerized Freight Index, een handelsindex voor zeevrachttarieven 
in China, steeg toen sterk, en bereikte eind 2021 een recordniveau van 5.046. Op dit moment 
staat de index op 4.263. 

‘Er is een sterk déjà vu-gevoel bij de huidige lockdowns in China, met tarieven die sterk dalen 
nu vrachtvervoerders zich verdringen om exportgoederen van sputterende fabrieken’, aldus 
The Loadstar, een vakblad voor de vrachtindustrie. ‘Maar de tarieven kunnen snel de hoogte 
in schieten als de sluisdeuren van uitgestelde orders zich openen.’ De sterke 
prijsschommelingen komen op een moment dat de oorlog in Oekraïne al tot grote instabiliteit 
leidt. 

De lockdown in Shanghai, die op 28 maart begon, leek eerder deze week versoepeld te worden, 
maar in de praktijk is daar nog niet veel van te merken. Officieel zouden inwoners van wijken 
zonder besmettingen weer naar buiten mogen, maar volgens getuigen gelden er nog steeds 
strenge beperkingen. Het aantal besmettingen in Shanghai bereikte donderdag een nieuw 
record, met 27.719 gevallen. 

De lockdown werd woensdag bovendien uitgebreid naar Kunshan, een voorstad van Shanghai 
met veel belangrijke industrie. Tientallen producenten van elektronica, waaronder printplaten 
voor halfgeleiders, kondigden woensdag aan dat ze hun deuren moesten sluiten. De 
onderbrekingen in de productielijnen kunnen leiden tot bijkomende problemen in de aanvoer 
naar Europa en de Verenigde Staten. 

Analisten schatten dat Shanghai de huidige coviduitbraak begin mei onder controle kan 
krijgen. Maar naar verwachting zullen Chinese steden de komende maanden keihard ingrijpen 
bij elke kleine uitbraak, uit angst in eenzelfde situatie als Shanghai te belanden. Volgens 
analisten van investeringsbank Nomura zitten 45 Chinese steden met 373 miljoen inwoners 
in volledige of gedeeltelijke lockdown, tegenover 23 steden met 193 miljoen inwoners een week 
geleden. 

Uit woensdag gepubliceerde cijfers blijkt dat de Chinese import in maart een nulgroei 
vertoonde, terwijl de export standhield. Analisten verwachten een nog grotere impact in april. 
‘Door de ernstige verstoringen van fabrieksactiviteiten, wegtransport en havencongestie als 
resultaat van de zwaarste covidgolf en strengste lockdowns sinds de lente van 2020, 
verwachten we dat de exportgroei in april tot 0,0 procent zal terugvallen, en dat de import met 
3 procent zal krimpen’, aldus Nomura. Bron: De Volkskrant, 14 april 2022. 

Mogelijk uitstel van bouw 25.000 woningen door  hoge bouwkosten 
vanwege corona en oorlog in Ukraïne 

Door een enorme stijging van de bouwkosten bestaat het risico dat de bouw van mogelijk 
25.000 woningen in 2022 wordt uitgesteld. Dit blijkt uit recent onderzoek van Capital Value. 
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Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van ontwikkelaars, een kwart van de corporaties en 
37 procent van de beleggers verwacht dat bouwprojecten worden uitgesteld. Uitstel betekent 
dat het woningtekort in 2024 en 2025 nog verder zal oplopen dan eerder verwacht en dat de 
ambitie van het Kabinet om 100.000 woningen per jaar te realiseren voorlopig niet haalbaar 
is. 

In februari 2022 was de verwachting dat het woningtekort tot 2024 op zou lopen naar 316.000 
woningen, zo’n 3,9 procent van de voorraad. Door de enorme stijging van de bouwkosten, 
mede door de coronacrisis en de oorlog in Ukraïne, bestaat het risico dat de bouw van mogelijk 
25.000 woningen in 2022 wordt uitgesteld. Aangezien de bouwtijd van grote projecten 
gemiddeld twee tot drie jaar duurt, betekent dit dat er in 2024 en 2025 minder woningen 
zullen worden opgeleverd. Het woningtekort zal hierdoor nog verder en langer stijgen dan in 
februari voorspeld. Op het moment zijn de grootste tekorten te vinden in de grote steden, 
waaronder in de regio’s Groot-Amsterdam (6,7 procent), Delft en Westland (6,5 procent) en 
Flevoland (5,5 procent). 

Het grootste gat tussen vraag en aanbod zit in de gereguleerde huursector, waar de jaarlijkse 
vraag het aanbod met 64.000 woningen overtreft. Ook in de geliberaliseerde huursector is de 
vraag groot: er worden 16.000 huurwoningen meer gevraagd dan er zijn. In de koopsector is 
er een tekort aan 137.000 woningen. 

Het realiseren van voldoende goedkope huur- en koopwoningen vormt de komende jaren een 
enorme uitdaging. Naast de stijging van de bouwkosten komt dit volgens het vastgoed 
adviesbureau ook door hoge grondkosten en de stijging van de rente. Beleggers geven aan dat 
vooral de productie van middeldure huurwoningen getroffen wordt door de hoge bouwkosten. 
Waar mogelijk zullen gemeenten op zeer korte termijn genoegen moeten nemen met een lagere 
grondprijs om projecten te kunnen redden. 

Marijn Snijders, directeur bij Capital Value zegt het volgende over de gestegen bouwkosten: 
‘Bouwbedrijven, toeleveranciers, woningcorporaties en pensioenfondsen zullen gezamenlijk 
moeten werken aan een oplossing om te voorkomen dat er open einden blijven in 
aannemingsovereenkomsten. Een tijdelijke verlaging van BTW op bouwmaterialen voor de 
woningbouw kan helpen om te voorkomen dat een groot deel van de projecten stil komt te 
liggen. Een alternatief is een subsidie op betaalbare koop- en huurwoningen die eventueel 
moet worden terugbetaald bij verkoop op termijn.’ 

Om de bouwproductie op gang te houden moeten er voldoende bouwvergunningen worden 
afgegeven. De eerste cijfers over januari laten een daling zien van ongeveer tien procent ten 
opzichte van januari 2021. Bij veel projecten is er nog steeds vertraging door onder meer 
bezwaarschriftenprocedures of te weinig capaciteit bij gemeenten. Door de enorme stijging van 
de bouwkosten bestaat het risico dat bouwplannen moeten worden aangepast. Dit kan directe 
gevolgen hebben voor vergunningenprocedures en leidt mogelijk tot verdere vertragingen. 
Bron: Vastgoedmarkt.nl, 14 april 2022. 
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Slechte taal- en rekenvaardigheid: 'Corona laat sporen na' 

Hoogleraar onderwijseconomie Trudie Schils van de Universiteit van Maastricht heeft 
kanttekeningen bij het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. Dat concludeert dat 
het slecht gesteld is met de basisvaardigheden van kinderen, zoals taal en rekenen. 

Ondanks haar punten van kritiek, herkent de Limburgse hoogleraar het beeld dat in 
het onderzoek wordt geschetst wel. 

‘Ook bij de Limburgse scholen waar ik veel onderzoek doe, zie ik dat leerlingen veel 
minder lezen. Meer kinderen geven aan nooit te lezen. Dat zag ik eigenlijk in 2019 al 
en is daarna mede door corona alleen maar verder gekelderd. Corona laat dus echt 
sporen na’, aldus Schils. 

Volgens de Maastrichtse hoogleraar krijgen kinderen op school genoeg tijd om te lezen 
en is dat dus niet het probleem. ‘Maar er wordt niet met de leerkracht gepraat over wat 
ze gelezen hebben en of ze begrepen hebben wat er staat. Dat geldt trouwens niet alleen 
voor het basisonderwijs, ook van scholen in het voortgezet onderwijs hoor ik dat terug.’ 

Schils denkt dat het aanbieden van meer uren lezen en rekenen niet de oplossing is. 
‘Ik zou de focus juist leggen op waar die neergaande trend vandaan komt. Kunnen 
kinderen niet meer geconcentreerd lezen, begrijpen ze het gewoon niet, lezen ze teveel 
van een scherm af of is er te weinig aandacht in het onderwijs voor de vaardigheden? 
Dat laatste denk ik dus niet.’ 

Volgens de inspectie moet de neergaande trend in de komende twee jaar gekeerd 
worden. Maar is dat realistisch? Schils heeft zo haar twijfels. ‘Je weet niet wat er de 
komende twee jaar gaat gebeuren. We hebben te maken met een fors lerarentekort en 
van de leraren die er nog wel zijn wordt op dit moment veel gevraagd.’ 

De kwaliteit van de leraren staat volgens Schils vaak ter discussie als het over dit 
onderwerp gaat. ‘Ik vind het niet heel voor de hand liggend dat dit de oorzaak is van 
het probleem. De leraren hebben allemaal een goede opleiding gehad. Het is wel zo dat 
leraren overvraagd worden en te weinig toekomen aan hun kerntaken.’ Bron: 1Limburg, 
14 april 2022. 
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Geleerd van corona: dit doet het kabinet bij een nieuwe pandemie 

Het kabinet vindt dat Nederland beter moet zijn voorbereid op de uitbraak van nieuwe 
pandemieën. Daarom wordt geïnvesteerd in de GGD’en en worden geneesmiddelen, vaccins 
en medische beschermingsmiddelen in de toekomst dichter bij Nederland geproduceerd. 

‘Het is reëel dat er een volgende pandemie komt, we weten alleen niet wanneer en hoe groot 
de impact zal zijn’, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). 

Het kabinet gaat hiervoor flink de portemonnee trekken: jaarlijks tot 300 miljoen euro. Dat 
bedrag stond overigens ook al in het regeerakkoord van dit kabinet. Met een reeks aan 
maatregelen wil zorgminister Ernst Kuipers beter zijn voorbereid op een eventuele volgende 
pandemie. 

Tijdens de coronapandemie bleken onder meer te weinig plekken om doodzieke patiënten te 
verplegen op de intensive care. ’Maar uitbreiding van de ic-capaciteit is onvoldoende. Dat is 
echt niet de oplossing voor alles’, zegt de zorgminister. 

Wat de allerbelangrijkste les is van de coronacrisis? ‘Het belang van samenwerking. Daar 
moeten we nog meer in investeren’, vindt Kuipers. ‘Dat is absolute noodzaak. Niet alleen 
samenwerking tussen ic's en ziekenhuizen, maar ook tussen verpleeghuizen, huisartsen en 
wijkverpleging. Zodat we iedere persoon zo snel mogelijk op de juiste plek kunnen opvangen. 
Of het nu in de regio is, of landelijk.’ 

Ook wordt geïnvesteerd in de GGD’en, die een grote verantwoordelijkheid hebben in de aanpak 
en het indammen van een virus. En er wordt gewerkt aan een landelijke crisisorganisatie. 
Verder wil het kabinet dat de zorgcapaciteit sneller kan worden opgeschaald. ‘We hadden in 
het begin van de uitbraak een tekort aan allerlei middelen. Ook daar hebben we van geleerd.’ 

‘Het gaat er bij een uitbraak van een nieuwe infectieziekte in de basis om dat we wendbaar 
zijn’, zegt Kuipers. ‘Dat we een sterke basis van de gezondheidszorg hebben, dat we de juiste 
mensen op de juiste plek hebben, en dat iedereen weet wat te doen’, zegt minister Ernst 
Kuipers. 

De eerste lijnen zijn nu uitgezet, het kabinet gaat er de komende maanden verder aan 
werken. Bron: RTL Nieuws, 14 april 2022. 

Onderwijsbond polst animo voor andere vakantie-indeling om corona 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) polst bij zijn achterban hoe die denkt over een voornemen 
van het kabinet om schoolvakanties anders te gaan inrichten wegens corona. Zo wordt 
overwogen om de kerstvakantie een week langer te laten zijn en de zomervakantie een week 
korter. 

‘Dit is een ingrijpende maatregel’, aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder. ‘Het heeft grote 
impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten’, stelt ze. Om die 
reden heeft de bond aan alle leden een peiling gemaild, waarin zij worden gevraagd naar hun 
mening over dat voornemen. Ook niet-leden kunnen de peiling invullen op de website van de 
bond. 

Het anders inrichten van de schoolvakantie is een van de maatregelen indien in de toekomst 
een nieuwe, gevaarlijke coronavariant de kop opsteekt. Het kabinet liet donderdag weten in 
die situatie het basis- en middelbaar onderwijs slechts gedeeltelijk te willen sluiten. Wel zijn 
dan maatregelen denkbaar, zoals het beperken van contact en regelmatig testen. 

In de brief met de onderwijsstrategie voor de (middel)lange termijn van onderwijsministers 
Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma staat verder dat het onderwijs ‘meer flexibel’ wordt bij 
een coronagolf. Zo moet onder meer het digitaal onderwijs verbeterd worden en het 
examensysteem aangepast. Een nadere uitwerking van de plannen komt voor de zomer. 
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De AOb zou graag in de plannen van het kabinet zien dat er een fonds komt voor leraren en 
ondersteuners die langdurig ziek zijn door Covid en een extra ziektejaar krijgen. De bond zegt 
bij een speciaal meldpunt meer dan 1200 meldingen te hebben gekregen. Ruim 60 procent 
zou op school besmet zijn geraakt, nog eens 20 procent vermoedt dat. ‘Ook dit hoort bij een 
aanpak op de lange termijn’, aldus Van Gelder. De AOb zegt geraadpleegd te zijn door het 
ministerie, maar ziet ‘nog niets van onze inbreng terug in deze brief’. Bron: De Telegraaf, 15 
april 2022. 

 

videostill - chaos in Shanghai 
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Chaos in Shanghai: bewoners huizen 
uitgetrokken vanwege corona 
Je ziet het bijna nooit in Shanghai: protesten tegen overheidsbeleid. Maar toch zijn er 
heftige beelden naar buiten gekomen, waarop te zien is dat mensen op de vuist gaan 
met politie (geheeld in witte beschermingspakken). Aanleiding voor dit protest: 
bewoners worden hun huis uitgezet om plaats te maken voor quarantainelocaties. 
China hanteert al sinds het begin van de pandemie een erg streng coronabeleid. 
Bewoners lijken het zat. 

Bron: RTL Nieuws, 15 april 2022. 

WHO: Mogelijk verband tussen corona en hepatitis bij kinderen 

In het Verenigd Koninkrijk is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij tientallen 
kinderen acute hepatitis vastgesteld zonder duidelijke reden. Laboratoriumonderzoek heeft 
uitgewezen dat de leverontsteking bij de jonge patiëntjes niet is veroorzaakt door een van de 
hepatitisvirussen (A, B, C, D, E). Wel bleken ze besmet met corona of een adenovirus, een 
regulier verkoudheidsvirus. Of die inderdaad de oorzaak zijn geweest van het ziektebeeld, is 
nog onduidelijk. 

In Schotland werden op 5 april tien gevallen van acute hepatitis ontdekt, bij volgens de WHO 
tot dan gezonde kinderen tussen de elf maanden en 5 jaar. Een van hen vertoonde al in januari 
de eerste symptomen, de anderen in maart. Ze hadden maag- en darmklachten of geelzucht. 
Dat het om hepatitis ging werd pas na een ziekenhuisopname vastgesteld. Drie dagen later 
ging het in heel het Verenigd Koninkrijk al om 74 gevallen, allen waren jonger dan 10 jaar. 
Zes kinderen hadden een levertransplantatie nodig. 

De WHO roept alle landen op waakzaam te zijn om een mogelijk verband in kaart te kunnen 
brengen. Uit Spanje zijn een drietal meldingen, onder meer over een puber van 13, 
binnengekomen en ook Ierland heeft enkele onverklaarbare hepatitisgevallen geconstateerd. 
Waar ze de infectie kunnen hebben opgelopen, moet nog worden onderzocht. 

Er is geen enkele link met een van de coronavaccins, geen enkele van de bevestigde gevallen 
kreeg zo’n vaccin. Tot nu toe werd ook geen enkele andere epidemiologische risicofactor, zoals 
een recente reis naar het buitenland, geïdentificeerd. Bron: AD, 15 april 2022. 

Miljoenen naar ziek zorgpersoneel maar nog niet naar die met long covid 

De helft van het bedrag van 8,8 miljoen euro dat is ingezameld voor zorgmedewerkers die 
slachtoffer zijn van corona, is nog niet uitgekeerd. FNV vindt dat ook zorgmedewerkers die 
zijn getroffen door long covid in aanmerking moeten komen voor een vergoeding. 

Afgelopen twee jaar heeft de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een vergoeding 
uitgekeerd aan twintig nabestaanden van zorgmedewerkers die op hun werk besmet zijn 
geraakt met corona en daaraan zijn overleden. Zij kregen een bijdrage van 50.000 euro. 
Daarnaast kregen 114 zorgmedewerkers die met Covid-19 op de intensive care zijn 
opgenomen eenmalig een bedrag van 30.000 euro. Bron: AD, 15 april 2022. 

Meeste vakantiegangers vallen post-corona terug in oude gewoonten 

Reisexperts waren ervan overtuigd: reizen zou nooit meer hetzelfde zijn na corona. Maar is 
dat zo? De superlastminute is in, maar van duurzamer reizen is nog geen sprake.  
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Voor corona was het heel normaal om nu al de vakantie voor de kerstvakantie vast te leggen 
of zelfs al voor medio volgend jaar. Tegenwoordig zul je dat niet zo snel meer zien, zegt Joshua 
van Eijndhoven van Voja Travel. Het verst dat vakantiegangers nu vooruit boeken is de 
zomervakantie. ‘Het zwaartepunt ligt ongeveer op twee tot vier maanden voor vertrek’, ziet de 
reisondernemer. Bron: AD, 15 april 2022. 

Coronawet dreigt te stranden in Senaat: ‘Dan maar geen wet meer’ 

Als het coronavirus in het najaar heftig opleeft, zal het kabinet moeten terugvallen op nood- 
of nieuwe wetgeving. De tijdelijke wet die nu nog een mondkapjesplicht en coronapas regelt, 
dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. ‘Ernst Kuipers heeft een probleem’. 

Als het parlement de tijdelijke coronawet wegstemt, zit het kabinet zonder juridische basis 
voor talloze coronaregels als de mondkapplicht en het afstandsprotocol. Als het virus 
onverhoopt weer opvlamt, zouden er dus weer noodwetten moeten komen, zoals in het begin 
van de pandemie. 

Na waarschuwingen van de Raad van State en kritiek in het parlement beloofde het kabinet 
snel de wet Publieke gezondheid aan te passen, maar dat gaat waarschijnlijk nog lang duren. 
Tot die tijd moet minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) steeds werken met 
verlengingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede en Eerste Kamer. 

Deze dinsdag stemt de Tweede Kamer over de vijfde verlenging (die loopt van maart tot juni) 
van de wettelijke basis die onder meer de coronatoegangspas en maximale groepsgrootte 
mogelijk maakt. 

Alles wijst erop dat deze vijfde verlenging nog net genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer, 
maar niet in de Eerste Kamer, waar meer partijen al langer kritisch zijn. 

En de zesde verlenging - van juni tot september - lijkt straks in de Tweede Kamer te stranden, 
nu coalitiepartij ChristenUnie eist dat de optie van de coronapas uit de wetgeving gesleuteld 
wordt. ‘Maar in de Eerste Kamer heeft Ernst Kuipers nu dus al een probleem’, meldt een bron 
binnen de coalitie. 

 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens een eerdere 
persconferentie over de coronamaatregelen. © ANP (archief) 
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Want bij de vorige verlenging nam een ruime meerderheid van de Eerste Kamer al een motie 
aan die het kabinet vraagt om de tijdelijke coronawet uit te kleden (het coronatoegangsbewijs 
moet eruit bijvoorbeeld) en permanente wetgeving te regelen.  

Maar op beide punten levert het kabinet vooralsnog niet, stellen partijen. Minister Kuipers 
kleedt de wet wel alvast iets uit voor de volgende drie maanden (de schoolsluiting verdwijnt 
als optie, net als bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte of het verbod voor contactberoepen). 
Maar de coronapas blijft bijvoorbeeld wel in de  gereedschapskist.  

‘Wij zijn erg kritisch’, waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld daarom. ‘Zulke grove 
inperking van grondrechten mag niet gaan wennen. Wat niet nodig is, moet ook niet in de wet 
komen.’ In de Tweede Kamer lijkt GroenLinks tegen de vijfde verlenging te zullen stemmen 
dinsdag. 

En anders strandt de zesde verlenging wel, in Tweede Kamer of de Senaat, waar ook Kuipers’ 
partijgenoten van D66 worstelen met de kwestie. ‘Dit worden spannende weken’, zegt D66-
senator Peter van der Voort. ‘Als het coronatoegangsbewijs in de wet blijft, is dat een lastig 
punt. De vijfde verlenging loopt al sinds maart, dus daar kun je niet meer veel tegen doen. 
Maar de zesde verlenging bespreken we vooraf, dus dat heeft wel meer zin.’ 

PvdA-senator Jeroen Recourt benadrukt dat er ‘eindeloos is aangedrongen’ op tempo met de 
definitieve wetswijziging. ‘Dan zeggen we op enig moment wel: dan maar geen wettelijke 
maatregel meer. Dan moet het kabinet maar met een noodwet komen als de nood aan de man 
is. Dat kan ook snel, dat is eerder bewezen.’ 

Kuipers beraadt zich nog op een ‘tussenwet’ zolang de Wet Publieke Gezondheid nog niet klaar 
is en de tijdelijke wet mogelijk geen steun meer krijgt. Bron: AD, 16 april 2022. 

Ontslag dreigt voor zorgpersoneel door corona: 'Applaus is nu klap in het 
gezicht’ 

Voor bijna duizend zorgmedewerkers dreigt op korte termijn ontslag, omdat ze inmiddels twee 
jaar ziek thuiszitten als gevolg van corona. Dat blijkt uit een inventarisatie van FNV. ‘Het 
applaus voor zorgmedewerkers is veranderd in een klap in het gezicht.’ 

Twee jaar nadat ze op haar werk in een verpleeghuis besmet raakte met corona, is verzorgende 
Tamara ontslagen. Aan haar coronabesmetting heeft ze zoveel langdurige klachten 
overgehouden, dat ze niet meer in staat is om haar normale werk te doen. ‘Ze hebben me 
weggegooid, zo voelt dat’, zegt Tamara (50), die nog met haar werkgever in onderhandeling is 
over een ontslagvergoeding en daarom niet met haar echte naam in de krant wil. ‘Toen corona 
uitbrak, kregen we zoveel fruitmanden, bloemen en steun, dat was super. En nu ben ik 
afgedankt. Ik heb te weinig lucht, te weinig energie om mensen uit bed te tillen, te wassen en 
te verzorgen.’ 

Tamara weet zeker dat ze corona opliep tijdens haar werk in een Gelders verpleeghuis. ‘In de 
eerste coronagolf zag ik niemand. Ik ging niet eens naar de supermarkt en sliep apart van 
mijn man. Ik wilde het niet op mijn geweten hebben dat ik mijn mensjes - zo noem ik de 
cliënten - zou besmetten.’ Het virus kwam toch het verpleeghuis binnen. ‘Er was geen houden 
meer aan. Een kwart van onze bewoners is overleden. Dat was heel heftig. We mochten ze niet 
eens meer de laatste zorg geven.’ 

Tamara werd zelf ook ziek, half april 2020. En flink. ‘Ik had net een longontsteking achter de 
rug. Toen kreeg ik corona én een nieuwe longontsteking. Ik was verschrikkelijk benauwd, had 
hoge koorts. Maar de huisarts wilde niet langskomen. Zo ging dat toen, de ziekenhuizen waren 
overbezet.’ Na vijf weken probeerde ze weer te gaan werken. ‘Na alles wat er gebeurd was, 
wilde ik niets liever dan weer onder mijn collega's en cliënten zijn. Maar het lukte niet. Twee 
maanden later volgde al een onaangenaam gesprek met mijn leidinggevende en 



210 
 

personeelszaken, die suggereerden dat ik me aanstelde. Er waren ook collega's die op de ic 
hadden gelegen, waarom konden zij meer doen dan ik?’ 

Tamara is geen uitzondering. Bij een meldpunt dat FNV eind december oprichtte, hebben zich 
inmiddels 4500 zorgverleners met long covid gemeld. Bijna de helft van hen is langer dan een 
jaar ziek en heeft 30 procent salaris moeten inleveren; 973 medewerkers zitten zelfs al (bijna) 
twee jaar ziek thuis vanwege langdurige klachten na corona. Twee jaar is een kritieke grens: 
dan vervalt de ontslagbescherming en mag een zieke medewerker worden ontslagen. 

Na twee maandenvolgde al een onaangenaam gesprek. Er waren ook collega's die op de ic 
hadden gelegen, waarom konden zij meer doen dan ik? 

Ook voor Samira Abdalas (40) is die grens in zicht. Zij kampt met long covid nadat ze in april 
2020 op haar werk in een GGz-ziekenhuis besmet raakte met corona. ‘Ik moet het daar hebben 
opgelopen’, verklaart ze. ‘Afstand houden is in mijn werk geen optie. Verschillende collega's 
die liepen te hoesten, werden daarna positief getest.’ 

Abdalas werd zo ziek, dat ze bang was dat ze zou sterven. ‘Maar ik was een gezonde jonge 
vrouw, dus de huisarts mocht me niet naar het ziekenhuis sturen. Ik vraag me af of ze aan 
de telefoon kon beoordelen hoe ik eraan toe was. Ik woon alleen. Ik was zo ziek dat ik niet 
eens goed kon vertellen hoe ik me voelde.’ 

 

Samira Abdalas ligt vaak op de bank onder een elektrische deken, omdat ze vanwege long 
covid moeite heeft haar lichaam op temperatuur te houden. © Marlies Wessels 

Twee jaar later hoest ze nog steeds. Als gevolg van long covid heeft ze een spierziekte 
ontwikkeld en kampt ze met ‘inspanningsintolerantie’. ‘Ik kende het woord ook niet, maar het 
komt erop neer dat ik me na fysieke of mentale inspanning gesloopt voel. Na dit gesprek moet 
ik gaan liggen. Volgens de ergotherapeut moet ik mijn activiteiten beperken tot drie uur per 
dag. Daarin moet ik alles doen: aankleden, de hond uitlaten, mijn behandelafspraken. 
Gezonde mensen zijn zestien uur per dag actief.’ 

Voor Abdalas is het nu wachten op de keuring door het UWV. Elke dag kan de uitnodiging 
tussen de post zitten. ‘Als het UWV me arbeidsongeschikt verklaart, betekent dat 
waarschijnlijk ontslag.’ Haar stem breekt. ‘Dit is zo heftig. Ik heb de mooiste baan die er 
bestaat, maar het lukt me nu niet. Een vast contract betekent zoveel. Ik was aan het sparen 
om een appartement te kopen. Dat kan ik met een uitkering wel vergeten. Ik ga de registraties 
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verliezen die ik nodig heb voor mijn werk. M'n fysiotherapie wordt niet vergoed. Kan ik die 
behandelingen straks nog wel betalen?’ 

De Tweede Kamer spreekt dinsdag met het kabinet over een personeelskostensubsidie voor 
werkgevers die zorgmedewerkers met long covid langer in dienst willen houden. Zij zouden zo 
tot zes maanden langer de tijd krijgen om te revalideren en te re-integreren. ‘Dat loket gaat op 
z’n vroegst in juni open. Dus voor een grote groep komt de regeling sowieso te laat’, stelt een 
woordvoerder van FNV.  

De vakbond is een petitie gestart waarin de overheid wordt opgeroepen om de ‘zorghelden’ die 
nu met long covid kampen te helpen. ‘Amper twee jaar later is het applaus veranderd in een 
klap in het gezicht. Het gros van de mensen die zich bij ons melden, heeft al hoge kosten 
gemaakt. Denk aan revalidatiebehandelingen die niet worden vergoed, eigen risico dat ze kwijt 
zijn en salaris dat ze moeten inleveren.’ 

Ook werkgevers in de zorg hopen dat er snel een oplossing voor het probleem komt. Ook 
vanwege de personeelstekorten in de zorg zijn zij erbij gebaat om medewerkers in dienst te 
houden, zegt een woordvoerder van de vereniging van ziekenhuizen (NVZ). In de praktijk 
hanteren veel zorgorganisaties twee jaar ziekte daarom niet als harde grens om medewerkers 
te ontslaan, zegt een woordvoerder van de koepel van zorgorganisaties (ActiZ). ‘Als er uitzicht 
is op herstel, treffen zij regelingen om medewerkers langer in dienst te houden tegen zeventig 
procent van hun loon.’ 

Dat is het geval bij Annemarie Mur (45), die twee jaar geleden tijdens haar werk in een 
verpleeghuis corona kreeg en sindsdien worstelt met onder meer koortsaanvallen, extreme 
vermoeidheid en cognitieve problemen als gevolg van long covid. Haar werkgever, Woonzorg 
Flevoland, heeft haar aanvraag voor een uitkering (in afwachting van de subsidieregeling) zes 
maanden uitgesteld.  

Dat is voor haar een grote geruststelling, al zijn haar problemen daarmee nog niet opgelost. 
‘Ik heb dertig procent loon moeten inleveren. Het leven is duur, met studerende kinderen, en 
mijn medicijnen en behandelingen bij de osteopaat worden niet vergoed. Ik ga nog wel vooruit, 
maar het gaat langzaam. Het blijft onzeker of ik over zes maanden wel in mijn oude functie 
terug kan zijn.’ Bron: AD, 16 april 2022. 

 

 

De dronken Engelsen en vrijgezellenfeesten zijn terug op de Wallen: ‘De 
drukte is absurd’ 

Op de Wallen is het dit paasweekend weer druk als vanouds: de toeristen zijn terug. De leden 
van de uit buurtbewoners samengestelde Wallenwacht zien het met lede ogen aan. ‘Ik kwam een 
keer thuis toen voor mijn deur een man lag te pissen.’ 

Het is de avond van de dag die door christenen Stille Zaterdag wordt genoemd. Maar op de 
Wallen is het allesbehalve stil. De toeristen zijn terug in de stad en niets heeft zo’n grote 
aantrekkingskracht op ze als het red light district. Het is tien uur en op de Oudezijds 
Achterburgwal schuifelen duizenden mensen voetje voor voetje langs de ramen van de 
sekswerkers. Alleen op Koningsdag maak je elders in de stad zo’n drukte mee. 
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Zaterdagavonddrukte op de wallen in Amsterdam: de toeristen zijn terug. @ Joris Van Gennip 

En ja hoor, ze zijn er allemaal weer: de groepen dronken Engelsen, de Italiaanse stelletjes die 
hand in hand lopen, de gezinnen die van een bezoek aan de rosse buurt een gezellig uitje met 
de kinderen maken en natuurlijk de luidruchtige vrijgezellenfeestvierders, die soms ook 
Nederlands zijn. Loop je dan in een jack met achterop in grote letters de tekst ‘Ik ben de lul’ 
en daaronder in kleinere letters ‘want ik ga trouwen.’ 

Bij Café del Mondo aan de Nieuwmarkt lijkt de drukte aan het begin van de avond, als het 
nog licht is, mee te vallen. ‘Kom zo maar even terug dan,’ zegt Noah, de zoon van de baas van 
het café dat vorig jaar het nieuws haalde door uit protest tegen het coronabeleid het terras te 
openen. De laatste dagen zat dat terras weer gewoon even vol als voor corona. ‘We horen vooral 
Engels en Frans.’ 

Stampvol is het bij Old Sailor, de klassieke Wallenkroeg op de Oudezijds. Een bestelling doen 
aan de bar is een uitdaging, want het duurt even voor je daar bent. De muziek komt maar 
nauwelijks uit boven de nogal vocale bezoekers. Hier geen Engels of Italiaans, maar vooral 
Nederlands, dat wordt gesproken met accenten van ver buiten de stad. 

Buiten stijgt af en toe een gejuich op dat klinkt of er een doelpunt bij een voetbalwedstrijd 
wordt gescoord. Dat is de manier waarop de mensenmassa reageert als een man na bezoek 
aan een sekswerker weer op straat terugkeert. Veel hebben die sekswerkers dan ook niet te 
doen; hier wordt vooral gekeken. Goede zaken doen wel de sekstheaters, vooral het 
wereldberoemde Casa Rosso. 

Op de Oudezijds staat een bijna bizar lange rij van mensen die allemaal bij Casa Rosso naar 
binnen willen. Dat kost ze inclusief twee drankje 47,50 euro per persoon. Tel uit je winst. 
Baas Jan Otten, een van de grote spelers op de Wallen, staat er nog steeds zelf aan de deur. 
Nou ja, hij zit tegenwoordig, in een rolstoel. 
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Absoluut niet blij met de teruggekeerde drukte zijn de leden van de Wallenwacht, een soort 
burgerwacht, voortgekomen uit bewonerscomité Stop De Gekte. Zoals ze dat in het weekend 
altijd doen, lopen ze groepsgewijs door de buurt en spreken ze bezoekers aan op ontoelaatbaar 
gedrag. Met zijn achten zijn ze vanavond, ieder gestoken in een geel hesje. 

Keurige Amsterdammers zijn het, die overdag werken als bijvoorbeeld juridisch adviseur of 
archivaris. Met hun achternamen willen ze liever niet in krant, want niet alle ondernemers in 
de buurt zijn gediend van hun activiteiten. Bezoekers die lallend en schreeuwend door de 
straten trekken of op iemands stoep zitten te blowen, reageren doorgaans mild als ze daarop 
worden aangesproken door leden van de Wallenwacht. 

Liesbeth (80 en seksuoloog): Maar het gebeurt ook wel dat mensen beginnen van ‘Hey, this is 
Amsterdam!’ Er is een wereldwijd misverstand dat hier alles mag. ‘ 

Ook krijgen de leden van de Wallenwacht nogal eens te horen dat ze hier niet hadden moeten 
gaan wonen als ze zo’n probleem hebben met hoe het in de wijk toegaat. ‘Maar ik woon hier 
al dertig jaar,’ zegt Teun (64) . ‘Begin jaren 90 was dit een heel andere wijk. Ik had geen enkele 
last van de prostitutie. Maar toen de gemeente de stad internationaal begon aan te prijzen als 
toeristische attractie is het hier een pretpark geworden. De drukte is absurd.’ 

Verschrikkelijke verhalen hebben de leden van de Wallenwacht te vertellen over wat zij als 
bewoners allemaal mee maken. ‘Ik kwam een keer thuis toen voor mijn deur een man lag te 
pissen,’ zegt Gijs (45). Verstaan we het goed, die man lág te pissen? ‘Ja, die lag languit, met 
zijn pik uit zijn broek. Lekker thuiskomen. Als ik ’s ochtends de deur uitga, moet ik weer 
uitkijken dat ik niet in de kots stap.’ 

Op de Oudezijds is de boel inmiddels vastgelopen. ‘Moet je je voorstellen dat hier een 
ambulance doorheen zou moeten,’ zegt Teun. Moeizaam begeven twee politie-agenten zich per 
fiets door de menigte. Ze kennen de mensen van de Wallenwacht en zeggen gedag. Eén van 
de twee in het voorbijgaan: ‘Wat een tyfusbende, ik ben het nu al weer schijtzat.’ Bron: AD, 
17 april 2022. 

 

 

 

Corona voorbij? In de ziekenhuizen is het nog steeds alle hens aan dek 

Alles mag weer, alles kan weer. De coronacrisis is voorbij, althans dat is toch een beetje het 
gevoel dat je momenteel bekruipt in de maatschappij. En toch is het in de ziekenhuizen nog 
steeds alle hens aan dek. Het aantal opnames door corona neemt weliswaar af, maar de druk 
nog steeds niet. Op sommige plekken neemt die zelfs toe en moet alsnog geplande zorg 
afgezegd worden. Dat blijkt uit een rondgang langs de Gelderse ziekenhuizen. 

‘We hebben nog steeds 35 tot 40 patiënten met corona in het ziekenhuis liggen’, zegt 
woordvoerder Ton Claessen van het CWZ in Nijmegen. Hoewel het aantal patiënten afneemt, 
komen er wel steeds meer mensen met de 'gewone' griep in het ziekenhuis te liggen. ‘Dat in 
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combinatie met corona vormt nu de extra patiëntenstroom’, voegt een woordvoerder van het 
Radboudumc toe. 

In het Hardewijkse ziekenhuis St Jansdal zien ze datzelfde beeld. ‘Ook met influenza kun je 
net als met corona niet meerdere mensen op één kamer hebben vanwege de 
isolatiemaatregelen.’ Van terugkerende rust is ook daar totaal geen sprake. ‘De druk neemt 
de laatste weken juist weer toe.’ 

Op sommige plekken in de provincie is het zo druk, dat zelfs de Spoedeisende Hulp (SEH) af 
en toe moet sluiten. ‘We hebben de SEH hier de afgelopen tijd een aantal keren moeten sluiten 
door gebrek aan personeel en drukte’, bevestigt een woordvoerder van ziekenhuis Rijnstate in 
Arnhem. 

Het ziekteverzuim onder personeel neemt bovendien niet af. ‘Er zijn nog steeds erg veel 
medewerkers ziek’, zien ze ook in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. ‘Mensen werken 
ook al twee jaar onder heel hoge druk. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan gaat 
het niet meer’, ziet Claessen in het CWZ. ‘Die combinatie levert een flinke druk op. Sommige 
operaties kunnen nog steeds niet doorgaan of moeten we uitstellen.’ 

Dat beeld herkennen ze in het Radboudumc, zegt hoogleraar uitbraken van infectieziekten 
Chantal Bleeker-Rovers. ‘We zien dat de acute zorg weer terug is op het oude niveau. De druk 
blijft hoog, dat komt ook door het hoge ziekteverzuim van medewerkers. Samen zorgt dat 
ervoor dat er nog steeds geplande zorg afgezegd moet worden.’ 

‘Als ik kijk naar de afgelopen weken zijn we eigenlijk iedere avond wel aan het zoeken naar 
elk beschikbaar bed dat er maar is’, zegt verpleegkundige Constantijn Stoter in het CWZ in 
Nijmegen. De druk is heel erg hoog. Er komen gewoon heel veel patiënten tegelijkertijd. Er 
komen de laatste tijd wel meer mensen mét corona binnen dan dóór corona. Maar een patiënt 
is een patiënt, en iedereen heeft hulp nodig. 

NU91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, krijgt dezelfde signalen uit het veld. ‘Het 
is alles bij elkaar niet bepaald rustig te noemen’, bevestigt een woordvoerder. ‘In de 
samenleving denken we misschien dat het in het ziekenhuis ook weer opgelost is, maar dat is 
echt niet zo.’ Bron: Omroep Gelderland, 17 april 2022. 

Orkesten krabbelen weer op na corona: 'Maar ouderen vinden het nog 
spannend' 

Met de Matthäus-Passion staan de Nederlandse orkesten rond de paasdagen weer volop op 
het podium. Ze krabbelen weer op na de zware coronaperiode waarin ze het publiek nauwelijks 
hebben gezien en hun concertagenda staat weer vol. Toch merken de musici dat vooral het 
oudere publiek nog niet massaal naar de zalen komt. 

‘De afgelopen twee jaar hebben we het moeten doen zonder publiek’, zegt Jan Geert Vierkant, 
directeur van het Metropole Orkest. ‘Dankzij de steun van het ministerie zijn we de periode 
financieel goed doorgekomen en hebben we iedereen aan boord kunnen houden.’ 

Dat geldt ook voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat dit weekend ook de Matthäus-
Passion opvoert. ‘We hebben enorm veel geld verloren, maar dankzij de steun van overheid en 
onze online activiteiten zijn we de crisis doorgekomen’, vertelt directeur George Wiegel. ‘We 
hebben geen personeel hoeven laten gaan of mensen moeten ontslaan; er is gelukkig geen 
leegloop in de sector ontstaan. Onze beroepsmusici zijn dusdanig gemotiveerd, die willen in 
hun leven niets anders dan hun vak uitoefenen.’ 

Tijdens de coronaperiode mochten de orkesten doorgaan met repeteren in de zaal en 
verzorgden ze streamconcerten en andere activiteiten zonder toeschouwers. Maar juist dat 
publiek zorgt ervoor dat de musici energie krijgen. ‘Alle kunstvormen hebben de bedoeling dat 
je er iets mee wil uitdrukken, een emotie wil bereiken’, vertelt Vierkant. ‘Het is een vorm van 
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communiceren, maar tijdens de coronaperiode is dit vooral eenrichtingsverkeer geweest, 
omdat we het zonder publiek moesten doen.’ 

Dus toen de maatregelen versoepeld werden en het Metropole weer de bühne op mocht, was 
dat een fantastische ervaring voor het orkest. ‘Dan merk je hoe belangrijk de wisselwerking 
met het publiek is om een flow te bereiken tijdens de concerten. Het spelen zonder publiek is 
een tijd vol te houden, maar je mist iets essentieels en de motivatie om weer op het podium te 
gaan staan wordt geringer. Nu we weer mogen optreden, is dat gevoel gelijk weer terug en 
beseffen we hoe blij we zijn dat we dit beroep hebben.’ 

Toch zitten de zalen vaak nog niet helemaal vol. ‘Er zijn aanwijzingen dat met name het oudere 
publiek het nog spannend vindt’, vertelt Vierkant. 

‘Concerten in genres die populair zijn lopen fantastisch, zoals de avond van de filmmuziek, 
maar de programmering die zich in de nichehoek bevindt heeft het lastiger. Het komt ook 
doordat er veel aanbod is en mensen nu veel uitgestelde concerten bezoeken. We denken dat 
de corona-angst en de inhaalslag qua aanbod vanzelf wegebben, dus hopelijk is het een 
kwestie van tijd dat we weer kunnen rekenen op de 'oude' bezoekcijfers van het Metropole 
Orkest.’ 

Wat is de Matthäus-Passion? 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde de Matthäus-Passion rond 1727. Het is 
een van zijn langste stukken (bijna drie uur) en vertelt over het lijdensverhaal van Jezus. De 
naam Matthäus komt van het Evangelie volgens Matteüs, een van de vier evangeliën in het 
Nieuwe Testament. Het wordt opgevoerd op allerlei plekken, van kerken tot concertzalen. 
Hoewel kerken steeds minder vaak worden bezocht, stromen ze voor de Matthäus-Passion 
toch altijd weer vol. In 2017 waren er bijvoorbeeld 174 uitvoeringen. 

Ook Wieger van het Rotterdams Philharmonisch Orkest merkt dit op. ‘We zien dat de 
bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau zijn, maar dat ze wel snel weer aantrekken. 
Een maand geleden zaten we nog op twee derde van de zaalbezetting, dat is nu bijna weer 
normaal. De oudere bezoekers zijn nog voorzichtig, maar het percentage jongeren dat komt 
wordt wel groter. We merken wel dat de kaarten later gekocht worden, want de externe 
invloeden van het wel of niet komen zijn groter dan vroeger. Als dit zo blijft, zullen we enorm 
moeten investeren in grotere marketingcampagnes.’ 

Het organiseren van streamconcerten wordt in elk geval geen blijvertje voor het Metropole 
Orkest. Vierkant: ‘Mensen zijn bereid om te betalen voor een live-ervaring, maar via een 
scherm naar een concert kijken vinden ze minder interessant. Zeker niet als je daarvoor moet 
betalen.’ 

‘Tijdens de coronaperiode is zoiets in het begin leuk, maar het zal geen structurele vervanging 
worden. Wat wel iets is waar we over nadenken, is het aanbieden van een stream van een 
uitverkocht concert en innovatieve content, want dat is nodig als je onderscheidend wil zijn. 
We gaan ook meer investeren in marketing en doen meer moeite om met name de oudere 
doelgroep naar de zalen te krijgen.’ 

Daar denkt het Philharmonisch Orkest uit Rotterdam toch anders over. ‘We zien dat er online 
een heel ander publiek is dan in de zaal. Misschien wel 40 procent van het online bezoek zou 
anders waarschijnlijk nooit naar de concertzaal zijn gekomen. We zijn nu aan het zoeken naar 
manieren om de streams te kunnen blijven aanbieden, maar dan misschien meer in de zin 
van registraties die we on demand aanbieden. We zijn nu druk bezig met de herstart, maar 
willen nog een analyse maken van de afgelopen periode. Want het zou zonde zijn als we hier 
niet van leren.’ Bron: NU.nl, 17 april 2022. 
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‘Alsof we vee zijn’: strenge coronaregels nemen stilaan gevaarlijke 
proporties aan in Shanghai 

 

Hangars in de Chinese stad Shanghai worden ingericht als coronakampen. @ Twitter 

De zerocovidstrategie van China neemt gevaarlijke proporties aan in de grootstad Shanghai. 
Positieve gevallen worden er opgesloten in speciale ‘coronahangars’, er ontstaan voedseltekorten 
en burgers schreeuwen letterlijk iedere avond om versoepelingen. 

Shanghai zit al meer dan twee weken in een draconische lockdown: de Chinese grootstad 
kampt met de grootste corona-uitbraak sinds de start van de pandemie. Gisteren meldden de 
autoriteiten nog zo’n 26.330 nieuwe gevallen in de stad. De overheid blijft vasthouden aan 
haar zerocovidpolitiek en wil de besmettingen naar nul terugdringen, maar dat zorgt voor 
steeds meer wanhopige getuigenissen: kinderen en baby’s die van hun ouders worden 
gescheiden, bezorgers van koerierdiensten die op de werkvloer slapen, inwoners die vanuit 
hun flatgebouwen protestslogans schreeuwen terwijl drones hen aanmanen om stil te zijn. 
Ook verhalen over onhygiënische toestanden in speciale ‘isolatiekampen’ en voedseltekorten 
doen de ronde, en ook huisdieren blijven niet gespaard. Sommige Chinezen delen nu 
schrijnende video’s op sociale media, terwijl ze een verbod kregen om pandemiegerelateerde 
berichten online te posten. 

De 26 miljoen inwoners van Shanghai mogen hun woning niet verlaten, ook niet om naar de 
supermarkt te gaan. De situatie is inmiddels zo geëscaleerd dat er voedseltekorten ontstaan. 
Niet dat er geen vlees, rijst of groenten meer zijn, maar ze liggen te bederven omdat er niemand 
is om het te transporteren. ‘De omstandigheden worden er erg moeilijk, vooral voor ouderen 
die geen smartphone hebben’, vertelt Karl Lintel (51). De Bruggeling woont al acht jaar in 
Shanghai. ‘Het voedsel thuis raakt op en de hele stad probeert nu online eten te bestellen bij 
de weinige bezorgdiensten die nog personeel hebben. Bezorgers slapen zelfs op de werkvloer, 
maar ook zij moeten na een positief geval naar een isolatiecentrum. Je moet dus continu 
online zijn om als eerste te kunnen reageren als winkels bijvoorbeeld pakketten rondbrengen. 
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Er woedt een ware competitie om eten. Wij hebben nog voldoende, omdat we in de oostelijke 
kant van de stad wonen en de dichtheid daar veel kleiner is.’ 

De Nederlandse correspondent Roland Smid heeft minder geluk, zo vertelt hij aan RTL Nieuws: 
‘We zitten op rantsoen. De frigo is bijna leeg. Buren klagen dat ze al dagen leven van koekjes 
en chips en geen medicatie meer krijgen.’ Al zeker 26 ziekenhuizen in Shanghai nemen geen 
patiënten meer aan. Burgers mogen alleen de deur uit om getest te worden, en dat gebeurt 
elke 48 uur. Als de buurt aan de beurt is, galmt er een verre echo uit een megafoon. ‘Een vast 
schema is er niet. Je moet altijd beschikbaar zijn’, vervolgt Lintel. ‘We moeten ook iedere dag 
een zelftest doen en het resultaat uploaden via een app. Zo kunnen de autoriteiten ons 
controleren.’ Wie positief test, asymptomatisch of niet, wordt verplicht afgevoerd naar een 
speciaal ‘coronakamp’ in een hangar. 

Ze moeten er blijven tot ze vijf dagen op rij negatief testen. En dat in soms erg krappe, 
onhygiënische omstandigheden. ‘Het Fangcang-opvangcentrum, waar ik 13 dagen zat, is 
gewoon een virusthemapark’, getuigt de Chinese Leona Cheng (20) op WeChat en Facebook 
met een paar gedetailleerde foto’s. Haar getuigenis werd al meerdere keren offline gehaald, 
maar ze houdt vol en maakte nu ook een Twitter-account aan. ‘De wereld moet zien wat er 
hier gebeurt’, schrijft ze. ‘Bij aankomst kreeg ik een polsband met een nummer als 
identificatie. Alsof we vee waren, mochten we alleen medici in witte beschermende pakken één 
voor één volgen. Er zaten wel 5.000 mensen. De eerste vier dagen kregen we niets van 
behandeling. Er waren zelfs geen desinfecterende maatregelen. Ook privacy ontbrak overal. 
Douches waren er niet, en de wc’s waren zo vuil dat ze stukgingen en de hele plek naar 
uitwerpselen stonk. Mensen sliepen tussen vuilnis. Zelfs personeelsleden vielen flauw. En het 
licht brandde de hele nacht door.’ 

Op sociale media wordt ook met afschuw gereageerd op een filmpje van een hondje dat werd 
doodgeslagen door een medewerker van een isolatiecentrum nadat zijn baasje een positieve 
coronatest aflegde. Nu duiken er nog meer van zulke gruwelijke beelden op. ‘Die circuleren 
hier ook’, zegt de Vlaming nog. ‘Maar de autoriteiten hebben gisteren op televisie dat nieuws 
ontkracht. Nu is natuurlijk de vraag of de beelden liegen of niet.’ 

De gevolgen van de strenge lockdown stapelen zich intussen op. Zo hebben de VS 
medewerkers en families weggehaald van het Amerikaanse consulaat en liggen bijna 500 
bulkvrachtschepen voor de Chinese haven te wachten om hun grondstoffen aan land te 
brengen. ‘Chinezen waren lange tijd trots op het strenge coronabeleid van hun overheid. Dat 
zorgde voor amper overlijdens (in totaal gaat het om ongeveer 4.640 overlijdens in China, 
vergeleken met de 31.079 in België, EDLL). Maar die trots is aan het omslaan naar protest’, 
besluit de Nederlandse journalist. Dinsdag kondigden de autoriteiten wel aan dat de bewoners 
van zones waar geen besmettingen meer zijn zich stapsgewijs weer zullen mogen verplaatsen 
buiten hun wijken. ‘Maar welke districten dat precies zijn en vanaf wanneer de 
‘versoepelingen’ ingaan, is nog niet gecommuniceerd’, besluit Lintel. Bron: De Morgen, 13 april 
2022. 
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Hangars in de Chinese stad Shanghai worden ingericht als coronakampen. @ Twitter 

 

Hangars in de Chinese stad Shanghai worden ingericht als coronakampen. @ Twitter 
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Andy zat zeven dagen in quarantaine-nachtmerrie in Sjanghai: ‘Alles was 
zo smerig’ 

Een verplichte quarantaine in een grote hal met honderden coronapatiënten: in Sjanghai 
overkomt het momenteel iedereen die positief test. En de omstandigheden zijn vaak bar en 
boos. 

Andy Tang, een jonge ingenieur, kan erover meepraten. Hij zat op een doordeweekse ochtend 
thuis, net als iedereen tijdens de lockdown in de stad, toen hij een telefoontje kreeg. ‘Je hebt 
corona, je hebt twee uur om je spullen te pakken en dan komen we je thuis ophalen’, was de 
boodschap. Andy begreep er niets van. Hij was de laatste weken juist extra voorzichtig 
geweest. ‘Ik kwam al nauwelijks buiten en ik droeg altijd een mondkapje. Ik had ook geen 
symptomen. Maar toch was ik blijkbaar besmet. Een second opinion was geen optie: ik moest 
verplicht mee.’ Bron: AD, 19 april 2022. 

 

Eerste coronadoden in Sjanghai; strenge lockdown sorteert nog geen 
effect 

Hoewel de Chinese stad Sjanghai al meerdere weken zeer strikte coronamaatregelen naleeft, 
is er nog steeds geen sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen. De nationale 
gezondheidscommissie maakte maandag bekend dat er drie mensen die besmet waren met 
Covid-19 zondag zijn overleden. 

Ze zijn de eerste coronadoden die de Chinese miljoenenstad telt sinds zij in maart weer in 
lockdown ging. De slachtoffers waren tussen 89 en 91 jaar oud en hadden alle drie een zwakke 
gezondheid, meldt het stadsbestuur op sociale media. 

Sjanghai zit midden in een zware coronagolf, de grootste die het land sinds de start van de 
pandemie twee jaar geleden al heeft meegemaakt. Een groot deel van de ongeveer 26 miljoen 
inwoners mag al weken hun woning niet uit, maar de strenge beperkingen hebben nog weinig 
effect. Zondag kwamen er 24.820 nieuwe coronabesmettingen bij in de stad. 

Terwijl de rest van de wereld intussen zo goed en zo kwaad als mogelijk met het virus probeert 
te leven, houdt Beijing nog altijd vast aan een rigide zero-covidstrategie, waarbij ook kleine 
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uitbraken bestreden worden met ingrijpende uitgaansbeperkingen, massaal testen en een 
intensieve contactopsporing. 

Momenteel zijn verschillende steden in China gedeeltelijk of volledig in lockdown. Maar daar 
waar de burgers aanvankelijk vrij gelaten de strategie van de autoriteiten ondergingen, klinkt 
er nu steeds luider gemor van ontevreden inwoners. Bron: AD, 18 april 2022. 

 

Inwoners van Sjanghai worden getest op het coronavirus. © AFP 
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Overlegcomité van vrijdag uitgesteld: coronabarometer kan nog niet weg 

Het Overlegcomité zal deze week dan toch niet samenkomen om zich te buigen over de laatste 
coronamaatregelen. De cijfers laten het uitschakelen van de coronabarometer nog niet toe, 
aldus de woordvoerder. 

Het is al de tweede keer dat de vergadering van het Overlegcomité uitgesteld wordt sinds de 
coronabarometer op 7 maart naar code geel schakelde. Daarmee verdwenen bijna alle 
maatregelen, al moeten wel nog mondmaskers gedragen worden op het openbaar vervoer en 
in zorginstellingen. 

Normaal zou het Overlegcomité, waarin de regeringen van het land vergaderen, op 25 maart 
al samenkomen om code geel te evalueren. Die bijeenkomst werd toen uitgesteld naar deze 
week, om de evolutie van de epidemie af te wachten. Maar ook nu komt er dus geen 
Overlegcomité. 

De bedoeling is om op de volgende vergadering de barometer helemaal af te schaffen, klinkt 
het in de regering, maar de cijfers laten dat vandaag nog niet toe. Daarom heeft het geen zin 
om het Overlegcomité samen te roepen. Mogelijk gebeurt dat één van de komende weken wel. 
Wellicht verdwijnen de mondmaskers dan helemaal uit het publieke leven, al staat dat nog 
niet vast. 

 

Premier Alexander De Croo (Open Vld) @ Photo News 
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Ook de leden van de intussen opgedoekte adviesraad GEMS staan in ieder geval niet te 
trappelen om de barometer nu al helemaal af te schakelen. Op 8 april, vlak voor de ontbinding 
van de GEMS, werd nog een advies afgeleverd waarin te lezen stond dat het Overlegcomité een 
terugkeer naar code oranje zou moeten overwegen als de cijfers achteruit zouden boeren. Maar 
viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is tegelijk sceptisch over zo’n ingreep. ‘De mensen 
zouden dat niet begrijpen.’ Bron: De Morgen, 19 april 2022. 

Britse gezondheidsdienst: Terug naar mondkapje en afstand houden 

Mensen moeten opnieuw worden aangemoedigd om afstand te houden en gezichtsmaskers te 
dragen om de zorg te beschermen tegen een nieuwe coronagolf, meldt een topman van de 
Britse gezondheidsdienst NHS in The Times. 

Topbestuurder Chris Hopson van NHS Providers dringt er bij ministers op aan om ‘verstandige 
voorzorgsmaatregelen’ bespreekbaar te maken die het publiek kan nemen om de druk op de 
zorg te verminderen bij een nieuwe uitbraak van corona. 

‘Er heerst bezorgdheid dat de regering niet meer over het coronavirus lijkt te willen praten’, 
aldus Hopson. ‘Maar we denken dat we een echt volwassen nationaal debat nodig hebben over 
wat leven met Covid eigenlijk betekent.’  De bestuurder vindt dat ‘doen alsof het coronavirus 
niet meer bestaat en niemand meer voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen’ een van de redenen 
dat het virus nu nog altijd rondwaart.  

De Britse premier Boris Johnson kondigde in februari het einde aan van alle wettelijke Covid-
beperkingen in Engeland en zei: ‘Laten we leren leven met dit virus en onszelf en anderen 
blijven beschermen zonder beperking van onze vrijheden.’ 

Hopson: ‘Niemand beweert dat we nu terug moeten naar draconische lockdownmaatregelen, 
maar het is niet alles of niets.’ Hij vreest dat het falen van de Britse regering om de huidige 
uitdagingen van de pandemie aan te pakken het moeilijker zal maken om nieuwe golven van 
het virus te lijf te gaan. Bron: AD, 18 april 2022. 

Politie tikt Schotse premier op de vingers omdat ze geen mondmasker 
droeg bij de kapper 

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft van de politie een waarschuwing gekregen omdat 
ze zaterdag een kapsalon bezocht zonder mondmasker. 

De 51-jarige Schotse premier bezocht zaterdag een kapsalon in de Schotse stad East Kilbride. 
Op beelden op sociale media was te zien dat ze daarbij niet altijd een mondmasker droeg, 
terwijl dat het afgelopen weekend nog wel verplicht was in Schotland. 

De politie nam akte van de beelden en bezorgde de Schotse regeringsleider een reprimande. 
Sturgeon heeft zich intussen verontschuldigd. Ze zegt dat ze een mondmasker zal blijven 
dragen op plaatsen waar dat nodig is. 

In Schotland was het mondmasker afgelopen weekend nog verplicht voor de meeste 
indooractiviteiten, zoals restaurants en winkels. Sinds vandaag wordt het mondmasker enkel 
nog aanbevolen. Sturgeon stond er in volle coronapandemie om bekend strengere 
coronamaatregelen te treffen dan de Britse premier Boris Johnson. Bron: HLN, 18 april 2022. 

Twintig bekeuringen uitgedeeld voor ‘partygate’, Johnson gaat nog 
vrijuit 

De eerste twintig bekeuringen zijn uitgedeeld aan regeringsfunctionarissen die meededen aan 
de party’s tijdens een coronalockdown. Een woordvoerder van Boris Johnson laat weten dat 
de premier geen boete heeft gekregen voor ‘partygate’, zoals het schandaal in het Verenigd 
Koninkrijk wordt genoemd. 
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Wie de boetes krijgen en hoe hoog die zijn, wordt niet vermeld in de verklaring van de politie. 
Het onderzoek is vanwege de ‘aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal’ nog niet afgesloten en 
volgens de politie zijn meer boetes niet uitgesloten. Volgens Johnsons woordvoerder is het niet 
gepast te reageren voordat het onderzoek is afgerond. 

Eerder deze maand zijn agenten begonnen met het verhoren van belangrijke getuigen, nadat 
rechercheurs de antwoorden hadden bekeken op de vragenlijsten die meer dan honderd 
mensen moesten invullen, onder wie premier Boris Johnson. Deze personen waren betrokken 
bij bijeenkomsten op het kantoor van Johnson in Downing Street en in andere 
overheidsgebouwen tijdens een coronalockdown. 

De affaire kreeg de naam partygate, omdat het om feestjes en vrijdagmiddagborrels zou gaan. 
Twaalf daarvan worden sinds januari onderzocht. De bekeuringen worden uitgeschreven 
vanwege het overtreden van de coronaregels. Het is onwaarschijnlijk dat Johnson een bon 
krijgt, zei een anonieme bron eerder tegen Reuters. Sommige feestgangers kunnen volgens 
hem meerdere prenten krijgen. 

Johnson heeft herhaaldelijk gezegd er zeker van te zijn dat er geen regels werden overtreden 
en dat het om werkbijeenkomsten ging. De kwestie rond de borrels die plaatsvonden terwijl 
er een coronalockdown was, leidde tot veel ophef in het Verenigd Koninkrijk. De oppositie en 
een deel van zijn eigen partij willen dat hij opstapt. Bron: AD, 29 maart 2022. 

 

De foto zorgde voor veel opspraak in het Verenigd Koninkrijk. Rechtsonderin zie je premier 
Boris Johnson met collega's bij een tuinfeest in zijn ambtswoning, terwijl dat volgens de toen 
geldende coronaregels niet mocht. © privefoto 

Johnson beboet voor feesten tijdens lockdowns, maar zijn positie blijft 
buiten gevaar 
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Ondanks een geldboete voor het overtreden van coronaregels, komt de positie van de Britse 
premier Boris Johnson voorlopig niet in gevaar. De grootste critici van Johnson in zijn eigen 
Conservatieve partij vinden het nu niet het moment om hun leider van de troon te stoten. Zij 
wijzen op de oorlog in Oekraïne en willen de regering niet in gevaar brengen. 

De Londense politie beboette premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie voor het overtreden 
van de coronaregels tijdens de lockdowns. Ook minister Rishi Sunak van Financiën kreeg een 
boete, evenals tientallen regeringsmedewerkers. In afwachting van een rapport over de 
specifieke aard van de vergrijpen, nam de roep om het aftreden van Johnson toe.  

Twee van de felste interne criticasters hebben nu echter hun steun uitgesproken voor de 
regeringsleider. ‘Het zou op dit moment niet juist zijn om de premier te verwijderen’, zei de 
leider van de Schotse conservatieven, Douglas Ross. Hij had zijn vertrouwen in Johnson 
ingetrokken door de affaire rond de feestjes met de premier in coronatijden. Hij noemde het 
nu belangrijk om eensgezind te blijven tegenover de Russische agressie. 

Een conservatieve parlementariër die als eerste Johnson had opgeroepen af te treden, Roger 
Gale, legde een soortgelijke verklaring af. Er zal een tijd komen dat de premier zich zal moeten 
verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gedaan, aldus Gale. ‘Dat moment is niet nu. Maar 
ik denk niet dat de premier ons naar de volgende verkiezingen zal leiden.’ 

Johnson bevond zich twee weken geleden in Westminster Abbey voor de eredienst voor de 
vorig jaar overleden prins Philip, toen de Metropolitan Police bekendmaakte twintig ‘fixed 
penalty fines’ te hebben uitgeschreven voor politici, ambtenaren en medewerkers van enkele 
ministeries. De naam van de premier zat niet hier niet tussen. Dinsdag kwam hij alsnog aan 
de beurt. 

Voor Johnson kwam de tijdelijke ontsnapping als een geschenk uit de hemel. Twaalf maanden 
eerder zat koningin Elizabeth alleen in de kerkbanken van St George’s Chapel in Windsor 
Castle bij de begrafenis van haar echtgenoot. De hoogbejaarde monarch hield zich 
plichtsgetrouw aan de coronaregels, waardoor ze niet kon rouwen met haar familie. Later 
bleek dat ambtenaren de avond ervoor een (verboden) drankfestijn hielden. 

Voor het Britse volk en een flink aantal parlementariërs betekende deze openbaring de laatste 
druppel in een lange rij van strapatsen rond de ambtswoning van Johnson. De premier 
ontkende lang het bestaan van de feesten. Later beweerde hij dat de regels waren opgevolgd. 
Toen foto’s van hem opdoken bij een drankgelag in de tuin van Downing Street, gaf hij aan in 
de veronderstelling te hebben verkeerd dat het een werkbijeenkomst betrof. 

Een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door topambtenaar Sue Gray, leek het einde van 
Johnson aan te kondigen. Binnen zijn eigen partij raakten fractieleden het geduld met hem 
kwijt. Een flink aantal van hen stuurden brieven naar een speciale commissie om een motie 
van wantrouwen af te dwingen. In afwachting van het rapport werd de drempelwaarde van 54 
inzendingen nog niet gehaald. 

Conservatieve politici lieten doorschemeren dat de grens na de publicatie van de uitkomsten 
snel bereikt zou worden. Dankzij een bizarre interventie van de London Metropolitan Police 
kreeg Johnson onverwacht een adempauze. Hoofdcommissaris Cressida Dick, eerder niet 
geïnteresseerd in de overtredingen van de covidrestricties, kondigde ineens aan zelf een 
politieonderzoek in te stellen. 

Gray moest stapels met bewijsmateriaal overdragen. Over de twaalf feesten die de London Met 
onder de loep ging nemen, mocht ze in haar rapport niets vermelden. Wat overbleef voor haar 
was een ‘tussentijdse update’, waarin de voormalige kroegbazin ruimte vond om voor Johnson 
pijnlijke passages in te voegen. Vooral de kwalificatie ‘falend leiderschap’ zorgde voor enorme 
ophef. 

Intern raakte vooral het verlies van de ‘veilige zetel’ in North Shropshire bij een tussentijdse 
verkiezing een gevoelige snaar. Diverse kopstukken van de Conservatieve Partij voorzagen een 
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onvermijdelijke afzettingsprocedure voor Johnson. De invasie van Oekraïne parkeerde de 
onvrede over hem. Met het landsbelang in het geding trokken enkele parlementsleden hun 
motie van wantrouwen in. 

Door de energiecrisis, de hoge inflatie en de belastingverhogingen beschermt zijn geprezen 
optreden als oorlogsleider hem nauwelijks. Keir Starmer, leider van oppositiepartij Labour, 
vroeg direct om het aftreden van hem en Sunak. ‘Ze hebben het volk meermaals voorgelogen’, 
stelde hij. ‘Ze moeten weg.’ Als het definitieve rapport van Sue Gray naar buiten komt, kan 
dit niet meer worden uitgesloten. Bron: AD, 12 april 2022. 

Britse staatssecretaris stapt op wegens coronaboete premier Johnson 

De Britse staatssecretaris van Justitie, David Wolfson, heeft ontslag genomen vanwege de 
coronaovertredingen door regeringsfunctionarissen. Het is de meest verregaande reactie in de 
Britse politiek nadat premier Boris Johnson dinsdag een boete kreeg. 

In totaal zijn meer dan vijftig boetes uitgeschreven voor borrels en feestjes tijdens de 
lockdowns. Naast de premier zijn ook zijn vrouw Carrie en minister Rishi Sunak van Financiën 
beboet. De premier bood dinsdag opnieuw zijn excuses aan, maar verdedigde ook weer zijn 
gedrag. 

Wolfson schrijft in zijn ontslagbrief aan Johnson de ‘herhaaldelijke overtredingen’ en 
‘schendingen van het strafrecht’ te betreuren. Hij laat weten dat het niet alleen gaat om wat 
er is gebeurd, maar ook om de officiële reactie op het schandaal. ‘Aangezien we over deze 
zaken van mening verschillen, moet ik u vragen mijn ontslag te aanvaarden’, schrijft Wolfson. 

Johnson liet weten dat hij met ‘spijt’ de brief in ontvangst heeft genomen en bedankt Wolfson 
voor zijn diensten. ‘De regering heeft geprofiteerd van uw jarenlange juridische ervaring’, aldus 
de premier. 

De Britse premier lag begin dit jaar zwaar onder vuur door partygate, maar te weinig 
partijleden keerden zich tegen hem om een vertrouwensstemming af te dwingen. Ook nu is er 
intern kritiek op Johnson. De Britse krant The Guardian schrijft dat sommige parlementariërs 
net als eerder willen dat Johnson opstapt, maar ook dat een deel is teruggekomen op die 
oproep vanwege de oorlog in Oekraïne. Bron: AD, 14 april 2022. 

Premier Johnson gaat sorry zeggen tegen Britse parlement voor 
overtreden coronaregels 

De Britse premier Boris Johnson legt dinsdag voor het eerst sinds hij een boete kreeg voor het 
breken van de coronaregels een verklaring af aan het parlement. Hij gaat dan zijn excuses 
aanbieden, melden bronnen rond de Britse oppositiepartij Labour aan de BBC.  

Volgens de oppositiepartijen heeft Johnson het parlement opzettelijk misleid. De partijen 
kunnen mogelijk oproepen tot een stemming hierover. Ook wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om een parlementair comité onderzoek te laten doen. 

Johnson kreeg de boete voor een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag op 19 juni 2020. 
Johnson werd volgens Britse media met een taart verrast en toegezongen door tientallen 
collega’s. Zijn vrouw zou hebben geholpen bij de organisatie van de bijeenkomst die 20 tot 30 
minuten zou hebben geduurd. Ook zij werd beboet, maar het is niet duidelijk of zij de boete 
om deze reden kreeg. 

De Britse premier liet vorige week al weten dat hij de boete had betaald en bood toen ook al 
zijn publieke verontschuldigingen aan. 

De boete volgde na onderzoek van de Britse politie naar twaalf bijeenkomsten met 
overheidspersoneel in onder meer Downing Street 10, het kantoor van Johnson. De affaire 
rond feestjes en borrels staat bekend onder de naam Partygate. 
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De positie van Johnson kwam eerder dit jaar vanwege het schandaal zwaar onder druk te 
staan. Meerdere leden van zijn Conservatieve Partij riepen op tot zijn aftreden. Oppositieleider 
Keir Starmer van Labour heeft na de bekendmaking van de boetes opnieuw opgeroepen tot 
Johnsons vertrek. Hij vindt dat ook de Britse minister Rishi Sunak van Financiën zijn ontslag 
moet indienen, omdat hij aanwezig was bij het verjaardagsfeest. 

Begin januari werd bekend dat de Britse politie toch onderzoek ging doen naar vermeende 
lockdownfeesten in de ambtswoning van Boris Johnson op Downing Street 10.  Bron: AD, 19 
april 2022. 

Boris Johnson zegt sorry voor het vieren van zijn verjaardag tijdens de 
lockdown 

De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdagavond ‘van harte’ zijn excuses aangeboden 
omdat hij in 2020 heeft deelgenomen aan iets wat verboden was onder de strenge 
lockdownregels wegens corona: zijn verjaardagsfeest in zijn ambtswoning Downingstreet 10. 

Johnson tekende er wel bij aan dat hij niet willens en wetens de regels heeft overtreden of het 
parlement heeft misleid. Het ‘kwam niet in me op’ dat de verjaardag, compleet met taart, een 
feest was, zei Johnson. Vorige week kreeg Johnson omgerekend zestig euro boete voor het 
verrassingsfeestje, waardoor hij de geschiedenisboeken ingaat als de eerste Britse premier ooit 
die de wet heeft overtreden tijdens zijn premierschap. 

De politie doet nog onderzoek naar een dozijn andere feestjes in verscheidene 
overheidsgebouwen waar Johnson van de partij was. Ook daarvoor kan Johnson beboet 
worden. 

Johnson denkt er niet over om op te stappen vanwege wat hij zelf als een uitglijder omschrijft. 
De Labour-oppositie en ook enkele leden van zijn eigen Conservatieve Partij eisen dat wel. 
Johnson zei de ‘gekwetstheid en woede’ te begrijpen die veel mensen voelen omdat hij de 
strenge regels die zijn regering tijdens de coronapandemie oplegde aan de burgers heeft 
overtreden. 

Tot de critici in eigen gelederen behoort Mark Harper, een Conservatieve afgevaardigde met 
aanzienlijke status als voormalig ‘chief whip’, de verantwoordelijke afgevaardigde voor de 
fractiediscipline. Hij zei in het Lagerhuis tegen Johnson dat hij moet opstappen. 

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, heeft ingestemd met een parlementair 
debat, donderdag, over de vraag of premier Boris Johnson het parlement heeft misleid met 
zijn overtredingen van de coronaregels. 

Holey zei dat het niet aan hem is te bepalen of Johnson zich geringschattend heeft uitgelaten 
in het parlement over feestjes en bijeenkomsten in zijn woning en kantoor in Downing Street 
tijdens de lockdown, zoals Labour de premier verwijt. Labourleider Keir Starmer zal morgen 
een motie indienen om dat debat aan te vragen. 

De oppositie zal het parlement vermoedelijk vragen de kwestie door te verwijzen naar een 
parlementaire onderzoekscommissie. Deze kan dan uitmaken of de premier opzettelijk de 
Lagerhuisleden op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van 
wetsovertredingen in Downing Street. 

Het is de vraag of de motie het haalt. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in 
het Lagerhuis. Een behoorlijk aantal partijgenoten van Johnson moet met de oppositie 
meestemmen om een parlementair onderzoek in gang te zetten. Vooralsnog heeft slechts een 
handjevol van hen openlijk kritiek geuit op de premier, die wegens zijn voortvarende rol in de 
oorlog met Ukraïne veel aan aanzien heeft gewonnen. Bron: Trouw, 19 april 2022. 



227 
 

 

Parlementair onderzoek naar misleiding door premier Johnson in 
'partygate'-affaire 

Het Britse parlement stelt een onderzoek in naar de vermeende misleiding door premier Boris 
Johnson in het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. 

De parlementariërs steunden zonder verzet een voorstel om een commissie van zeven 
parlementsleden onderzoek te laten doen. Zij kunnen sancties aanbevelen, die zouden kunnen 
leiden tot een schorsing of een verwijdering van Johnson uit het Lagerhuis. 

De regering wilde de stemming aanvankelijk met hulp van Conservatieve parlementariërs 
uitstellen, maar stopte die poging kort voor aanvang van het debat. 

De premier zou het parlement hebben misleid in zijn eerste reacties op berichten dat hij en 
zijn medewerkers coronaregels hadden overtreden. Johnson heeft eerder zijn excuses 
aangeboden, maar stelt dat hij het parlement niet bewust heeft misleid en niet van plan is op 
te stappen. 

Johnson zei eerder op de dag het te vroeg te vinden voor een parlementair onderzoek. Hij vindt 
dat eerst het onderzoek van de politie moet zijn afgerond, en zegt niets te verbergen te hebben. 
Een deel van de ‘partygate’-beschuldigingen wordt onderzocht door de politie. In het lopende 
onderzoek zijn al tientallen boetes uitgedeeld, aan onder anderen de premier en minister Rishi 
Sunak van Financiën. 

Dinsdag legde Johnson, voor het eerst sinds hij een boete kreeg voor het breken van de 
coronaregels, een verklaring af aan het parlement. Hij bood daarin zijn excuses aan.  

Johnson kreeg de boete voor een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag op 19 juni 2020. 
Johnson werd volgens Britse media met een taart verrast en toegezongen door tientallen 
collega’s. Zijn vrouw zou hebben geholpen bij de organisatie van de bijeenkoms, die 20 tot 30 
minuten zou hebben geduurd. Ook zij werd beboet, maar het is niet duidelijk of zij de boete 
om deze reden kreeg. 

De Britse premier liet vorige week al weten dat hij de boete had betaald en bood toen ook al 
zijn publieke verontschuldigingen aan. 

De boete volgde na onderzoek van de Britse politie naar twaalf bijeenkomsten met 
overheidspersoneel in onder meer Downing Street 10, het kantoor van Johnson. De affaire 
rond feestjes en borrels staat bekend onder de naam Partygate. 

De positie van Johnson kwam eerder dit jaar vanwege het schandaal zwaar onder druk te 
staan. Meerdere leden van zijn Conservatieve Partij riepen op tot zijn aftreden. Oppositieleider 
Keir Starmer van Labour heeft na de bekendmaking van de boetes opnieuw opgeroepen tot 
Johnsons vertrek. Hij vindt dat ook de Britse minister Rishi Sunak van Financiën zijn ontslag 
moet indienen, omdat hij aanwezig was bij het verjaardagsfeest. Bron: AD, 21 april 2022. 

Mondkapjesplicht in vliegtuig VS afgeschaft na tussenkomst rechter 

Reizigers die binnen de Verenigde Staten vliegen, hoeven niet langer een mondkapje te dragen 
in het vliegtuig of op het vliegveld. Het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC wilde de 



228 
 

mondkapjesplicht nog tot 3 mei verlengen, maar door tussenkomst van een federale rechter 
in Florida is die verplichting nu van de baan. 

De regering van Joe Biden heeft als reactie op het besluit van de rechter laten weten dat het 
de mondmaskerplicht niet zal doorzetten. Een woordvoerder van het Witte Huis laat weten 
dat de regering nog wel aanraadt een mondkapje te dragen in vliegtuigen en op vliegvelden. 

 

 

Reizigers op het vliegveld van Denver. © AP 
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Luchtvaartmaatschappijen United en Alaska lieten direct weten dat reizigers op hun vluchten 
geen mondkapjes meer hoeven te dragen. ‘Mondkapjes waren de afgelopen twee jaar net zo 
belangrijk als instapkaarten, zonder kon je niet op het vliegtuig. Maar vanaf vandaag is dat 
optioneel. Hoewel we blij zijn uw lachende gezichten weer te kunnen zien, begrijpen we ook 
dat sommigen misschien gemengde gevoelens hebben. Blijf aardig voor elkaar en realiseer dat 
het dragen van een mondkapje tijdens het reizen nog steeds een optie is’, zo reageerde Alaska 
Airlines. 

Ook American Airlines en Delta hebben inmiddels laten weten de beslissing te zullen volgen. 
‘We zijn opgelucht dat het mondkapje niet langer verplicht is nu het coronavirus wordt 
beschouwd als een gewoon griepvirus. Bedankt voor uw steun bij het naleven van de strenge 
verplichtingen de afgelopen jaren, waarmee we elkaar en onze klanten hebben geprobeerd te 
beschermen’, zo liet Delta weten. Bron: AD, 19 april 2022. 

Amerikanen juichen omdat mondkapjes in vliegtuig af mogen 

Reizigers zijn niet langer verplicht een mondkapje te dragen op binnenlandse vluchten in de 
VS. Op sociale media is te zien hoe passagiers daar met gejuich op reageerden. 

Een federale rechter in Florida zette maandag een streep door de coronamaatregel. In Europa 
blijven mondkapjes nog wel verplicht in vliegtuigen en op vliegvelden. Bron: AD, 19 april 2022. 

 

Weer verdwijnen coronahordes: niet-gevaccineerden niet meer in 
quarantaine, mondkapadvies vervalt 

Met het luwen van de Covidgolf worden opnieuw coronarestricties geschrapt. Het quarantaine-
protocol voor ongevaccineerden verdwijnt, ook het mondkapadvies op drukke plekken vervalt. 
Wel blijft isolatie na een infectie de regel.  
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Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten na advies van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu). Al eerder schrapte de politiek tal van coronarestricties, nu gaan 
ook veel van de laatst overgebleven adviezen overboord.  

Wel blijft het devies om na een besmetting in isolatie te gaan, zodat het virus niet overgedragen 
kan worden, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zojuist in een 
toelichting op het besluit. ‘Als je klachten hebt, doe dan een test. En als je positief blijkt, ga 
in isolatie. Anders besmet je mensen in je omgeving. Wel kijkt het RIVM nog of de periode 
korter kan dan 5 dagen. Dat is al kort, maar wellicht kan het nog korter.’ 

Want corona is ‘helaas niet voorbij’, stelt de minister. ’Het gaat nu goed, maar corona gaat 
niet meer weg, dat weten we. Het zal op enig moment weer toenemen, dat weten we. We vinden 
het verantwoord om deze adviezen per direct te schrappen, maar we zien in het Verenigd 
Koninkrijk ook dat de toestroom naar ziekenhuizen nog altijd groot kan zijn. We houden 
rekening met een eventuele opleving in het najaar. ‘ Bron: AD, 19 april 2022. 

 

 

 

Ook OMT-voorzitter Van Dissel communiceerde via privémail 

Niet alleen voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, maar ook OMT-voorzitter 
Jaap Van Dissel gebruikte tijdens de coronacrisis zijn privémail voor werkgerelateerde 
communicatie. Via zijn Gmail-account mailde Van Dissel met bewindspersonen, ambtenaren, 
OMT-leden en collega’s van het RIVM, meldt de Volkskrant. 

Het gebruik van privé-accounts door ambtenaren of bewindspersonen wordt sterk ontraden 
om twee redenen: het levert veiligheidsrisico’s op en de kans bestaat dat communicatie zich 
aan het zicht onttrekt. Zo worden de mails vaak niet vrijgegeven na een verzoek op basis van 
de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en krijgt ook de Tweede Kamer er niet per definitie 
inzage in. 
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Als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het 
Outbreak Management Team (OMT) speelde Van Dissel een cruciale rol in de 
coronacrisis. Mede daardoor is zijn communicatie belangrijk voor het reconstrueren van het 
beleid en de aankomende parlementaire enquête. 

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt aan de Volkskrant dat Van Dissel zijn privémail 
gebruikte.  Op de verschillende plekken waar Van Dissel werkte, waren de RIVM-systemen 
volgens de woordvoerder ‘niet altijd even bruikbaar’. Zo kon het soms ‘lang duren om in te 
loggen’. Aan het begin van de coronacrisis werd intern bij het RIVM nog expliciet 
gewaarschuwd voor het gebruik van privémail, blijkt uit documenten die via een WOB-verzoek 
zijn vrijgegeven. 

Begin deze maand werd bekend dat minister Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis 
gebruikmaakte van zijn privémail. Hierdoor is mogelijk informatie over de omstreden 
mondkapjesdeal met Sywert Van Lienden verloren gegaan. Naar aanleiding van die kritiek 
besloot van Dissel om voortaan alleen nog zijn werkmail te gebruiken. 

Het RIVM laat weten dat Van Dissel via zijn privémail niet heeft gecommuniceerd met het 
privéaccount van Hugo de Jonge. De organisatie erkent dat ‘wellicht het beeld zou kunnen 
ontstaan’ dat de transparantie in het geding is, maar noemt het ‘onwaarschijnlijk’ dat er 
informatie verloren is gegaan. Van Dissel zou ‘in principe’ altijd het RIVM-secretariaat of 
andere RIVM-adressen hebben ge-cc’d, waardoor zijn mails beschikbaar blijven voor WOB-
verzoeken en onderzoeken. Bron: AD, 19 april 2022. 

 

Ministerie van Justitie VS vecht opheffing mondkapjesplicht aan 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het opheffen van de 
mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. De mondkapjesplicht werd maandag door een 
rechter in Florida ongeldig verklaard. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen 
direct mee in dit besluit en besloten dat mondkapjes voortaan niet verplicht zijn. 
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De Amerikaanse regering had de mondkapjesplicht in onder meer bussen, metro's en 
vliegtuigen net tot en met 3 mei verlengd, toen een federale rechter in Florida hier een stokje 
voor stak. In een reactie zei president Joe Biden dat het nu ‘aan de Amerikanen zelf’ is of ze 
hun mond en neus wel of niet bedekken. De regering maakte tevens bekend het besluit uit 
Florida niet te zullen aanvechten. 

Het ministerie van Justitie en de gezondheidsdienst CDC zijn het hier niet mee eens en 
besloten wel in beroep te gaan. Zij doen dit ‘in afwachting van de conclusie van de CDC of de 
regel noodzakelijk blijft voor de volksgezondheid'. De gezondheidsdienst buigt zich op dit 
moment over die vraag en beveelt het dragen van mondkapjes ondertussen nog wel aan in het 
openbaar vervoer en in vliegtuigen. 

Verschillende steden, waaronder New York, hebben al laten weten dat het dragen van een 
mondkapje in het openbaar vervoer en in taxi's daar nog wel verplicht is. Bron: AD, 20 april 
2022. 

 

 

Ziekteverzuim naar recordhoogte door corona en griepgolf: ‘Kan nog 
weken aanhouden’ 

Het ziekteverzuim in Nederland is vorige maand naar recordhoogte gestegen als gevolg van de 
griepgolf en coronabesmettingen. Het gemiddelde verzuimpercentage liep verder op tot 5,6 
procent, van 5,5 procent in februari, zo valt op te maken uit cijfers van de arbodiensten 
ArboNed en HumanCapitalCare. Hoelang de huidige griepgolf in Nederland zal aanhouden en 
hoe hoog de piek van het aantal besmettingen wordt, laat zich volgens deskundigen van het 
RIVM moeilijk voorspellen.  

Volgens de organisaties waren er in maart voor elke honderd werkenden elf ziekmeldingen. 
‘In de loop van maart daalde het aantal verzuimmeldingen door corona, terwijl het aantal 
meldingen door griep en griepachtige klachten steeg’, stellen de diensten vast.  

In de laatste week van maart was griep de oorzaak van 35 procent van de verzuimmeldingen. 
Voor corona was dat 30 procent. De arbodiensten constateren ook dat de verzuimduur door 
corona lijkt af te nemen. 

Daarnaast wijzen ze erop dat, ondanks het record, het totale aantal meldingen door griep en 
corona vergelijkbaar is met griepgolven zoals in 2018. Het ziekteverzuim steeg in maart vooral 
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bij grote bedrijven. Daar ging het gemiddelde verzuimpercentage van 6,5 procent in februari 
naar 6,7 procent vorige maand. 

De hoogte van de griepgolf laat zich volgens onderzoekers van het RIVM moeilijk voorspellen. 
‘Het kan nog weken aanhouden, maar het kan ook dat het wegzakt en we voor de zomer geen 
griepgolf meer hebben. We gaan het zien’, zegt onderzoeker en afdelingshoofd Adam Meijer. 

De dominante griepvariant is dit jaar H3N2, een subtype van Influenza A. De griepprik die 60-
plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid in het najaar hebben gehaald, biedt 
volgens voorlopige cijfers een bescherming van ongeveer 30 procent tegen besmetting. Dat is 
precies het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. 

Wie de prik heeft gehaald, loopt ongeveer veertig procent minder kans op ziekenhuisopname 
door griep, vult epidemioloog Rianne van Gageldonk aan. Zij is afdelingshoofd respiratoire 
infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Volgens de laatste cijfers gingen vorige week 61 op de 100.000 mensen in Nederland naar de 
huisarts met griepachtige klachten. Dat aantal ligt maar net boven de grens die normaal wordt 
aangehouden om van een epidemie te spreken: die ligt op 58 huisartsbezoeken per 100.000 
inwoners. 

De cijfers laten zich echter niet goed vergelijken met voorgaande jaren, zeggen de experts. 
Mensen met griepachtige klachten doen nu vaak een coronatest en zullen minder geneigd zijn 
om naar de huisarts te gaan, denken ze. In 62 procent van de testmonsters van huisartsen 
én coronateststraten die op griep worden onderzocht, wordt influenzavirus gevonden. Zulke 
hoge percentages duiden erop dat inderdaad een epidemie gaande is. 

Gemiddeld krijgen mensen eens in de tien jaar griep. Dat het griepvirus door de 
coronamaatregelen een tijd nauwelijks aanwezig is geweest, wil volgens de deskundigen niet 
zeggen dat we er nu niet meer tegen bestand zijn. ‘Eigenlijk hebben we maar één seizoen 
gemist’, zegt Meijer. Hij verwacht dat dit geen grote invloed zal hebben op bijvoorbeeld jonge 
kinderen die hierdoor pas later met influenzavirussen in aanraking komen. Bron: BD, 21 april 
2022. 

Mazelenvaccin in kinderopvang ligt opeens gevoelig door corona 

Mag de kinderopvang een vaccinatie tegen mazelen eisen? Een nieuwe wet was al bijna rond, 
maar dreigt alsnog te stranden. 

Het leek de Tweede Kamer nog wel zo’n goed idee, in de strijd tegen de bepaald niet 
ongevaarlijke kinderziekte van de mazelen. Kinderdagverblijven mochten voortaan een 
‘deurbeleid’ gaan voeren. Ze kunnen dan vaccinatie tegen de mazelen verplicht gaan stellen. 

Een grote meerderheid van de Kamer stemde in februari 2020 voor de D66-initiatiefwet die 
dit regelt. Dat was vlak voor de coronapandemie losbarstte. Maar sinds corona is alles wat 
met vaccinaties te maken heeft politiek gevoelig geworden. 

Hoe gevoelig, bleek deze week in de Eerste Kamer. De D66-wet dreigt daar alsnog te stranden 
doordat de corona-discussie dwars door de mazelendiscussie heen is gaan lopen. De politieke 
meerderheid voor de wet lijkt verdampt. Juridische problemen stapelen zich op. 

Probleem is dat een ‘deurbeleid’ in theorie óók kan betekenen dat kinderdagverblijven of 
naschoolse opvang kinderen mogen weigeren die niet zijn gevaccineerd tegen corona. Het 
kabinet heeft om die reden een zware waarschuwing uitgesproken. ‘Ongewenst’, noemt CDA-
minister van sociale zaken Karien Van Gennip het dat de wet wordt aangenomen in de Eerste 
Kamer. ‘Het kan leiden tot sociale uitsluiting’. 

D66 stelde al in 2018 voor om ouders vrijheid te geven om hun kind naar kinderopvang te 
sturen waar alleen gevaccineerde kinderen komen. ‘Ouders moeten een keuze kunnen 
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maken’, verdedigde D66-Kamerlid Paul Van Meenen de initiatiefwet deze week in de Eerste 
Kamer. Hij is een van de indieners. 

Het voorstel dateert uit de tijd dat er veel onrust was over uitbraken van mazelen en over de 
dalende vaccinatiegraad. De komende jaren kunnen er weer uitbraken komen, waarschuwde 
indiener Van Meenen. Hij herinnerde eraan hoe groot de bezorgdheid was onder jonge ouders. 
‘Meer dan vijftigduizend mensen ondertekenden een petitie om mazelenvaccinatie verplicht te 
stellen.’ 

Verplichte vaccinatie op alle crèches was in 2020 nog een idee dat leefde in de Tweede Kamer. 
Vooral de VVD neigde ernaar. D66 kwam met een tussenoplossing: geen algemene 
verplichting, wel de mogelijkheid dat de kinderopvang zelf eisen stelt. Maar partijen die 
destijds instemden – vooral PvdA en GroenLinks – kijken er nu anders tegenaan. Christelijke 
partijen waren al tegen. 

‘Het leek een ogenschijnlijk kleine wijziging, maar die brengt een hausse aan praktische en 
redelijk fundamentele bezwaren teweeg over grondrechten’, aldus een twijfelende PvdA-
senator Mei Li Vos. De PvdA aarzelt. GroenLinks vindt meer in het algemeen het D66-voorstel 
‘rommelig onderbouwd’. De PVV is op zichzelf voorstander. ‘Een sympathiek idee’, aldus PVV-
senator Gom Van Strien. Maar die partij wil wel de garantie dat coronavaccinatie uitgezonderd 
blijft. 

De complicatie zit in de kleine lettertjes, die nog dateren van vóór corona. D66 stelde in de 
wettekst voor dat kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma door de 
kinderopvang geweigerd mogen worden. Destijds zat er nog geen coronavaccin in dat 
Rijksvaccinatieprogramma. Nu wel. De gevolgen kunnen groot zijn. Volgens CDA en SGP komt 
de initiatiefwet neer op een ‘indirecte vorm van verplichte vaccinatie’. Crèches kunnen in 
theorie ook personeel gaan weigeren dat niet gevaccineerd is tegen corona. 

Zowel de VVD als ook de PVV zijn kritisch over de houding van het kabinet. ‘Kan het kabinet 
dit niet coöperatief oplossen?’, aldus VVD-senator Reina de Bruijn. Maar dat is het kabinet 
niet van plan. Dinsdag zou de senaat over het plan stemmen. Maar de kans is groot dat D66 
het in moet trekken. Of parkeren – tot corona verleden tijd is. Bron: Trouw, 20 april 2022. 

Mogelijk dit najaar al extra vaccinatierondes tegen corona 

De volgende vaccinatieronde tegen het coronavirus is mogelijk al in september. Daarbij is het 
denkbaar dat er in de winter meerdere vaccinatierondes komen. Dat zegt minister Kuipers 
van Volksgezondheid tegen de vaste Kamercommissie van VWS. Ook zegt hij dat de kans groot 
is dat er tegen die tijd vaccins 'op maat' beschikbaar zijn. 'We moeten niet vergeten dat als je 
nu corona krijgt, dat je wel een andere variant krijgt. Je bent gevaccineerd tegen een variant 
die eigenlijk helemaal niet meer voorkomt', zegt Bert Niesters, Viroloog en hoogleraar bij het 
UMC Groningen. 

Het nieuwe vaccin dat in het najaar zal worden verstrekt zal volgens Niesters 'een beetje 
vergelijkbaar' zijn met een griepvaccinatie. 'In een griepvaccin zitten vier verschillende 
varianten die ieder jaar een beetje aangepast worden, afhankelijk van het virus dat rondgaat 
of verwacht wordt. En dat zou je ook kunnen doen voor het coronavaccin.' 

De planning van het ministerie van Volksgezondheid is om deze prikken tegen het najaar van 
2022 te zetten, maar of dat lukt is moeilijk te voorspellen volgens Niesters. 'Er zijn inderdaad 
hier en daar geluiden dat andere landen er ook mee bezig zijn en ik heb wel een paar keer de 
meneer van Pfizer in een tv-programma horen zeggen dat ze ermee bezig zijn, maar daarna 
heb ik er niks meer van gehoord. Het kan in principe wel snel gaan. Met de nieuwe 
technologieën is het wel mogelijk om heel snel een variantvaccin te maken, maar de vraag is 
natuurlijk hoe snel de productie op peil krijgt.' 
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Volgens Niesters is de grote vraag: 'wie ga je vaccineren? Dan ga je natuurlijk de risicogroepen 
vaccineren die in principe eigenlijk gelijk zijn aan de risicogroepen bij de griep, zoals ouderen 
bijvoorbeeld.' 

'We moeten niet vergeten dat als je nu corona krijgt dat je wel een ander variant krijgt. Je bent 
gevaccineerd tegen een variant die eigenlijk helemaal niet meer voorkomt. Dus de kans dat je 
dus drie keer corona kunt krijgen ondanks dat je gevaccineerd bent is helemaal niet zo gek.' 
Het verschil is alleen dat gevaccineerden niet in het ziekenhuis dan wel de ic terechtkomen, 
stelt Niesters. 'Dat is ook de reden dat je gevaccineerd wordt. Niet zoals bijvoorbeeld met de 
mazelen, dat als je gevaccineerd wordt, je geen mazelen meer krijgt. Dat is dus wel een heel 
andere situatie.' 

Toch blijft er volgens Niesters een grote groep mensen die niet beschermd kunnen worden 
door een vaccinatie, 'en daar moeten we dus andere alternatieven voor vinden', aldus Niesters. 
Bron: BNR, 20 april 2022. 

België moet voor 98,5 miljoen euro aan Covid-materiaal vernietigen 

De overheid heeft in april voor ongeveer 98,5 miljoen euro aan mondmaskers, testmateriaal 
en medicijnen moeten vernietigen omdat de vervaldatum overschreden was of de kwaliteit 
onvoldoende was. Bron: Het Nieuwsblad, 21 april 2022. 

Amerikaanse regering in beroep tegen annulatie mondmaskerplicht 

De Amerikaanse overheid heeft woensdag een beroep ingediend tegen de beslissing van een 
rechter in Florida om de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer te annuleren. Het 
ministerie van Justitie had al aangekondigd dat het in beroep wilde gaan, maar wilde eerst 
nog het advies van de gezondheidsdienst CDC afwachten.  Bron: Het Nieuwsblad, 21 april 
2022. 

Koningin Mathilde test positief op corona 

Koningin Mathilde heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt het Koninklijk Paleis. 
‘De koningin voelt zich goed en volgt de aanbevelingen van haar dokter’, klinkt het. De 49-
jarige Mathilde moet door de besmetting haar publieke activiteiten deze week uitstellen. Bron: 
Het Nieuwsblad, 21 april 2022. 

Sloveense oppositieleider besmet met corona 

De topkandidaat van een Sloveense oppositiepartij is besmet met het coronavirus, een week 
voor het land naar de stembus trekt. 

Robort Golob is de kandidaat voor de oppositiepartij Vrijheidsbeweging (Gibanje Svoboda). Hij 
maakte bekend met het virus te zijn besmet, maar zei ook enkel verkoudheidssymptomen te 
hebben. Voorlopig blijft hij thuis in isolatie. Bron: Het Nieuwsblad, 19 april 2022. 

Shanghai versoepelt voorzichtig maatregelen 

Shanghai, dat sinds het begin van de maand volledig in lockdown is, heeft de beperkingen die 
de voedselvoorziening belemmeren en zwaar wegen op de Chinese economie, enigszins 
versoepeld. En dat ondanks de toename van het aantal gevallen en sterfgevallen van Covid-
19. De inwoners van de economische hoofdstad van China lijken steeds meer gefrustreerd te 
geraken door de moeilijke toegang tot voedsel en de gedwongen isolatie van positieve personen 
in quarantainecentra met weinig comfort en hygiëne. Multinationals maken zich zorgen over 
de gevolgen van de lockdown voor de wereldwijde toeleveringsketens. Veel bedrijven hebben 
de productie stopgezet. Oorspronkelijk zou de lockdown vier dagen duren. 

De 25 miljoen inwoners van Shanghai, waar sinds begin maart meer dan 400.000 
besmettingen zijn gemeld, staan in principe onder strikte huisarrest. Maar sinds vorige week 
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zijn sommige regels versoepeld, zegt de gemeenteraad woensdag. Meer dan 12 miljoen mensen 
kunnen technisch gezien hun huis verlaten, maar moeten binnen de grenzen van hun 
woonplaats of buurt blijven, aldus de mededeling. 

In theorie kunnen de bewoners van buurten waar de afgelopen veertien dagen geen gevallen 
zijn gemeld, zich vrij bewegen. Maar veel bewoners van dergelijke gebieden hebben op sociale 
media geklaagd dat zij hun buurt niet mogen verlaten. De mate van bewegingsvrijheid blijft 
afhankelijk van de welwillendheid van de vrijwilligers van de Communistische Partij, die de 
maatregelen vaak zeer strikt opvolgen. 

De autoriteiten zijn begonnen met het aanduiden van zogenaamde strategische bedrijven waar 
de productie moet worden voortgezet. Meer dan zeshonderd bedrijven zijn geselecteerd voor 
vervroegde hervatting van de werkzaamheden in Shanghai. 

De Amerikaanse autogigant Tesla, die een grote productielocatie in de stad heeft, heeft het 
werk dinsdag hervat na een onderbreking van 20 dagen, aldus lokale media. Het werk wordt 
ook geleidelijk hervat in het noordoosten van het land, de bakermat van de auto-industrie, 
waar tientallen miljoenen Chinezen de afgelopen weken opgesloten zaten. Bron: Het 
Nieuwsblad, 20 april 2022. 

België: Nog geen beslissing over lenteprik 80-plussers 

De ministers van Volksgezondheid hebben woensdag nog geen beslissing genomen over de 
lentebooster voor 80-plussers en bewoners in woonzorgcentra tegen het coronavirus. Dat werd 
vernomen na afloop van de interministeriële conferentie, die zich daarover moest buigen. 

Vorige week nog bleek Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce Vaccinaties, ervoor 
gewonnen om 80-plussers snel een vierde prik te laten toedienen. Dat zou voor de zomer 
kunnen gebeuren. Voor andere risicogroepen zou dan na de zomer een uitnodiging kunnen 
volgen. Wie daarvoor in aanmerking komt, zou volgens de professor afhangen van de evolutie 
van de cijfers, maar wellicht zullen dat minstens de 65-plussers en de mensen met 
onderliggende aandoeningen zijn. 
 
Het punt stond woensdagmorgen op de agenda van de ministers van Volksgezondheid, maar 
een beslissing viel er nog niet, zo werd achteraf in de omgeving van de IMC vernomen. Bron: 
Het Nieuwsblad, 20 april 2022. 
 
Aantal dagelijkse coronabesmettingen in België daalt sterk, ook 
ziekenhuisopnames minderen 
 
Tussen 10 en 16 april werden in ons land elke dag gemiddeld net geen 200 (199,3) mensen 
voor Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt woensdag uit de meest recente cijfers 
van Sciensano. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met een week eerder. 
 
Het aantal besmettingen daalt ook sterk. Elke dag komen er gemiddeld 7.410 besmettingen bij 
(-17%), maar er werden ook 23 procent minder tests uitgevoerd. 
De positiviteitsgraad bedraagt nu 33,2 procent. Bron: Het Nieuwsblad, 20 april 2022. 
 
Mondmaskerplicht vanaf woensdag grotendeels afgeschaft in Spanje 
De verplichting om een mondmasker te dragen in de openbare binnenruimtes in Spanje, wordt 
vanaf woensdag bijna volledig geschrapt. Enkel op het openbaar vervoer en in de 
gezondheidsinstellingen zal een mondmasker nog vereist zijn. De regering in Madrid keurde 
het decreet dat de algemene mondmaskerplicht in alle openbare binnenruimtes na zowat twee 
jaar fors versoepelt dinsdag goed. 
 
Het risico op een coronabesmetting in het populaire vakantieland is ‘duidelijk afgenomen’, 
zegt minister van Volksgezondheid Carolina Darias. Dat is onder meer te danken aan de hoge 
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vaccinatiegraad, zo wordt benadrukt. Ongeveer 85 procent van de Spaanse bevolking heeft de 
basisvaccinatie gekregen. Bron: Het Nieuwsblad, 19 april 2022. 
 
Molenbeek schaft mondmaskerplicht na week alweer af: ‘Coronacijfers 
zijn goed’ 
 

 

Archiefbeeld  — ©  Kristof Vadino 

De mondmaskerplicht in de Brusselse gemeente Molenbeek, die vorige week werd ingevoerd, 
wordt alweer afgeschaft. Dat meldt Sudinfo. 

Burgemeester Catherine Moureaux (PS) heeft de politieverordening die woensdag werd 
ingevoerd – waardoor men in verschillende winkelstraten en in openbare gebouwen van de 
gemeente een mondmasker moest dragen – alweer laten intrekken. De maatregel zou 
oorspronkelijk gelden tot en met 30 april. ‘Maar de coronacijfers zijn goed’, aldus Moureaux. 
‘De afgelopen drie weken daalde het aantal besmettingen met tien procent. De maatregel kan 
dus opgeheven worden.’ Bron: Het Nieuwsblad, 19 april 2022. 

Corona op de werkvloer: 5 opvallende uitspraken 

Onlangs in o.a. het Algemeen Dagblad*, naar aanleiding van de Kroniek twee jaar corona-
arbeidsrechtspraak, een overzicht van de vijf meest opvallende corona-arbeidsuitspraken. 

Min-uren bij Wibra 

Na een lockdown met winkelsluiting als gevolg roosterde WIBRA werknemers minder uren in. 
FNV vorderde Wibra te verbieden min-uren te schrijven en reeds geschreven min-uren te 
schrappen. De rechter oordeelde dat de cao-bepaling over min-uren ook tijdens de 
coronapandemie mocht worden toegepast. ECLI:NL:RBGEL:2021:3414 

Creatief corona-verweer 

Een vrachtwagenchauffeur veroorzaakt een eenzijdig ongeval. Er wordt een alcoholpromillage 
van 1,77 gemeten. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het verweer 
van werknemer dat alcoholpromillage is veroorzaakt door desinfectant (uit angst voor corona 
zou hij zijn handen én gezicht hier om de 10 minuten mee insmeren) 
faalt. ECLI:NL:RBGEL:2020:6307 
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Werknemer niet op de IC maar in de cel 

Werknemer wordt wegens verdenking strafbaar feit in hechtenis genomen. Zijn vriendin belt 
met werkgever en zegt dat haar vriend ‘in niet al te beste toestand met het coronavirus aan 
de beademing in het ziekenhuis ligt’. Dat komt (natuurlijk) uit. Het ontslag op staande dat 
dan volgt houdt stand. ECLI:NL:RBAMS:2020:6046 

Mondkapjesplicht 

Een patisserie voert een mondkapjesplicht in. Een bezorger weigert een mondmasker te 
dragen. De patisserie schort daarom de loonbetaling op en laat de bezorger, zo lang hij geen 
kapje wil dragen, niet tot het werk toe. De rechter staat dat toe. ECLI:NL:RBMNE:2021:51 

Danser wil niet testen 

Een Amsterdams dansgezelschap mag een geschorste danser die niet is gevaccineerd tegen 
het coronavirus en die weigert wekelijks een zelftest te doen van het werk weren en de 
loonbetaling stop zetten. Bron: HR praktijk, 20 april 2022. 

Nog meer mensen ziek thuis, griep neemt stokje over van corona 

Het ziekteverzuim in ons land zat al op recordhoogte, maar het kon blijkbaar nog erger. 
Afgelopen maand heeft ruim een op de tien werknemers zich ziek gemeld, wat neerkomt op 
een ziekteverzuim van 5,6 procent. Vooral griep was de boosdoener, terwijl het daar helemaal 
niet het seizoen naar is. Dat zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken 
bij arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, tegen NU.nl. 

‘Hoewel het er niet het seizoen voor is, is de griepgolf toch nog gekomen’, zegt Penders. 
Normaliter zet de griep in november en december in en loopt het aantal mensen met griep 
juist in maart en april terug. ‘We hebben de golf voor ons uitgeschoven.’ 

De directeur merkt wel op dat het voor een griepgolf een bescheiden golf is. ‘Er is officieel 
sprake van, maar vergeleken met bijvoorbeeld 2018 is het nu eerder een golfje.’ Dat het 
ziekteverzuim dan toch zo bizar hoog is, is het gevolg van een optelsom. ‘Van zowel griep als 
corona als andere oorzaken om je ziek te melden.’ 

Griep was in maart goed voor 35 procent van de ziekmeldingen en corona voor 30 procent. 
Daarmee heeft griep corona ingehaald als meest genoemde reden van afwezigheid. Penders 
denkt dat corona onze ‘cultuur van ziek melden’ veranderd heeft. ‘Ziek melden is zwart-wit. 
Je bent ziek gemeld of niet, maar soms ben je een beetje meer of minder ziek.’ 

Door de ervaringen met corona gaan mensen minder snel op kantoor zitten met hoestbuien 
en een snotneus. Ze melden zich dan ziek. ‘Terwijl ze thuis nog wel wat werk doen, want we 
hebben tijdens corona geleerd dat dat kan.’ 

Wat verder opvalt in de verzuimcijfers, zijn de verschillen tussen grote en kleinere bedrijven 
en de verschillen tussen sectoren. ‘Hoe groter het bedrijf, hoe harder het verzuim oploopt’, 
zegt Penders. ‘Dat komt niet doordat in grote bedrijven ongezondere mensen werken, maar 
het verzuim laat zich makkelijker opvangen.’ In de zorg, de industrie en het onderwijs melden 
werknemers zich - in die volgorde - het meest ziek. 

Zowel ArboNed als HumanCapitalCare maakt deel uit van HumanTotalCare. De arbodiensten 
hebben zicht op het wel en wee van zo'n miljoen werknemers en zijn daarmee de grootste op 
dit gebied. Bron: NU.nl, 21 april 2022. 

Landelijk onderzoek GGD’en naar impact van corona op gezondheid 
jongvolwassenen  

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode 
fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, 
leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk 
online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. 
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De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk online 
vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de 
coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl 
van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. 

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de 
online vragenlijst in te vullen. De doelgroep wordt bereikt via verschillende sociale media en de 
GGD’en. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en 
welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer 
willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst 
doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. 

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. 
Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het 
ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig 
en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Jongvolwassenen (16 t/m 
25 jaar) kunnen deelnemen via  pandemiemening.nl. 

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongvolwassenen een boost te geven 

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 
en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek 
zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl 
van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op 
landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede 
op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal 
gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan 
de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. 

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het 
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal 
Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten 
bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona 
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting Bron: GGD/GHOR, 21 april 
2022. 

Shanghai versoepelt, maar corona woedt door 

Volgens officiële statistieken vermindert het aantal besmettingen, maar de gemeente Shanghai 
goochelt met cijfers. 

Het lijkt de goede kant op te gaan met corona in Shanghai: het aantal dagelijkse besmettingen 
neemt volgens de officiële cijfers gestaag af en zo’n twaalf miljoen van de in totaal 25 miljoen 
inwoners van de stad zouden inmiddels weer naar buiten mogen. Met die cijfers kwam Wu 
Ganyu, een hoge gezondheidsambtenaar, woensdag 20 april. 

Yiqian, een consultant met wie deze krant eerder sprak, merkt nog niet dat er in de stad al 
echt iets verbetert. ‘De propaganda wil graag dat jullie dat geloven, mijn vrienden buiten 
Shanghai geloven het vaak ook’, zegt de 27-jarige vrouw. ‘Maar ik zie alleen dat er steeds meer 
mensen uit huis worden gehaald en naar ziekenhuizen en quarantaine-faciliteiten worden 
gebracht.’ 

Dat overkwam ook haar 63-jarige vader. Yiqian dacht aanvankelijk dat ze de autoriteiten had 
overgehaald om hem thuis te laten, omdat hij na een aanvankelijke positieve test inmiddels 
alweer negatief testte en zich ook niet meer ziek voelde. 

Maar op zaterdag werd ze toch opeens gebeld door drie verschillende instanties. Die zeiden 
allemaal: je vader moet toch naar het ziekenhuis. Ze kon er de zin niet van inzien, maar gaf 
uiteindelijk toe. ‘We waren moegestreden.’ De kamer was goed, al was er geen dokter die naar 
haar vader omkeek. Dat was ook niet nodig: hij was klachtenvrij. 
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Reden om haar vader toch op te nemen, lijkt vooral een politieke. Op dezelfde zaterdag dat 
haar vader werd opgenomen, hield Chen Jie, de partijsecretaris van haar district Baoshan, 
een toespraak. Daarin maakte hij bekend dat de nationale overheid eiste dat er vanaf 
woensdag geen zogeheten ‘maatschappelijke besmettingen’ meer zouden zijn. 

 

@ AP Negatief geteste mensen staan in de rij om een tijdelijk ziekenhuis in Shanghai te 
verlaten.   

‘Dit is een militair bevel, er is geen ruimte voor onderhandelen, we kunnen alleen de kiezen 
op elkaar zetten en vechten voor de overwinning. Je kunt het ook een totale aanval noemen, 
een ultiem gevecht om de trend van de epidemie te keren’, stond in zijn speech. 

De speech lijkt de inspiratie achter het besluit om de vader van Yiqian, en met hem veel 
anderen die al niet meer ziek waren, alsnog op te halen. De eis om een buurt open te stellen 
is namelijk niet dat er totaal geen overdracht van de ziekte meer is, maar alleen dat er daar 
geen ‘maatschappelijke besmettingen’ meer zijn. 

‘Niemand weet precies wat die term precies betekent, het is één grote chaos’, zegt Yiqian. „Ze 
weten sowieso niet goed wie nu wel of niet besmet is. Bij ons in het gebouw was er nog een 
ander positief geval, maar het buurtcomité had geen idee waar die persoon dan precies 
woonde.’ 

Een maatschappelijke besmetting is in principe een besmetting die plaatsvindt tussen mensen 
die vrij rondlopen in de stad, of in elk geval in hun eigen buurt of op hun eigen wooncomplex. 
Het gaat dus niet om mensen die zijn opgenomen in een ziekenhuis, een isolatiefaciliteit of op 
plekken waar mensen worden ondergebracht die in nauw contact hebben gestaan met 
besmette mensen. „Maatschappelijke besmettingen’ zijn maar een klein deel van het totaal: 
op donderdag waren er bijvoorbeeld ruim 18.000 nieuwe besmettingen, waarvan maar 421 
maatschappelijke. 

Het biedt de stad de uitweg om veel eerder delen van de stad te openen dan als er wordt 
gewacht tot er echt geen gevallen meer zijn. En zo’n uitweg is hard nodig: het lukt niet om alle 
bewoners in lockdown goed te voorzien van medische zorg, medicijnen en voedsel en de schade 
aan de economie is enorm. 
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Maar de vader van Yiqian is wel de dupe: er is nu veel meer druk om mensen als hij, en ook 
mensen die in nauw contact hebben gestaan met besmette personen, zo snel mogelijk uit het 
opener deel van de maatschappij te halen. Dan kan de stad zo snel mogelijk zeggen dat 
Shanghai corona heeft overwonnen, ook als er in feite nog duizenden lokale besmettingen per 
dag zijn. Bron: NRC, 21 april 2022. 

'Ineens stonden er 5 corona-agenten voor de deur': na positieve 
coronatest werd Michiel in Shanghai van zijn bed gelicht 

Een matrasje van 1 centimeter dik, geen privacy en bijna een week niet douchen: het ging er 
haast Spartaans aan toe in het quarantainecentrum in Shanghai, waar de Nederlandse 
Michiel moest verblijven na een positieve test. Hij vertelt wat hij meemaakte. 

Michiel Illy werkt in Shanghai en woont er ook deels. Dat de coronaregels daar hartstikke 
streng zijn, is geen nieuws. Maar als je er dan zelf ineens onderdeel van wordt, sta je toch wat 
raar te kijken. Het quarantaineregime is er ongekend streng. 

 

@ EPA - Mensen worden getest in een tijdelijk coronaziekenhuis 

Eind maart ging Shanghai in lockdown. ‘Dat zou eerst maar vier dagen duren, maar het werd 
verlengd en er lijkt geen einde aan te komen’, vertelt Michiel vanuit Shanghai. Vanaf half 
maart waren de horeca en kantoren al gesloten. ‘Ik kan eigenlijk niet meer weg.’ 

Vijfentwintig miljoen mensen zitten in Shanghai al wekenlang binnen. Per paar miljoen 
mensen worden er mondjesmaat vrijheden toegekend. Helaas kreeg Michiel vorige week zelf 
een positieve testuitslag. 

Zijn zelftesten waren negatief en klachten had Michiel niet. Hij komt ook eigenlijk nergens, 
dus hoe hij toch een positieve PCR-test kon krijgen, kon hij niet bedenken. Mede omdat de 
quarantaineregels zo streng zijn, wilde hij graag opnieuw getest worden voor de zekerheid. 

Maar toen hij daar vorige week mee bezig was, stonden er ineens vijf politieagenten voor zijn 
deur. ‘Ik werd van mijn bed gelicht en moest mee. Het zijn geen gewone agenten zeg maar, 
maar mannen in van die witte pakken. Dat was echt wel fors en indrukwekkend.’ 

Hij moest naar een quarantainecentrum voor mensen zonder symptomen, die wel positief 
testen. Van de agenten kreeg hij wat tijd om zijn spullen te pakken. ‘Ze kwamen om 00.30 's 
nachts en om 3.00 uur zat ik in het centrum’, vertelt hij. 
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Omdat hij niet precies wist wat hem te wachten stond, pakte hij zoveel mogelijk bagage. Of 
eigenlijk: al zijn bagage. ‘Ik slaap in hotels, omdat ik niet echt een vaste verblijfsplaats heb en 
mijn familie in Hong Kong woont. Ik had vijf koffers en handbagage bij me en die heb ik 
allemaal meegenomen naar dat centrum.’ 

Het centrum waar Michiel naartoe werd gebracht, was er eentje zonder privacy, vertelt hij. ‘Ik 
zat in een school, in een klaslokaal. Daar hadden ze 8 bedden in gezet. Er waren ook nog 
grotere kamers. Het was niet leuk, eerlijk gezegd. Je slaapt op een bamboebed, dat is keihard.’ 
Michiel had een één centimeter dik matrasje. Al vertelt hij zijn verhaal optimistisch. 

‘Je bent natuurlijk wel bang dat je weer besmet raakt. Ik had een speciaal goed sluitend 
mondkapje en droeg dat ook in mijn slaap. Je zit met acht mannen en ik wist dat twee nog 
positief waren. Je wil zo snel mogelijk weg. Ik heb elke dag PCR-test gedaan en die waren 
allemaal negatief.’ 

 

Bron: EPA -  Een in quarantaine geplaatste man kijkt in de gesloten winkel naar buiten 

Michiel vertelt het vrij vrolijk, terwijl het natuurlijk niet leuk was. ‘Ja, wat moet je dan?’, zegt 
hij. ‘Voor die mensen die daar werken is ook niet leuk natuurlijk, die moeten hele dagen in 
die pakken hun werk doen. Die benijd ik echt niet.’ Hij zat er uiteindelijk een krappe week. 
‘Er waren geen douches, want het is een school. Maar je krijgt wel spulletjes voor je hygiene.’ 

De mannen in het lokaal waar Michiel zag, spraken geen Engels en Michiel sprak geen 
Chinees. Een assistent hielp via de telefoon om te tolken, vertelt hij over de situatie. De 
stemming in het klaslokaal waar hij moest verblijven was gelaten, vertelt hij. ‘Iedereen wacht 
af.’ 

Michiel mocht niet naar buiten. Hij en de andere mensen in het centrum werden niet gelucht, 
zoals je dat in gevangenissen ziet, terwijl het regime er wel goed mee te vergelijken lijkt. Zijn 
spullen en hij werden schoon gespoten toen hij aankwam, net als de plek waar hij gelopen 
had. 

Hij kwam de tijd door door een beetje te werken. ‘Ik had wat meetings, maar je zet vooral je 
verstand op nul en blik op oneindig.’ 

Toen Michiel naar huis mocht, stond hij voor de volgende uitdaging. Hij heeft geen vaste 
woonplaats en het hotel waar hij verbleef was inmiddels gesloten. ‘Andere hotels weigerden 
me omdat ik besmet ben geweest’, vertelt hij. 
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‘Wat hier veel gebeurd is dat er vrijwilligers zijn, vrijwillige Chinezen die helpen met voedsel 
uitdelen bijvoorbeeld. En een van die vrijwilligers heeft voor mij alles afgebeld en een hotel 
gevonden.’ Michiel moet nu 7 dagen in dat hotel zitten. ‘Ik mag de kamer niet uit. Als ik op de 
6de dag een negatieve test heb, dan mag ik proberen weg te vliegen, maar dat is niet makkelijk 
omdat er een lockdown is. Er is geen vervoer, maar het consulaat helpt me wel.’ Bron: Een 
Vandaag, 22 april 2022. 

 

Britse man anderhalf jaar besmet met corona, Belg raakte maar liefst 6 
keer besmetl6 

Uit recente Britse cijfers blijkt dat een man daar maar liefst 505 dagen besmet was met Covid-
19. Wie bij ons het coronarecord heeft gebroken, kan Sciensano niet zeggen. Wel dat een Belg 
maar liefst zes keer besmet raakte in de afgelopen twee jaar. 

Naar schatting 38,5 miljoen mensen, of 70,7 procent van de bevolking, liepen sinds eind april 
2020 minstens één besmetting met Covid-19 op in Groot-Brittannië. De cijfers komen van het 
bureau voor nationale statistiek in Groot-Brittannië en zijn door de regering gecommuniceerd. 

Dat zijn straffe cijfers. Maar er zit een grote foutmarge op. Want heel veel gevallen zijn niet 
eens in de statistieken opgenomen. Omdat veel mensen zich op den duur niet eens meer lieten 
testen, zeggen Belgische experts. 

Meest opvallende cijfer uit Groot-Brittannië is van een Brit die maar liefst 505 dagen of 
ongeveer anderhalf jaar positief testte. Dat is voor zover bekend de langste coronabesmetting 
in Groot-Brittannië. De patiënt is uiteindelijk overleden. 

Of er bij ons zo’n lange coronabesmetting is geweest, kan viroloog Steven Van Gucht niet 
zeggen omdat daar geen cijfers over bestaan. ‘Maar wij hebben ook patiënten gehad die zeer 
lang besmet waren’, zegt de viroloog die voor het eerst sinds lang niet meer fulltime met Covid-
19 bezig is, maar ook nog met rabiës en hepatitis bij kinderen. 

‘De meeste mensen die met het virus besmet worden, overwinnen de infectie op natuurlijke 
wijze. Patiënten die het virus zo lang dragen, hebben meestal een immuunsysteem dat 
verstoord is door een kankerbehandeling bijvoorbeeld.’ 

Momenteel zijn er gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen per dag. De grote meerderheid 
daarvan, zo’n negentig procent, legde voor de eerste keer een positieve coronatest af, zo klinkt 
het bij Sciensano. 

Wanneer eenzelfde patiënt een tweede positieve test aflegt minstens 90 dagen na een vorige 
positieve test, dan wordt dit gedefinieerd als een herinfectie. Maar van een golf aan 
herbesmettingen is geen sprake. Volgens Van Gucht ging het de voorbije tien weken in 
ongeveer negen procent van de gevallen (667) om een tweede en in 0,2 procent (15) om een 
derde besmetting. Al kan het nog erger. Sinds het begin van de pandemie werden 39 Belgen 
al vier keer getroffen door het virus en zijn er twee personen die vijf keer besmet raakten. Het 
absolute record is gevestigd door een Belg die maar liefst zes keer positief testte. Sciensano 
merkt bij de cijfers wel op dat ze gebaseerd zijn op de officiële testen. Het werkelijke aantal 
(her)besmettingen zal veel hoger liggen. ‘Het is goed mogelijk dat mensen die het al eens gehad 
hebben en nu slechts milde klachten hebben en zich niet opnieuw laten testen’, zegt de 
viroloog. 
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‘Hoor maar eens in je omgeving hoe weinig mensen enig idee hebben waar ze de besmetting 
hebben opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat in België zeker twee op de drie mensen die besmet 
raakten, er geen flauw idee van hebben hoe ze er aan geraakt zijn’, zegt Van Gucht. Bron: Het 
Nieuwsblad, 22 april 2022. 

 

Zakenreizigers vliegen minder dan voor corona, maar onduidelijk of dat 
zo blijft 

Steeds meer bedrijven verplichten hun werknemers om de trein te nemen voor korte 
internationale zakenreizen, meldt NU.nl vrijdag. Naar bestemmingen als Parijs, Londen en 
Frankfurt mogen zij niet meer vliegen, om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te beperken. 
De grote vraag is of het aantal zakelijke vluchten zich weer zal herstellen naar het niveau van 
voor de coronapandemie. 

In 2019 maakten zo'n 900.000 Nederlanders nog 8,5 miljoen zakelijke vluchten. Voor de 
pandemie kwam bijna een op de drie passagiers voor zijn werk op de Nederlandse 
luchthavens. 

Het is nog maar de vraag of al die zakelijke reizigers weer zullen terugkeren. Videovergaderen 
is gemeengoed geworden en als het aan multinationals, consultancybedrijven en de 
Rijksoverheid ligt blijft het aantal zakelijke vluchten in de komende jaren veel kleiner dan 
voorheen, zeggen woordvoerders. 

Op Schiphol komen dit jaar nog altijd veel minder reizigers dan twee jaar geleden. Het 
toeristische verkeer heeft zich redelijk hersteld, maar het aantal zakelijke reizigers is nog een 
stuk kleiner dan voor corona, zegt luchtvaartonderzoeker Thijs Boonekamp van SEO 
Economisch Onderzoek. ‘Het is een legitieme vraag of dat gaat terugkomen.’ Bron: NU.nl, 22 
april 2022. 

Corona veroorzaakte bestaansonzekerheid bij mensen zonder 
verblijfsvergunning 

Mensen zonder verblijfsvergunning zijn sterker geraakt door de coronapandemie dan andere 
Nederlanders. Het virus en de maatregelen leidden vaak tot verlies van werk en huisvesting, 
en daarmee bestaansonzekerheid. Dat blijkt uit onderzoek van Maria van den Muijsenbergh 
van het Radboudumc. Zij geeft met haar team aanbevelingen voor de toekomst. Over de 
publicatie in Frontiers in Communication: 

Mensen zonder verblijfsvergunning zijn onder migranten de meest kwetsbare groep. Zij 
verblijven illegaal in Nederland en moeten in hun onderhoud verzien door zwartwerken. Ook 
voor huisvesting zijn ze aangewezen op huren op de zwarte markt. In Nederland zijn dit 
ongeveer veertigduizend mensen, in heel Europa rond de vier miljoen. 

‘Kwetsbare groepen worden vaak extra geraakt door grote problemen zoals een pandemie,’ 
vertelt Maria van den Muijsenbergh, huisarts en hoogleraar van het Radboudumc. Ze 
onderzocht de effecten van de pandemie op kwetsbare groepen, in projecten van het Radboud 
University Network on Migrant Inclusion en het AMC, waarbij ook stichting Fairwork en 
Pharos betrokken waren. In november 2020, tijdens de tweede lockdown, peilden de 
onderzoekers bij veertien illegale migranten de bekendheid van maatregelen en de effecten 
van de pandemie op hun leven.  

Uit het onderzoek bleek dat de illegale migranten goed op de hoogte waren van de pandemie. 
Van den Muijsenbergh: ‘Informatie was hier in eerste instantie alleen in het Nederlands 
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beschikbaar. Maar ze kregen informatie in hun eigen taal via landgenoten of andere kanalen. 
Ze waren zelfs early adapters en droegen al vroeg mondkapjes, omdat ze zichzelf zien als 
kwetsbare groep. Ze mogen zich namelijk niet verzekeren tegen ziektekosten en als werk en 
inkomen wegvallen raken ze dakloos.’ 

Deze groep kon de maatregelen echter moeilijk volgen. ‘Illegalen werken vaak bij mensen 
thuis, als schoonmaker, kinderoppas of ziekenverzorger. Daarom konden ze niet thuiswerken 
en moesten ze vaak reizen met het openbaar vervoer,’ legt Van den Muijsenbergh uit. ‘De 
gezinnen waar zij werkten gingen heel verschillend om met de maatregelen. Soms werden die 
helemaal niet gevolgd, of werd niet verteld dat gezinsleden corona hadden. Dat gaf een onveilig 
gevoel.’ 

Veel illegalen raakten hun werk deels of helemaal kwijt. Bijvoorbeeld omdat mensen zelf thuis 
gingen werken en daarom geen oppas meer nodig hadden. Of ze wilden niet nog een extra 
persoon in huis vanwege besmettingsgevaar. Illegalen hebben hierin geen wettelijke 
bescherming. Ontslag leidde direct tot geldgebrek en verlies van woonruimte. Vanuit de 
gemeenschap kwam hulp, zo vingen migrantenkerken veel mensen op. 

Ook toegang tot de zorg was moeilijk. Testen op corona ging in het Nederlands via online 
aanmelding met een BSN. Maar dat hebben deze mensen niet. Het kon ook zonder BSN, maar 
dat was zelfs bij medewerkers van de GGD niet altijd bekend en betekende een hoop 
rompslomp. Datzelfde gold voor vaccineren en de QR-code: het kon, maar was ingewikkeld. 
De huisarts was minder goed bereikbaar, en dan vooral telefonisch en online. Dat is lastig 
voor deze mensen. 

 ‘Illegale migranten vinden moeilijk informatie en denken dat ze geen medische hulp kunnen 
krijgen, omdat ze geen geld hebben,’ schetst Van den Muijsenbergh. ‘Terwijl het in Nederland 
goed geregeld is. Hier hebben illegale migranten recht op alle medisch noodzakelijke zorg, en 
krijgen hulpverleners hiervoor financiële compensatie. Ik vind dat de GGDs echt hun best 
hebben gedaan, maar toch kwamen illegalen niet voor een test of een prik, uit angst voor 
uitzetting.’ 

Hoe kunnen we de situatie bij een volgende pandemie verbeteren? ‘We moeten deze mensen 
beter bereiken, in de eigen taal, via de instanties waarmee zij in aanraking komen. Ze moeten 
fysiek terecht kunnen bij de huisarts. We hebben meer regels nodig voor werkgevers die 
illegalen in dienst hebben. En we moeten deze groep beter wijzen op hun recht op zorg, 
vaccinatie en goede werkomstandigheden, en duidelijk maken dat ze daarmee niet in gevaar 
komen.’ Bron: Radboudumc, 22 april 2022. 

 

Ondanks corona zijn groeibedrijven nog steeds een banenmotor 

Wie zijn de snelst groeiende bedrijven van Nederland? En wat maakt ze succesvol? Dat blijkt 
uit de jaarlijkse monitor Top 250 Groeibedrijven die is opgesteld door Rotterdam School of 
Management en nlgroeit. Bedrijven kunnen zich nu nog aanmelden voor dit overzicht van 
toonaangevende scaleups. 

De publicatie van de Top 250 Groeibedrijven was dit jaar niet zomaar een editie. Niet alleen 
vieren de samenstellers een eerste lustrum, maar ook herstelt onze economie momenteel van 
een maandenlange lockdown als gevolg van de corona-pandemie. 

‘Zoals blijkt uit ons ScaleUp Dashboard 2020, zijn snelgroeiende bedrijven kwetsbaar voor 
crises’, meldt Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship. 
‘Toch zijn het ook de bedrijven die zich het snelst kunnen herstellen na een crisis en daarbij 
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de motor voor economisch herstel kunnen zijn. De 250 groeibedrijven vertegenwoordigd in dit 
rapport zijn de perfecte voorbeelden hiervan. Ze hebben niet opgegeven tijdens de 
coronacrisis, maar ze hebben een kans gezien om nog verder te innoveren en te groeien. In 
totaal hebben deze scaleups ongeveer evenveel nieuwe banen gecreëerd als de Top 250 
Groeibedrijven vóór de coronacrisis.’ 

De lustrumeditie Top 250 Groeibedrijven 2021 laat zien dat het merendeel van deze 
ondernemingen juist lijkt te profiteren van versnelde veranderingen in klantwensen en op het 
gebied van digitalisering, omdat ze voor de coronapandemie al vernieuwende verdienmodellen 
hanteerden. 

De ontwikkelingen laten zich goed uitsplitsen. Zo bevinden de meeste snelgroeiende bedrijven 
zich in sectoren op het snijvlak van digitalisering, dienstverlening, marketing en media. Op 
gemeentelijk niveau huisvest Amsterdam (76) de meeste groeibedrijven, gevolgd door 
Rotterdam (17) en Eindhoven (17). 

Het onderzoek wordt geleid door prof.dr. Justin Jansen, academisch directeur van Erasmus 
Centre for Entrepreneurship en hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan de Rotterdam 
School of Management, Erasmus University Rotterdam. Hij is ook een van de aanjagers van 
Het Groeicollege, een initiatief van RSM, nlgroeit en De Ondernemer. Bron: De Ondernemer, 
22 april 2022. 

 

Advocaat ziet combinatie van corona en cannabis als mogelijke oorzaak 
steekpartij Schaijk 

Was de combinatie van corona en drugsgebruik wellicht de verklaring voor een steekpartij op 
5 januari op camping de Heidebloem in Schaijk. Dat wil Gitte Stevens-Waltmans, de advocaat 
van de 29-jarige Duitse verdachte, onderzocht hebben. Ze heeft het Openbaar Ministerie 
Engelstalige wetenschappelijke artikelen toegestuurd over de mogelijk invloed van 
cannabisgebruik op het zenuwgestel na corona.  

De Duitser woonde op de camping en kreeg daar bezoek  van een 33-jarige Duitse vriend. ‘Ze 
hadden geen liefdesrelatie of zo. Het was - en is nog steeds- gewoon zijn beste vriend’, zegt 
Stevens.  

Het is volgens haar nog steeds voor alle partijen een raadsel wat er die avond precies is 
gebeurd.  De twee hadden wiet gerookt en paddo's gebruikt. Het latere slachtoffer ging even 
naar de badkamer. Toen hij terug kwam meende de latere dader een chemische lucht te 
ruiken. Hij dacht dat de ander chemische drugs had gebruikt, werd bang en sloeg op de 
vlucht.   

Toen hij later terugkeerde bij zijn chalet op de camping heeft hij zijn vriend met een mes 
gestoken. Volgens de advocaat is niet duidelijk waarom. Het slachtoffer raakte 
levensgevaarlijk gewond. ‘Ze hebben in ieder geval geen ruzie gehad’, zegt de advocaat. ‘En 
het slachtoffer heeft ook geen aangifte gedaan.’ 

Uit een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de verdachte in ieder geval 
geen sporen van  drugs in zijn bloed had. ‘Hij is onderzocht op chemische drugs. Maar hij 
heeft wel toegegeven dat ze allebei wiet en paddo's hadden gebruikt’, zegt de advocaat.   

Deze donderdag werd een eerste voorbereidende zitting gehouden, die door de verdachte via 
een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting Vught werd  bijgewoond. ‘Ik wilde dat 
ik het ongedaan kon maken. Ik bied alle betrokkenen mijn excuses aan’, zei hij.  Een door de 
advocaat ingediend verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis werd afgewezen door 
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de rechtbank.  De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt op 17 augustus.  Bron: BD, 22 
april 2022. 

 

Veel berichten over gedumpte dieren: stom toeval of zetten we ons 
coronamaatje massaal op straat? 

Een kat die in zijn reismandje op de stoep is gezet. Twee honden vastgebonden aan een boom. 
En een jonge viervoeter die urenlang in zijn eentje door het park bij de Euromast struint. Stom 
toeval, of dumpen we onze trouwe coronamaatjes massaal nu de meivakantie in aantocht is? 

De laatste in een reeks treurige berichten op de Facebookpagina van Dierenopvangcentrum 
Vlaardingen betreft een kat die met de halve huisraad op de stoep is gedumpt. Niet alleen het 
matras, een blender en oud speelgoed bleken afgeschreven. Ook het huisdier werd zonder 
pardon bij het grofvuil gezet. ‘Dan heb je nog geluk dat mensen het hebben gezien. Je moet er 
niet aan denken dat zo'n kat samen met het grofvuil in de auto was gegooid’, zegt Babiche 
Houtman, locatiebeheerder van Dierenopvangcentrum Vlaardingen en Spijkenisse. Bron: AD, 
23 april 2022. 

 

Na agressie over corona zet politie zich nu schrap voor spanningen rond 
vluchtelingenopvang 

Politiechef Paul Van Musscher ziet na heftige confrontaties tijdens de coronapandemie de 
verhouding tussen politie en burgers eindelijk normaliseren. Nu zet hij zich schrap voor 
mogelijke nieuwe spanningen, vanwege de komst van vluchtelingen uit Ukrajine. 

Paul Van Musscher, chef van de eenheid Den Haag en portefeuillehouder Vreemdelingenzaken 
en Migratiecriminaliteit bij de politie, is net terug uit Polen. En hij is onder de indruk van wat 
hij zag: de opvang van 2,8 miljoen vluchtelingen is niet alleen superefficiënt, maar ook warm. 
Bron: AD, 23 april 2022. 

Aziatische Spelen in China gaan door ondanks corona-uitbraak 

De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou gaan dit jaar door, ondanks een nieuwe 
golf van coronabesmettingen in het redelijk nabijgelegen Shanghai. Dat beweert de olympische 
raad van Maleisië. 

Er zou sprake zijn van uitstel van het vierjaarlijkse evenement, dat voor september is gepland. 
De olympische raad van Azië liet eerder aan het Franse persbureau AFP weten dat die 
mogelijkheid nog steeds bestaat, maar voorzitter Norza Zakaria van de olympische raad van 
Maleisië meldde stellig dat de Spelen doorgaan. 

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van 
de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari 
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plaats in een strenge 'biobubbel'. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te 
maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen 
inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown. Bron: RTL Nieuws, 23 april 2022. 

Zakenreizigers vliegen minder dan voor corona: maar blijft dat zo? 

Steeds meer bedrijven verplichten hun werknemers om de trein te nemen voor korte 
internationale zakenreizen. Naar bestemmingen als Parijs, Londen en Frankfurt mogen zij niet 
meer vliegen, om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te beperken. De grote vraag is of het 
aantal zakelijke vluchten zich weer zal herstellen naar het niveau van voor de 
coronapandemie. 

In 2019 maakten zo'n 900.000 Nederlanders nog 8,5 miljoen zakelijke vluchten. Voor de 
pandemie kwam bijna een op de drie passagiers voor zijn werk op de Nederlandse 
luchthavens, schrijft NU.nl. 

Het is nog maar de vraag of al die zakelijke reizigers weer zullen terugkeren. Videovergaderen 
is gemeengoed geworden en als het aan multinationals, consultancybedrijven en de 
Rijksoverheid ligt blijft het aantal zakelijke vluchten in de komende jaren veel kleiner dan 
voorheen, zeggen woordvoerders. 

Aantal zakelijke vliegreizen in 2025 weer op het niveau van voor de pandemie. 

Op Schiphol komen dit jaar nog altijd veel minder reizigers dan twee jaar geleden. Het 
toeristische verkeer heeft zich redelijk hersteld, maar het aantal zakelijke reizigers is nog een 
stuk kleiner dan voor corona, zegt luchtvaartonderzoeker Thijs Boonekamp van SEO 
Economisch Onderzoek. ‘Het is een legitieme vraag of dat gaat terugkomen.’ 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het aantal zakelijke vliegreizen 
in 2025 weer op het niveau zal zijn van voor de pandemie. Dat is dan nog wel 15 tot 30 procent 
lager dan de prognoses van 2019. 

Het instituut denkt dat de duurzaamheidsplannen van bedrijven zo'n vaart niet zullen lopen. 
‘Werknemers zullen vaak willen blijven vliegen en een officieel reisbeleid leidt lang niet altijd 
tot daadwerkelijke implementatie daarvan’, aldus een rapport uit november 2021. 

Lastige opgave om het aantal zakelijke vluchten terug te dringen. 

Minder vliegen betekent een grote verandering in de bedrijfscultuur bij firma's waar eerder 
veel zakenreizen werden gemaakt, denkt Boonekamp. ‘Voor corona was er een cultuur bij 
bedrijven dat reizen ook als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde werd gezien.’ 

Het is daarom een lastige opgave om het aantal zakelijke vluchten terug te dringen, maar het 
kan wel, zegt hij. ‘Als je heel sterk afweegt hoe nodig het nou is dat je ergens naartoe gaat en 
ook nee durft te zeggen tegen je klanten.’ 

Daarbij kijken concurrenten ook naar elkaar. Als één bedrijf weer op pad gaat om klanten te 
ontmoeten, kan dat bij branchegenoten ook voor meer vliegreizen zorgen. ‘Om je 
concurrentiepositie te behouden ga je dan toch die reis wel maken.’ 

Tientallen grote werkgevers hebben zich verenigd in de Coalitie Anders Reizen, die als doel 
heeft om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Het 
gaat dan niet alleen om internationale reizen, maar ook om woon-werkverkeer en ander 
binnenlands vervoer. 

Voor multinationals zal het verminderen van het aantal vliegreizen een belangrijk onderdeel 
zijn van het halen van dat CO2-doel. Waar ritten met (lease)auto's nog kunnen worden 
'vergroend' door elektrische modellen te gebruiken, valt de uitstoot door zakelijke vluchten 
voorlopig alleen terug te dringen door minder te vliegen. Elektrisch vliegen is voorlopig niet 
mogelijk en de productie van duurzame luchtvaartbrandstof staat nog in de kinderschoenen. 

Sommige bedrijven hebben op de korte termijn al plannen om het aantal vluchten sterk te 
verminderen: Deloitte wil de uitstoot door zakelijke vluchten uiterlijk in 2025 halveren en 
ASML wil nu al 30 procent minder vliegen dan voor de coronacrisis. 
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Greenpeace heeft het liefst dat vluchten op korte afstanden helemaal worden verboden. 

Vluchten over korte afstanden zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Voor corona waren 
vluchten van minder dan 750 kilometer van en naar Nederlandse luchthavens goed voor zo'n 
3,5 megaton CO2-uitstoot per jaar, berekende Royal HaskoningDHV in opdracht van 
Greenpeace. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een flinke kolencentrale. 

De korte vluchten zijn met name populair onder zakelijke reizigers, vermoedt het KiM, omdat 
vakantievluchten vaak langer zijn. Verreweg de populairste bestemming voor zakelijke 
vluchten is Londen, een stad die ook met de trein uitstekend bereikbaar is. 

Daarom wil milieuorganisatie Greenpeace het liefst dat vluchten op korte afstanden helemaal 
worden verboden. Het is goed dat bedrijven zelf een klimaatbewust reisbeleid opstellen, maar 
dat is volgens campagneleider Dewi Zloch niet voldoende. ‘Het is veel belangrijker dat de 
overheid en ook staatsbedrijf Schiphol beleid maken.’ Bron: De Ondernemer, 23 april 2022. 

Dodental door corona in Sjanghai stijgt, veel onvrede over strenge 
lockdown 

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Sjanghai blijft stijgen ondanks de wekenlange 
lockdown in de miljoenenstad. De Chinese autoriteiten maakten zondag melding van 39 
nieuwe sterfgevallen, het hoogste dagcijfer van de huidige uitbraak. Tegelijkertijd neemt ook 
de onvrede over de lockdown onder de bevolking flink toe. 

Een dag eerder werden twaalf sterfgevallen geregistreerd. In Sjanghai zijn sinds halverwege 
april de overlijdens van 87 coronapatiënten gemeld. Alle overledenen hadden te maken met 
onderliggend lijden en hun gemiddelde leeftijd ligt rond de tachtig jaar, aldus de lokale 
gezondheidsautoriteiten. 

 

Shanghai wordt nu volgezet met hekken, zodat niemand zijn huis meer uit kan en een ander 
kan besmetten. 

Veel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai zitten sinds eind februari in een strenge 
lockdown, waarvan niet duidelijk is wanneer die voor hen eindigt. Bewoners raken steeds 
gefrustreerder over de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg, de slechte kwaliteit van 
overheidsrantsoenen en de locatie van quarantainecentra. Meerdere kritische uitingen over 
de leefomstandigheden op sociale media zijn gecensureerd. 
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Er worden sinds kort ook hekken om woonblokken geplaatst. Het lijkt erop dat het vooral gaat 
om plekken waar één persoon positief is getest op het coronavirus, wat betekent dat andere 
bewoners thuis moeten blijven. Een video waarin mensen in beschermende pakken hekken 
van grofweg 2 meter hoog plaatsen, is viral gegaan op sociale media. 

‘Dit is zo respectloos voor de mensen binnen, het gebruik van metalen barrières om ze op te 
sluiten als huisdieren’, schrijft een gebruiker op Weibo, de Chinese variant van Twitter. 

Noordelijker in China neemt het aantal besmettingen in Beijing toe, hoewel het om enkele 
tientallen gevallen gaat in tegenstelling tot tienduizenden besmettingen in Sjanghai. De 
hoofdstad neemt daarom extra maatregelen. 

China houdt vast aan een streng coronabeleid, met als doel het aantal besmettingen naar nul 
te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te 
maken heeft met de besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus. Bron: NU.nl, 24 april 
2022. 

Amsterdamse ziekenhuizen maken plan voor aparte covidklinieken 

Het OLVG en Amsterdam UMC onderzoeken of ze de covidzorg in bepaalde ziekenhuizen kunnen 
concentreren. De hoop is dat dat leidt tot een efficiëntere opvang van coronapatiënten en het 
ontzien van de reguliere zorg. 

 

Met speciale klinieken kan de covidzorg efficiënter worden georganiseerd en de reguliere zorg 
worden ontlast. @ Dingena Mol 

‘De plannen dateren van vorige week, het is allemaal nog in een pril stadium,’ zegt Mark 
Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. ‘Maar we steunen de 
grondgedachte van de concentratie van de covidzorg in een bestaand ziekenhuis. Op die 
manier kun je efficiënter te werk gaan.’ 

Kramer is ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en 
Flevoland. Dat is een van de elf netwerken voor acute zorg waar Nederland in is opgedeeld. 
‘Uiteindelijk zal een besluit over speciale covidklinieken moeten worden genomen binnen het 
ROAZ,’ aldus Kramer. 

Armand Girbes, hoofd van de ic van Amsterdam UMC, kwam vorig jaar al met de gedachte 
van een speciaal covidziekenhuis. Aanvankelijk stuitte dat binnen de zorgsector op de nodige 
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weerstand, maar inmiddels groeit het aantal voorstanders. Girbes heeft zijn suggestie 
uitgewerkt tot een plan voor covidklinieken in bestaande ziekenhuizen. 

‘Het is geen briljant of nieuw idee,’ vertelde hij eind oktober in Het Parool. ‘Ik heb vroeger in 
een categoraal ziekenhuis gewerkt dat oorspronkelijk alleen voor tuberculosepatiënten was 
bedoeld. Je kunt het ook omkeren: ziekenhuizen aanwijzen waar géén covidpatiënten komen.’ 

Op die manier kan de covidzorg efficiënter worden georganiseerd en de reguliere zorg worden 
ontlast. ‘In de winter kun je opschalen en in de zomer zal het er vermoedelijk een stuk rustiger 
zijn,’ zegt Girbes er nu over. 

Volgens bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG is het belangrijk dat er ook 
oplossingen komen voor de middellange termijn. ‘Nu zijn we vooral bezig met de acute situatie, 
maar we moeten er vanuit gaan dat covid de komende jaren onder ons blijft. Nu werken 
zorgmedewerkers non-stop aan het einde van hun elastiek. Dat is een uitputtingsslag. Deze 
druk kun je niet van ze blijven vragen. Daar moeten we echt over nadenken. Daarnaast 
moeten we in de pieken telkens reguliere zorg afschalen. Hoe lang blijf je aan de patiënten 
uitleggen dat je vindt dat dit kan?’ 

De concentratie van covidpatiënten in bepaalde ziekenhuizen kan de druk bij andere 
ziekenhuizen wegnemen. Al bij al moet efficiëntere covidzorg leiden tot minder druk voor 
personeel, maar ook tot meer ruimte voor de reguliere zorg en de inhaalzorg. Hoe dat er in de 
praktijk uit moet zien? Daar wil Van den Bosch nog niet op vooruit lopen. ‘De grootste fout 
die je als bestuurder kunt maken is: denken dat je het weet hoe het moet. We moeten dit idee 
fijnslijpen in gesprek met de collega’s van de ic, de verpleegkundigen en de medisch 
specialisten.’ 

Burgemeester Femke Halsema bracht donderdagochtend een werkbezoek aan Amsterdam 
UMC en zei later op de dag in de gemeenteraad dat ze het idee van de concentratie van de 
covidzorg steunt. Girbes: ‘Ze heeft aangeboden waar mogelijk het plan te zullen faciliteren.’ 

Amsterdam UMC-bestuurder Kramer benadrukt dat het plan op z’n vroegst volgend jaar kan 
worden uitgevoerd. ‘Er zal nog van alles moeten worden voorbereid, vooral om personeel klaar 
te stomen.’ 

Eerder waren er suggesties om het gebouw van het voormalige Slotervaartziekenhuis te 
benutten of een nieuw ziekenhuis te bouwen. Kramer verwerpt die ideeën. ‘In bestaande 
ziekenhuizen is genoeg ruimte te creëren. Het gaat om het personeel.’ 

Ook het ministerie van Volksgezondheid en de Tweede Kamer staan achter het idee van 
Girbes. Demissionair minister Hugo de Jonge zei vorige week in de Kamer nog deze winter een 
proef te willen beginnen met de concentratie van de covidzorg: ‘Laten we die in de tweede helft 
van deze winter op één, twee of drie plekken uitproberen. Als je dat wilt, moeten we nu gas 
geven en daar echt een taskforce op zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat ik wil 
doen in het kader van de concentratie van de covidzorg.’ Bron: Het Parool, 9 december 2021. 
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Plan voor aparte covid-ic’s komt niet van de grond 

Plannen voor het concentreren van covidpatiënten lijken een stille dood te sterven. Vier maanden 
geleden namen het OLVG en Amsterdam UMC het voortouw voor een proef met ‘covid-ic’s van 
de toekomst’, maar de uitvoering ligt stil. 

Het OLVG verwijst voor commentaar naar het ministerie van Volksgezondheid, dat stelt dat 
het nog steeds de bedoeling is een proef te beginnen, maar dat er op dit moment – gelukkig – 
te weinig covidpatiënten zijn. Eerder zeiden de ziekenhuizen dit voorjaar te willen beginnen, 
juist op voorwaarde dat er minder covidpatiënten zouden zijn. 

 

Het idee is dat door de concentratie van covidpatiënten de covidzorg efficiënter wordt. De 
reguliere zorg in andere ziekenhuizen kan dan immers ‘gewoon’ doorgaan. @ ANP 

Armand Girbes, ic-hoofd van Amsterdam UMC en hoogleraar intensivecaregeneeskunde, pleit 
al langer voor aparte covidziekenhuizen, maar hij gelooft er niet meer in: ‘Als we pas groen 
licht krijgen zodra er covidpatiënten binnenkomen, is het veel te laat. Een andere aanpak 
vergt gedegen voorbereiding. Men wil er gewoon niet aan.’ 

Idee is dat door de concentratie van covidpatiënten in bijvoorbeeld de regio Amsterdam de 
covidzorg efficiënter wordt. De reguliere zorg in andere ziekenhuizen kan dan immers ‘gewoon’ 
doorgaan. Dat verkleint de kans op een zorginfarct en een nieuwe lockdown. 

In december toonde ook toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zich 
enthousiast over de proef: ‘Laten we die in de tweede helft van deze winter op één, twee of drie 
plekken uitproberen. Als je dat wilt, moeten we nu gas geven en daar echt een taskforce op 
zetten om het voor elkaar te krijgen.’ 

Vorig jaar is zelfs al een pilot gedraaid in Amsterdam, gefinancierd door zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis. Het eindverslag is vorige maand ingeleverd bij de taskforce van het ministerie 
van Volksgezondheid. Je moet meer patiënten vervoeren, was een conclusie, maar er is minder 
afschaling van de reguliere zorg, zegt een voorlichter van Zilveren Kruis. 

Precies zoals Girbes steeds betoogde. Maar de complexiteit van het Nederlandse zorgstelsel 
vormt een belemmering, zegt Girbes. ‘Concentratie van covidpatiënten is in het algemeen 
belang, maar gaat in tegen het financiële belang van individuele deelnemende ziekenhuizen.’ 

Uitgangspunt van geconcentreerde covidzorg is dat alle deelnemende ziekenhuizen een klein 
deel van het personeel beschikbaar stellen aan de gezamenlijk opgerichte covidkliniek, aldus 
Girbes. Dat betekent wel dat de deelnemende ziekenhuizen daarom iets minder reguliere zorg 
kunnen leveren. Dat leidt waarschijnlijk tot minder inkomsten en dus tot financiële 
onzekerheid. 
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Want wie compenseert de misgelopen inkomsten? Zorgverzekeraars dichtten de afgelopen 
twee jaar al enorme financiële gaten vanwege de pandemie. Het ministerie denkt mee over de 
spelregels van het complexe stelsel, maar financiert de zorg niet. 

De essentie is dat de concentratie van covidzorg een financieel risico oplevert voor elk 
deelnemend ziekenhuis, zegt Girbes. ‘Daarom is er weinig animo. Er zit een weeffout in het 
systeem.’ Bron: Het Parool, 24 april 2022. 

 

Het terras bij stadscafé Bokaal is kleiner geworden, vergeleken met vorig jaar. Eigenaar Ron 
De Jong is niet blij, maar de gasten malen er niet om. © Frank de Roo 

Handhavers drijven horeca in het nauw: ‘We zijn nog aan het overleven 
van corona, en dan krijg je dit?!’ 

Het terras is te groot, de pergola staat in de weg en de lampjes aan de gevel mogen niet meer. 
Diverse horecaondernemers kregen afgelopen week bezoek van handhavers van de gemeente. 
‘We zijn nog aan het overleven van corona, en dan krijg je dit!?’ Bron: AD, 24 april 2022. 
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Beijing houdt adem in voor lockdown in Shanghai-stijl 

De Chinese hoofdstad Beijing staat maandag onder alert door de toename van het aantal 
positieve coronagevallen en reageert met een algemene screeningscampagne. De inwoners 
slaan al proviand in. 

De stad oogt nerveus voor een Shanghai-scenario. Daar geldt sinds begin april een extreem 
strenge lockdown voor de 25 miljoen inwoners. De inwoners klagen dat het moeilijk is om aan 
voedsel te komen. In Shanghai werden het afgelopen etmaal 51 sterfgevallen gemeld door het 
ministerie van Volksgezondheid, een record. 

China wordt sinds maart geconfronteerd met een epidemische uitbraak die bijna het ganse 
land in verschillende mate treft. De volksrepubliek probeert de opstoot te overwinnen met 
haar ‘zero covid’-strategie: strenge lokale lockdowns zodra zich enkele gevallen voordoen, 
gecombineerd met massaal testen. Wie positief test, moet in isolatie, al dan niet in 
opvanghallen van de overheid. 

Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag negentien nieuwe positieve 
coronagevallen in de hoofdstad. Dat brengt het totaal sinds vorige week op enkele tientallen. 
Lokale autoriteiten waarschuwden zondag opnieuw dat de situatie ‘ernstig en moeilijk’ was en 
dat dringende maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus snel in te dammen. 

In Beijing waren maandagochtend lange files, soms honderden inwoners, tussen trottoirs en 
winkelcentra voor ze aankwamen bij geïmproviseerde screeningposten. Die posten stonden 
onder toezicht van agenten in volledig beschermende pakken. Die aanpak geldt met name in 
het district Chaoyang, het zwaarst getroffen door de recente golf, en bevolkt door circa 3,5 
miljoen inwoners. Bron: De Standaard, 25 april 2022. 

Sterftegolf door griep en corona: flink meer overlijdens in Gelderland, 
Brabant en Limburg 

De griep én het nog steeds rondwarende coronavirus zorgen momenteel dat er al wekenlang 
flink meer mensen overlijden dan vorig jaar in dezelfde periode. De provincies Gelderland, 
Limburg en Noord-Brabant springen eruit. 

In die provincies stierven de afgelopen vier weken twintig procent meer inwoners dan vorig 
jaar in dezelfde periode. Landelijk is dat vijftien procent meer dan vorig jaar. Corona speelt 
nog steeds een rol bij de oversterftecijfers.   

‘Wekelijks worden er landelijk nog steeds tachtig tot honderd coronadoden gemeld door de 
GGD’, stelt onderzoeker Ruben van Gaalen van het CBS, tevens bijzonder hoogleraar aan de 
universiteit van Amsterdam. Bovendien zijn niet alle coronadoden bij de GGD bekend.  

We zien vooral een verhoogde sterfte bij de 65-plussers, en nog meer bij de 80-plussers, aldus 
Van Gaalen. 

De grootste oorzaak voor de oversterfte ziet Van Gaalen echter in het feit dat er een 
griepepidemie gaande is. ‘Die hadden we vorig jaar niet. Het is niet raar dat die griep doorwerkt 
in de sterftecijfers.’  

Vooral ouderen en kwetsbaren overlijden relatief vaak als gevolg van het oplopen van een 
griepvirus. ‘We zien vooral een verhoogde sterfte bij de 65-plussers, en nog meer bij de 80-
plussers. Bij de groep 0 tot 65 jaar is de oversterfte maar miniem.’ 

Er sterven de laatste vier weken ook veel meer mensen dan in dezelfde periode in 2019, vóór 
corona. Ook vergeleken met de ‘griepweken’ in dat jaar overlijden er nu wekelijks nog vele 
honderden mensen meer dan toen. Maar wel weer minder dan in 2018, toen Nederland werd 
getroffen door een snoeiharde griepepidemie. 

De regionale verschillen in oversterfte zijn opvallend. Zo is de oversterfte in de afgelopen vier 
weken in de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant veel hoger dan in bijvoorbeeld 
Zuid-Holland. Kwam in bijvoorbeeld de provincie Gelderland het aantal overlijdens per week 
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vorig jaar niet uit boven de 400, de laatste weken sterven er in die provincie wekelijks tussen 
de 450 en 500 mensen.  

‘Het is niet goed te zeggen waar dat door komt’, stelt Van Gaalen, ‘maar het kan met de 
leeftijdsopbouw van de bevolking te maken hebben.’ In Gelderland wonen bijvoorbeeld veel 
meer 65-plussers dan in Zuid-Holland. ‘Maar we moeten nog goed kijken naar de verklaring 
van de regionale verschillen die we zien.’ 

Van Gaalen denkt dat de oversterfte nog wel even aanhoudt. Weliswaar lijkt er een daling te 
zitten in het aantal mensen dat aan corona overlijdt. ‘Maar de griepgolf is nog niet dalende.’ 

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut Nivel is er sinds de tweede volle week van maart 
sprake van een griepepidemie. Uit de laatste cijfers blijkt dat er nog steeds een stijging is van 
het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt. 

Veel kwetsbaren en ouderen hebben in oktober of november de griepprik gehaald, maar de 
griepgolf is dit jaar maanden later begonnen dan in andere jaren. Terwijl de werking van de 
griepprik na enkele maanden afneemt, reden om de griepprik ook zo laat mogelijk in het jaar 
aan te bieden. 

Nivel-grieponderzoeker Mariëtte Hooiveld zegt nog niet te weten of de werking van de griepprik 
nu al is teruggelopen. ‘Dat kunnen we pas over enkele maanden met terugwerkende kracht 
zien.’ De prik geeft sowieso geen garanties: maar 40 op de 100 krijgen door de prik geen 
griep.  Die effectiviteit loopt met de maanden terug. ‘Maar tot een maand of vijf, zes geeft het 
nog wel enige bescherming.’ Bron: DG, 26 april 2022. 

Coronacijfers blijven de goede kant opgaan: weer stuk minder 
ziekenhuisopnames 

Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen, is afgelopen week met 35 procent gedaald. Ook op de ic's nam het aantal 
coronapatiënten weer af, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM. 

In de ziekenhuizen werden vorige week 448 mensen met een coronabesmetting opgenomen, 
tegenover 686 een week eerder. Bij 374 van hen was corona ook de reden van de 
ziekenhuisopname, de rest werd om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis en testte 
daar positief op het coronavirus. 

Ook op de intensive cares nam het aantal coronagerelateerde opnames weer af ten opzichte 
van de voorgaande week. In totaal belandden 42 personen met corona op de ic, van wie bij 37 
COVID-19 ook de reden van opname was. Vorige week ging het om 59 en 44 personen. 

Er kwamen afgelopen week 66 meldingen binnen van mensen die overleden zijn aan de 
gevolgen van het coronavirus. Voorgaande week waren dat er 52. 

Sinds 11 april hoeven mensen niet meer naar de teststraten om een positieve zelftest te laten 
bevestigen. Daardoor was het de afgelopen weken een stuk rustiger bij de teststraten. 

Afgelopen week lieten 24.755 mensen zich testen bij de GGD. 15.363 bleken het coronavirus 
onder de leden te hebben. Een week eerder werden er nog 41.359 positieve tests gemeld. 

Het reproductiegetal was op 11 april 0,64. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 
64 anderen besmetten en dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt. De R-waarde is iets 
afgenomen ten opzichte van de vorige weekupdate, toen het RIVM een waarde van 0,71 
berekende. Bron: Nu.nl, 26 april 2022. 

Europol: corona heeft matchfixing in voetbal in hand gewerkt 

De coronacrisis heeft voetbalclubs kwetsbaarder gemaakt voor criminelen die uitslagen van 
wedstrijden willen beïnvloeden. Dat heeft een hoge functionaris van de Europese 
politieorganisatie Europol gezegd tijdens een conferentie over matchfixing in Den Haag. 

‘De georganiseerde misdaad begreep al snel dat veel voetbalclubs het financieel zwaar hadden 
als gevolg van Covid-19’, aldus Burkhard Mühl, hoofd van de afdeling financiële en 
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economische criminaliteit van Europol. Waar minder geld beschikbaar was voor spelers, 
trainers en andere betrokkenen, nam het risico toe dat zij zich lieten verleiden tot matchfixing. 
Volgens Mühl is sprake van een toename van het aantal ‘verdachte uitslagen.’ 

Op initiatief van Europol en de UEFA waren dinsdag vertegenwoordigers van voetbalbonden, 
politie en justitie uit 49 landen bijeen in Den Haag om over het probleem te spreken en te 
kijken naar nieuwe vormen van samenwerking. Het was volgens de twee organisaties de eerste 
bijeenkomst op deze schaal over dit onderwerp. 

De UEFA noemt de conferentie een belangrijke stap in de strijd tegen matchfixing. De bond 
spreekt van ‘een sterk signaal dat beide organisaties hier zijn om hun krachten te bundelen 
en hun uiterste best te doen om dit fenomeen zo klein mogelijk te maken.’ Bron: De Telegraaf, 
26 april 2022. 

 

Beijing gaat nog massaler testen na tientallen nieuwe coronagevallen 

Beijing heeft na enkele tientallen nieuwe coronabesmettingen besloten het massale 
testprogramma nog verder uit te breiden met elf extra districten. Met onmiddellijke ingang 
moet ongeveer 90 procent van de 21 miljoen inwoners van de Chinese hoofdstad zich deze 
week driemaal laten controleren op infectie met het gevreesde virus. De maatregel geldt 
voorlopig tot en met zaterdag. 

Het dichtbevolkte stadsdeel Chaoyang, waar 3,5 miljoen mensen wonen, moest zich al 
onderwerpen aan drie testen per week. De eerste ronde begon maandag en leverde welgeteld 
22 positieve gevallen op. Ondanks dat geringe aantal heerst de angst dat Beijing in navolging 
van de nog grotere havenstad Sjanghai gedeeltelijk of zelfs helemaal in lockdown zal gaan. 
Verscheidene buurten zijn al afgegrendeld en mensen mogen de wijk niet meer uit. 

Deskundigen wijzen erop dat de hoofdstad, in tegenstelling tot Sjanghai, zeer vroeg ingrijpt 
en vrijwel iedereen test. Dat zou moeten helpen de uitbraak in te dammen. In Beijing zijn tot 
dusver een honderdtal corona-infecties ontdekt. Hoewel het vrij strikte uitgaansverbod in 
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Sjanghai al een maand van kracht is, werden daar de laatste 24 uur 17.000 nieuwe 
besmettingen geregistreerd. Verreweg de meeste zijn asymptomatisch, maar er waren ook 33 
Covid-19-doden te betreuren. 

Sjanghai is daarmee het middelpunt van de grootste coronagolf in China sinds de uitbraak 
van de pandemie begin 2020. Met grootschalig testen, quarantaine en uitgangsverboden 
probeert de regering in het land met 1,45 miljard inwoners een nul-Covid-strategie te volgen. 
Het beleid wordt op de proef gesteld door de grote besmettelijkheid van de minder 
ziekmakende Omikron-variant. Voor versoepeling van de maatregelen voelen de autoriteiten 
niets. 

Het is volgens de experts tevens een probleem dat miljoenen oudere Chinezen niet of 
onvoldoende zijn ingeënt. Bovendien bestaat twijfel over de werkzaamheid van de Chinese 
vaccins tegen Omikron. Buitenlandse vaccins zijn niet toegelaten op de markt. Ook wordt 
gewaarschuwd voor overbelasting van het slecht ontwikkelde gezondheidssysteem in China. 
Bron: AD, 26 april 2022. 

Zakenreizigers vliegen minder dan voor corona, maar onduidelijk of dat 
zo blijft 

Steeds meer bedrijven verplichten hun werknemers om de trein te nemen voor korte 
internationale zakenreizen, meldt NU.nl vrijdag. Naar bestemmingen als Parijs, Londen en 
Frankfurt mogen zij niet meer vliegen, om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te beperken. 
De grote vraag is of het aantal zakelijke vluchten zich weer zal herstellen naar het niveau van 
voor de coronapandemie. 

In 2019 maakten zo'n 900.000 Nederlanders nog 8,5 miljoen zakelijke vluchten. Voor de 
pandemie kwam bijna een op de drie passagiers voor zijn werk op de Nederlandse 
luchthavens. 

Het is nog maar de vraag of al die zakelijke reizigers weer zullen terugkeren. Videovergaderen 
is gemeengoed geworden en als het aan multinationals, consultancybedrijven en de 
Rijksoverheid ligt blijft het aantal zakelijke vluchten in de komende jaren veel kleiner dan 
voorheen, zeggen woordvoerders. 

Op Schiphol komen dit jaar nog altijd veel minder reizigers dan twee jaar geleden. Het 
toeristische verkeer heeft zich redelijk hersteld, maar het aantal zakelijke reizigers is nog een 
stuk kleiner dan voor corona, zegt luchtvaartonderzoeker Thijs Boonekamp van SEO 
Economisch Onderzoek. ‘Het is een legitieme vraag of dat gaat terugkomen.’ 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het aantal zakelijke vliegreizen 
in 2025 weer op het niveau zal zijn van voor de pandemie. Dat is dan nog wel 15 tot 30 procent 
lager dan de prognoses van 2019. 

Het instituut denkt dat de duurzaamheidsplannen van bedrijven zo'n vaart niet zullen lopen. 
‘Werknemers zullen vaak willen blijven vliegen en een officieel reisbeleid leidt lang niet altijd 
tot daadwerkelijke implementatie daarvan’, aldus een rapport uit november 2021. 

Minder vliegen betekent een grote verandering in de bedrijfscultuur bij firma's waar eerder 
veel zakenreizen werden gemaakt, denkt Boonekamp. ‘Voor corona was er een cultuur bij 
bedrijven dat reizen ook als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde werd gezien.’ 

Het is daarom een lastige opgave om het aantal zakelijke vluchten terug te dringen, maar het 
kan wel, zegt hij. ‘Als je heel sterk afweegt hoe nodig het nou is dat je ergens naartoe gaat en 
ook nee durft te zeggen tegen je klanten.’ 

Daarbij kijken concurrenten ook naar elkaar. Als één bedrijf weer op pad gaat om klanten te 
ontmoeten, kan dat bij branchegenoten ook voor meer vliegreizen zorgen. ‘Om je 
concurrentiepositie te behouden ga je dan toch die reis wel maken.’ 

Tientallen grote werkgevers hebben zich verenigd in de Coalitie Anders Reizen, die als doel 
heeft om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Het 
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gaat dan niet alleen om internationale reizen, maar ook om woon-werkverkeer en ander 
binnenlands vervoer. 

Voor multinationals zal het verminderen van het aantal vliegreizen een belangrijk onderdeel 
zijn van het halen van dat CO2-doel. Waar ritten met (lease)auto's nog kunnen worden 
'vergroend' door elektrische modellen te gebruiken, valt de uitstoot door zakelijke vluchten 
voorlopig alleen terug te dringen door minder te vliegen. Elektrisch vliegen is voorlopig niet 
mogelijk en de productie van duurzame luchtvaartbrandstof staat nog in de kinderschoenen. 

Sommige bedrijven hebben op de korte termijn al plannen om het aantal vluchten sterk te 
verminderen: Deloitte wil de uitstoot door zakelijke vluchten uiterlijk in 2025 halveren en 
ASML wil nu al 30 procent minder vliegen dan voor de coronacrisis. 

Vluchten over korte afstanden zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Voor corona waren 
vluchten van minder dan 750 kilometer van en naar Nederlandse luchthavens goed voor zo'n 
3,5 megaton CO2-uitstoot per jaar, berekende Royal HaskoningDHV in opdracht van 
Greenpeace. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een flinke kolencentrale. 

De korte vluchten zijn met name populair onder zakelijke reizigers, vermoedt het KiM, omdat 
vakantievluchten vaak langer zijn. Verreweg de populairste bestemming voor zakelijke 
vluchten is Londen, een stad die ook met de trein uitstekend bereikbaar is. 

Daarom wil milieuorganisatie Greenpeace het liefst dat vluchten op korte afstanden helemaal 
worden verboden. Het is goed dat bedrijven zelf een klimaatbewust reisbeleid opstellen, maar 
dat is volgens campagneleider Dewi Zloch niet voldoende. ‘Het is veel belangrijker dat de 
overheid en ook staatsbedrijf Schiphol beleid maken.’ Bron: NU.nl, 27 april 2022. 

 

Burgemeester Gerdo Van Grootheest en oud-stadsdichter Ria Van Koppen op de 1,5 
meterbank. © Gemeente Culemborg 
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Deze bijzondere bank in Culemborg blijft staan als blijvende herinnering 
aan corona 

Aan de Culemborgse Elisabethdreef staat sinds deze week de anderhalvemeterbank. Het is 
niet alleen een tastbare herinnering aan een bewogen periode, de bank is bovendien een 
ontmoetingsplek met geweldig uitzicht over staatdomein Volencampen. 

Burgemeester Gerdo van Grootheest en Ria van Koppen, stadsdichter 2020/2021, namen de 
bank in gebruik. Het ontwerp van de 1,5 meter hoge bank doet recht aan een bijzondere 
periode: corona en 1,5 meter afstand houden. De bank is een ontwerp van de Coöperatie van 
Makers, in opdracht van de gemeente Culemborg gemaakt. 

‘De coronaperiode is voor velen heftig geweest’, zegt Van Grootheest. ‘Misschien heb je 
dierbaren verloren of ben je zelf heel ziek geweest. Door alle beperkingen die ons werden 
opgelegd. Of omdat je het absoluut niet eens was met al die regels. Het belangrijkste was 
misschien wel het gemis aan ontmoeting. Deze anderhalvemeterbank is daar een symbool 
van.’ 

De nieuwe ontmoetingsplek staat op een rood en wit voetstuk, kleuren die verwijzen naar 
tegenstellingen en aantrekkingskracht, als bij een magneet. Maar ook van alarm, 
verkeersborden en afzetlint. De zithoogte is 1.5 meter. De vloerplaat verbindt de twee 
zitplaatsen, de tekst erop verwijst naar de coronatijd en komt uit het gedicht dat Ria van 
Koppen voor deze gelegenheid maakte. 

Het land der levenden 

het uitzicht wacht me, weids en altijd groen 

en als ik hier zit, kent mijn wezen rust 

de schapenwolken weiden, onbewust 

gaan mijn gedachten mee in een visioen 

de toekomst wacht me, onbegrensd en weids 

zoals de hoge hemel, stralend blauw 

ik heb het leven lief, de mensen, jou – 

en god – gelukkig is dat wederzijds. 

ik ben er nog, ik heb geluk gehad 

want alles waar je niet goed tegen kan – 

dat sloopt je of je wordt er sterker van. 

bedankt dat je er was, en naast me zat, 

mijn toeverlaat, soms tegen wil en dank, 

op deze anderhalvemeterbank. 

Bron: AD, 29 april 2022. 

Is corona voorbij of juichen we te vroeg? OMT-lid waarschuwt voor 
nieuwe klap 

Voor de meesten voelt corona als iets in een ver verleden. Zo zijn er nauwelijks 
beperkingen meer, komt het OMT niet meer samen en worden teststraten 
langzamerhand afgebouwd. Maar juichen dat corona voorgoed verleden tijd is, is 
te vroeg, zeggen deskundigen. 

Volgens viroloog en OMT-lid Menno de Jong is de kans dat er een nieuwe variant 
opduikt niet uitgesloten. Indien er een nieuwe variant opduikt kan dit er namelijk 
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voor zorgen dat er opnieuw problemen kunnen ontstaan, zeker bij kwetsbare 
mensen en ook na een vaccinatie. ‘Net als die Omikron-variant, die kwam out of 
the blue als een klap weinig aantrok van de immuniteit hadden opgebouwd.’ 

Hij vertelt geen angst te willen zaaien maar dat er wel zicht gehouden moet worden 
op het virus. Dat gaat lastiger nu teststraten worden afgebroken. ‘Ik denk dat er 
een beetje het gevoel heerst dat het allemaal voorbij is. Maar ik denk dat het daar 
te vroeg voor is’, aldus De Jong. 

Waar de coronazorgen nooit zijn verdwenen is bij de 25-jarige Nadia Buiter uit 
Utrecht. Tot op de dag van vandaag zit zij in isolatie vanwege een kwetsbare 
gezondheid. Een besmetting van het coronavirus is een nachtmerrie voor de 
Utrechtse. ‘Ik heb het heel zwaar, want wanneer is het einde van corona in zicht?’, 
vraagt ze zich af. 

Met al iedere dag last van chronische pijn, kan zij het zich niet veroorloven om 
haar gezondheid nog meer achteruit te laten gaan. Haar situatie noemt ze 
uitzichtloos. ‘Ik probeer er niet te veel aan te denken anders word ik depressief’, 
legt ze uit. 

Dat het lijkt alsof corona voorbij is, iedereen doorgaat met leven en met onder 
andere het sluiten van teststraten noemt ze dan ook erg pijnlijk. ‘Op allerlei 
manieren wordt het je onmogelijk gemaakt om jezelf nog te beschermen’, aldus 
Buiter. Toch betekent het sluiten van de teststraten niet dat dit definitief is, 
verzekert de GGD. ‘Als het nodig is kunnen we de locaties weer groter maken’, 
aldus Heleen Glazema, facilitair manager GGD Utrecht. Bron: Hart van Nederland, 29 
april 2022. 

 

 

 

Sterftegolf door griep en corona: flink meer overlijdens in Gelderland, 
Brabant en Limburg 

De griep en het nog steeds rondwarende coronavirus zorgen momenteel dat er al wekenlang 
flink meer mensen overlijden dan vorig jaar in dezelfde periode. De provincies Gelderland, 
Limburg en Noord-Brabant springen eruit. 
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In die provincies stierven de afgelopen vier weken twintig procent meer inwoners dan vorig 
jaar in dezelfde periode. Landelijk is dat vijftien procent meer dan vorig jaar. Corona speelt 
nog steeds een rol bij de oversterftecijfers.   

‘Wekelijks worden er landelijk nog steeds tachtig tot honderd coronadoden gemeld door de 
GGD’, stelt onderzoeker Ruben van Gaalen van het CBS, tevens bijzonder hoogleraar aan de 
universiteit van Amsterdam. Bovendien zijn niet alle coronadoden bij de GGD bekend.  

We zien vooral een verhoogde sterfte bij de 65-plussers, en nog meer bij de 80-plussers, aldus 
Van Gaalen. Bron: AD, 29 april 2022. 

OM legt beslag op miljoenen van hoofdrolspelers mondkapjesaffaire 

Het Openbaar Ministerie heeft voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd 
op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire. De 
verdenking tegen het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) is uitgebreid met 
verduistering. 

Gisteren schorste de rechtbank in Amsterdam Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme 
bij de Stichting Hulptroepen Alliantie uit het bestuur na een verzoek van het Openbaar 
Ministerie. Door het schorsen van Van Lienden werd volgens het OM een belangrijke stap 
gezet om de miljoenenwinst terug te halen. 

Het beslag leggen op de bankrekeningen is onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek. ‘Het 
lopende strafrechtelijke onderzoek heeft ten doel waarheidsvinding ten aanzien van de 
vermoedelijk gepleegde strafbare feiten alsmede het veiligstellen van vermogensbestanddelen’, 
aldus het OM. 

In maart werd bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van 
een aangifte van Randstad. Het uitzendconcern stelde personeel aan Hulptroepen Alliantie 
beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid. 

Later bleek echter dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten 
vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. 
Hierdoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de 
mondkapjesdeal die zij sloten met het ministerie van Volksgezondheid. 

Van Lienden werd begin maart opgepakt vanwege het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Na 
twee dagen werd hij weer vrijgelaten maar hij blijft verdachte in de zaak en het onderzoek gaat 
door. Ook de twee andere bij Hulptroepen Alliantie betrokken personen Camille Van Gestel 
en Bernd Damme zaten korte tijd vast. Bron: AD, 29 april 2022. 

 

Minder corona: aantal testbedrijven daal voor het eerste 

Voor het eerst sinds de start van de coronapandemie daalt het aantal testbedrijven. Dat blijkt 
uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Volgens de KvK is het 
aantal testbedrijven gedaald van 647 in maart naar 630 in april. 

Met het verdwijnen van coronamaatregelen, wordt het stiller bij de teststraten. Eerder meldde 
BNR dat bedrijven daarom overstapten op het aanbieden van soa-testen. Daarmee probeerden 
ze een sluiting te voorkomen. Maar inmiddels besluit een deel om helemaal te stoppen, 
waaronder Covid Test Limburg. 'Toen het testen voor toegang stopte en het aantal 
besmettingen terugliep, hebben we besloten om onze acht locaties te ontmantelen', vertelt 
Frank Slangen. 
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@ ANP / Robin Utrecht 

Volgens de oprichter van het Limburgse testbedrijf hebben de meeste mensen ander werk 
gevonden. 'Voor onze vaste werknemers hebben we actief ander werk gezocht. Bijna iedereen 
heeft nu een andere job.' 

Dat de deuren van zijn acht locaties zijn dichtgegaan vindt Slangen dubbel. 'Als ondernemer 
is het jammer, omdat niet alleen de omzet terugloopt, maar mensen ook minder werk hebben. 
Aan de andere kant is het ook fijn, want het testen moet een keer voorbij zijn. We kunnen niet 
in een testmaatschappij blijven zitten.' Slangen vervolgt: 'Op het moment dat de besmettingen 
teruglopen weet je dat je langzaam afscheid moet gaan nemen van mensen waar je toch 
anderhalf jaar hard mee gewerkt hebt voor het goede doel.' 

Of zijn testlocaties weer opengaan als de besmettingen dit najaar mogelijk oplopen, weet de 
ondernemer nog niet. 'Als we willen, kunnen we meteen weer opengaan. Maar gaat het 
rendabel zijn? Als er voldoende aanbod is vanuit andere testlocaties die groter zijn, zullen we 
waarschijnlijk niet opengaan. Daarnaast hangt het ook af van de vergoeding van de overheid.' 

Arts-microbioloog Bert Mulder denkt dat corona terugkomt en pleit voor een 
langetermijnstrategie. 'Daarin hoeven commerciële testbedrijven niet per se een rol te spelen, 
maar het probleem is dat deze strategie nu ontbreekt', zegt Mulder. 'Er ontbreekt nu vooral 
een systeem dat goed op nieuwe varianten let. Dat bestaat wel in landen als Engeland, 
Denemarken en Zuid-Afrika, maar in Nederland is het nog niet van de grond gekomen.' Deze 
week meldde ook Het Parool dat ons land slecht is voorbereid op een nieuwe coronagolf. 

Volgens Mulder weet niemand precies wanneer een volgende variant opduikt: ‘We denken dat 
de besmettingen in het najaar of in de winter gaan oplopen, maar de deltavariant rukte vorig 
jaar ook in de zomer op.' Zuid-Afrika, Botswana, Denemarken en Engeland hebben een heel 
systeem van waarschuwingslabs om alles goed te volgen, weet Mulder. 'Maar in Nederland 
gebeurt dat niet. En dan blijf je achter de feiten aanlopen.' Bron: BNR, 28 april 2022. 

Jongeren laten boosterprik massaal links liggen: ‘Ik heb al corona gehad’ 
wordt als reden genoemd 

Vooral jongeren in het Groene Hart laten de boosterprik massaal links liggen, maar ook 
veertigers en vijftigers komen lang niet allemaal de extra vaccinatie tegen corona halen. 

Dat blijkt uit informatie van de GGD Hollands Midden (regio Alphen, Gouda). Ook bij GGD 
regio Utrecht (onder meer Woerden en omgeving) is het niet bepaald druk als het gaat om de 
boosterprik. Ondanks het feit dat corona nog niet tot het verleden behoort en in de toekomst 
mogelijk weer oplaait. Bron: AD, 29 april 2022. 
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Beijing wil corona-uitbraken beteugelen door buurten af te sluiten 

Na Sjanghai probeert ook Beijing nieuwe corona-uitbraken onder controle te krijgen. Inwoners 
moeten zich laten testen en de gemeente sluit bepaalde buurten af. Bewoners van die buurten 
moeten thuiswerken en thuisblijven. In Beijing valt het aantal besmettingen nog mee. De 
hoofdstad wil Sjanghai niet achterna. De stad telde in april  300.000 besmettingen en 100 
deden. Bron: NU.nl, 26 april 2022. 

Videostill 

Beijing scherpt coronamaatregelen nog verder aan 

De Chinese hoofdstad Beijing heeft aan het begin van een meerdaagse vakantieweek nieuwe 
coronabeperkingen ingevoerd. Restaurants mogen tot in ieder geval 4 mei geen gasten 
ontvangen, zo heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Eten en drinken mag alleen afgehaald 
of bezorgd worden. De meeste winkels en openbare voorzieningen dienen alleen klanten toe 
te laten die een negatieve coronatest kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur. 

 Eerder werd al bekend dat na de vakantieperiode meer maatregelen volgen. Vanaf 5 mei is in 
de hoofdstad een recente negatieve Covid-test nodig om ‘alle soorten openbare ruimtes en het 
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openbaar vervoer’ te gebruiken, meldden de autoriteiten zaterdag. Voor activiteiten zoals 
sportevenementen en groepsreizen moeten deelnemers ook een negatieve Covid-test laten zien 
die maximaal 48 uur oud is, samen met een bewijs van ‘volledige vaccinatie’. 

China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul 
te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te 
maken heeft met de besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus. 

Zondag werden 59 besmettingen geregistreerd in de hoofdstad, iets meer dan de afgelopen 
dagen. In totaal zijn bij de laatste corona-uitbraak ruim driehonderd mensen met het virus 
besmet. Sinds eind april zijn meerdere woonwijken met enkele duizenden inwoners 
afgegrendeld. Volgens lokale media hebben de autoriteiten onlangs een veldhospitaal met 
4000 bedden opgezet waar besmette mensen met geen of weinig klachten in isolatie moeten 
gaan. 

In het hele land werden zaterdag meer dan tienduizend coronabesmettingen gemeld, waarvan 
de meeste in de stad Sjanghai. Veel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai zitten sinds eind 
februari in een strenge lockdown, waarvan niet duidelijk is wanneer die eindigt. Bewoners 
raken steeds meer gefrustreerd, onder meer vanwege de gebrekkige toegang tot voedsel en 
zorg. De uitbraak daar vertoont wel tekenen van stabilisatie, blijkt uit de recentste cijfers. 
Bron: AD, 1 mei 2022. 

Lotgenotengroep ‘Verlies tijdens corona’ in Capelle 

De lockdowns van de afgelopen jaren hebben bij veel mensen voor verlies gezorgd. Geen 
afscheid kunnen nemen van een overledene, maandenlang nauwelijks mensen zien of 
spreken, niemand die je aanraakte. ‘Dat zorgt allemaal voor rouw,’ zegt maatschappelijk 
werker Thea Ten Wolde. Daarom start er op maandag 16 mei een lotgenotengroep. 

De lotgenotengroep bestaat uit vijf bijeenkomsten en is voor alle Capellenaren die een verlies 
hebben ervaren tijdens de pandemie. Maatschappelijk werkers Gerda Schuurmans en Thea 
ten Wolde van Welzijn Capelle begeleiden de lotgenotengroep. 

Door de overheidsmaatregelen tijdens en na de lockdowns leefden mensen letterlijk op flinke 
afstand van elkaar. Mensen zijn sociale wezens en hebben (fysiek) contact en communicatie 
met anderen nodig. Hiervan afgesneden zijn brengt een vorm van rouw op gang. 
Maatschappelijk werker Gerda Schuurmans: ‘De lotgenotengroep gaat over alle soorten 
verlies. Letterlijk iemand hebben verloren; maar ook bijvoorbeeld je werk of gezondheid 
verliezen, of je normale gevoel van veiligheid. Erover praten met elkaar helpt.’ Bron: Gouwe 
IJssel Nieuws, 28 april 2022. 

 
Kapster Maayke De Rooij is in Ouwsterhaule voor haarzelf begonnen @ Brenda Van Olphen 
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‘Corona is een bak ellende voor ondernemers, maar ik heb er wel iets 
moois van gemaakt’ 

De coronacrisis lijkt voorbij. De periode heeft er voor veel ondernemers flink ingehakt. Maar 
sommige mensen zagen hun kans schoon en begonnen juist nu voor zichzelf. De Jouster 
Courant sprak met kapster Maayke De Rooij die in de pandemie haar bedrijf startte. 

Kapster Maayke de Rooij (34) uit Echtenerbrug werd middenin de coronacrisis ontslagen en 
opende haar eigen kapsalon in Ouwsterhaule. ‘Corona is een bak ellende voor ondernemers, 
maar ik heb er wel iets moois van gemaakt.’ 

De Rooij heeft zestien jaar in loondienst gewerkt, onder andere in Ouwsterhaule, Rotsterhaule 
en in Joure. Het hebben van een eigen kapsalon, was nooit haar plan. Het ondernemerschap 
leek haar vooral ‘gedoe’. Totdat ze haar baan verloor. ‘Ik heb vijf maanden thuis gezeten omdat 
we in de lockdowns niet mochten werken. Daarna kon mijn werkgever mijn salaris niet meer 
betalen. Ik werd ontslagen en ben meteen voor mezelf begonnen.’ 

De kapsalon is sinds augustus 2021 open. Al is geopend een groot woord. Door de lockdown 
moest de zaak vijf weken gesloten blijven. ‘Toen de kapsalon weer open mocht was het 
booming. Twee weken lang heb ik elke dag en avond gewerkt. Ik moest ook wel. De inkomsten 
van de kerstvakantie zijn normaal gesproken de buffer voor de zomerperiode. Maar omdat ik 
pas was begonnen, had ik helemaal nog geen buffer. Voor de tegemoetkomingen kwam ik ook 
niet in aanmerking, omdat ik nog geen cijfers had.’ 

Spijt van de keuze om ondernemer te worden, heeft ze nog geen moment gehad. ‘Het is 
eigenlijk heel leuk. Het is een sneeuwbal die alleen maar groter wordt.’ 

Oude klanten wisten de kapster snel te vinden. De agenda was vanaf de start meteen vol. De 
Rooij is blij dat ze in de crisis voor zichzelf is begonnen. ‘In het kappersvak heb je pieken en 
dalen. Wat ik een voordeel vond is dat ik al een crisis achter de rug heb. Je maakt ook gelijk 
een buffer voor dit soort dingen.’ Bron: Jouster Courant, 28 april 2022. 

Daling corona valt weer grotendeels stil 

In de voorbije week kwamen er in de Kempen 2.023 nieuwe coronabesmettingen bij, amper 
10% minder dan in de week voordien. In tien van de 27 gemeentes is er zelfs weer sprake van 
een (lichte) toename. 

De algemene daling in onze regio zet zich nu al een hele maand door, maar de snelheid begint 
wel volledig af te vlakken. Waar de gemiddelde aangroei twee weken geleden nog 28% lager 
lang dan in de week voordien, is dat nu nog maar 10% tegenover vorige week. Turnhout (+198) 
kreeg er de voorbije week nog het hoogste aantal besmettingen bij, gevolgd 
door Geel (190), Mol (182), Westerlo (131) en Herentals (129). 

Relatief gezien zit de grootste daling van het aantal bijkomende besmettingen 
in Kasterlee en Vosselaar (-44 procent), Oud-Turnhout (-35 procent), Herselt (-28 
procent), Geel (-27 procent) en Lille (-25 procent). Maar in Dessel, Herenthout, Hulshout, 
Laakdal, Meerhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar en Westerlo kwamen er in zeven dagen 
weer meer besmettingen bij dan voordien. 

In de Kempense ziekenhuizen is de trend wel positief: het aantal patiënten met corona blijf 
stabiel of daalt, terwijl er nog amper druk is op de intensieve afdelingen. Het gaat in nogal wat 
gevallen om oudere patiënten. Bron: Het Nieuwsblad, 29 april 2022. 
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Coronavirus kan tinnitus en duizeligheid veroorzaken 

Het coronavirus kan het oor infecteren en zo slechthorendheid, tinnitus en duizeligheid 
veroorzaken, blijkt uit onderzoek van het MIT en van het Massachusetts Eye and Ear 
instituut. 

De onderzoekers tonen met hun nieuwe onderzoek aan dat het coronavirus cellen van het 
binnenoor kan infecteren, waaronder de haarcellen in het slakkenhuis. Deze haarcellen zijn 
essentieel voor zowel een goed hoorvermogen als voor een goed evenwicht. Hoewel het 
onbekend is hoeveel patiënten die covid-19 doormaakten problemen met hun gehoor en 
evenwicht krijgen, vinden de onderzoekers dat hun bevindingen toch de noodzaak laten zien 
om daar alert op te zijn. 

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers een zogenaamd cellulairmodel van het 
menselijk binnenoor dat zij eerder ontwikkelden en weefsel uit het binnenoor zelf. Met het 
model waren ze in staat om cellen te stimuleren zodat ze leken op verschillende typen cellen 
zoals die te vinden zijn in het binnenoor: haarcellen, steuncellen, zenuwen en Schwann-cellen. 
De onderzoekers waren in staat de cellen te laten groeien. 

In zowel het weefsel van het menselijk oor als in de stamcellen, vonden de onderzoekers 
bepaalde type cellen (haarcellen en Schwann-cellen) die de proteïnen lieten zien die nodig zijn 
om het coronavirus (SARS-Cov-2) de cellen binnen te laten gaan. Deze cellen bevatten de 
zogenaamde ACE2 receptor, die gevonden wordt op celoppervlakken, en twee typen enzymen. 
Deze helpen het virus samen te laten smelten met de 'gastcel'. Vervolgens toonden de 
onderzoekers aan dat het coronavirus het oor kan infecteren. In het bijzonder de haarcellen 
in het binnenoor en de Schwann-cellen, in mindere mate. Ze ontdekten dat andere celtypen 
in hun modellen niet vatbaar waren voor een corona-infectie. 

Het patroon van infectie dat de onderzoekers vonden in hun weefselmonsters bleken overeen 
te komen met de symptomen die zij in een groep van tien covid-19-patiënten observeerden die 
oorgerelateerde symptomen hadden na hun infectie. Negen van deze patiënten hadden 
tinnitusklachten en zes hadden last van duizeligheid. Allen hadden milde tot ernstige 
slechthorendheid. 

De onderzoekers hopen dat hun menselijke cellulaire modellen gebruikt kunnen worden om 
mogelijk infecties - veroorzaakt door het coronavirus en andere virussen - in de toekomst te 
behandelen. Bron: Gezondheidsnet.nl, 23 november 2021. 
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Zittend op een truck bezorgt een man in beschermende kleding beschermingsmaskers tijdens 
de lockdown in Sjanghai. © Reuters 

 

 

Bron: De Volkskrant, 30 april 2022. 

 

Beijing voert beperkingen op om besmettingen in te dammen 

De Chinese autoriteiten hebben de coronamaatregelen in de hoofdstad Beijing verder 
opgevoerd met extra reisrestricties en tests voor inwoners. Naar verwachting zullen hierdoor 
veel Chinezen thuis moeten blijven, juist nu net de vakantieperiode rond de 1 meiviering 
begint. Deze vijfdaagse vakantie is doorgaans een van China’s drukste reisperiodes. 

Ondanks stijgend economisch leed en frustratie bij de bevolking heeft de Chinese regering 
aangekondigd de toegang tot openbare ruimten na de vakantieperiode verder te beperken. 
Vrijdag werden in de Chinese hoofdstad 48 lokale besmettingen opgespoord, vergelijkbaar met 
de afgelopen dagen. Het aantal besmettingen lijkt daarmee wel een plateau te hebben bereikt. 

Vanaf 5 mei is in de hoofdstad een recente negatieve coronatest nodig om ‘alle soorten 
openbare ruimtes en het openbaar vervoer’ te gebruiken, aldus een bericht op de officiële 
WeChat-pagina van de stad. Voor activiteiten zoals sportevenementen en groepsreizen moeten 
de deelnemers ook een negatieve test laten zien die maximaal 48 uur oud is, samen met een 
bewijs van ‘volledige vaccinatie’, zo staat in de nieuwe regels. 

China meldde zaterdag meer dan tienduizend binnenlandse coronabesmettingen, waarvan de 
meeste in Sjanghai. De uitbraak daar vertoont wel tekenen van stabilisatie, blijkt uit de 
recentste cijfers.  
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Veel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai zitten sinds eind februari in een strenge 
lockdown, waarvan niet duidelijk is wanneer die eindigt. Bewoners raken steeds meer 
gefrustreerd, onder meer vanwege de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg. 

China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul 
te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te 
maken heeft met de besmettelijke Omikron-variant. Bron: AD, 30 april 2022. 

Zes mensen ontslagen of berispt in China nadat coronapatiënt per 
ongeluk werd doodverklaard 

De autoriteiten van de Chinese miljoenenstad Sjanghai hebben ten minste zes mensen 
ontslagen of berispt nadat een bejaarde verpleeghuisbewoner per ongeluk dood werd 
verklaard. De persoon werd in een lijkzak gestopt en door de lijkschouwers naar een busje 
gebracht. Op dat moment merkten ze dat hij of zij nog leefde. 

Video’s van het incident circuleerden sinds zondagmiddag op Chinese sociale media en 
werden veelvuldig gedeeld, schrijven onder meer de South China Morning Post en The 
Guardian. Daarin is te zien dat twee mannen, vermoedelijk mortuariummedewerkers, een gele 
lijkzak van een brancard in een klaarstaande auto willen schuiven, buiten het Sjanghai 
Xinchangzheng Verzorgingshuis. 

De mannen, die vanwege de coronagolf in de Chinese miljoenenstad beschermende kleding 
dragen, ritsen de zak open in het bijzijn van een medewerker van het centrum en zien dat de 
persoon nog in leven is. De medewerker controleert vervolgens op tekenen van leven en sluit 
de zak opnieuw. Volgens The Guardian waarschuwen de mortuariummedewerkers hem. ,,Hij 
leeft! Zie je dat? Hij leeft!”, zegt de een. De ander maakt zich zorgen dat de patiënt stikt: ,,Sluit 
de zak niet!” De medewerker van het verzorgingshuis overlegt daarop met twee collega's en 
daarna wordt de nog levende patiënt op de brancard weer het seniorencomplex in gereden. 

De districtsregering bevestigde gisteren de blunder en stelde een onderzoek in. Enkele uren 
later werd aangekondigd dat vier medewerkers, een leidinggevende van het verzorgingshuis 
en een dokter ontslagen dan wel berispt waren. Het verzorgingshuis heeft de medewerkers die 
ontdekten dat de persoon nog leefde, beloond met een bonus van ruim 700 euro. De patiënt 
is volgens staatsmedia overgebracht naar een ziekenhuis en wordt daar verder behandeld. 

Een groot deel van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai gaat gebukt onder de strenge 
lockdown vanwege de Omikrongolf die er gaande is. China houdt vast aan een ongekend strikt 
zero-Covid-beleid, waarin de hele stad uit voorzorg wordt getest en elke geïnfecteerde persoon 
wordt geïsoleerd in speciaal gebouwde opvangplekken. Sjanghai registreerde maandag 5669 
gevallen en 20 doden. Op 274 mensen na, zijn de positief geteste inwoners allemaal 
asymptomatisch, schrijft persbureau AP.  

Er worden door internationale deskundigen vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van het 
strikte coronabeleid. Door de economische impact worden supermarkten in sommige gebieden 
nauwelijks bevoorraad en zouden mensen lijden onder voedseltekorten. Bron: AD, 3 mei 2022. 

Schiphol: zondag nog drukker en nog krachtiger ingrijpen nodig 

Schiphol schat in dat het zondag nog drukker wordt dan op zaterdag. Vandaar dat er van 
luchtvaartmaatschappijen nog ingrijpendere maatregelen worden gevraagd om de 
passagiersstroom terug te dringen en zo de werkdruk bij het personeel te verlichten. Of dat 
gaat lukken is nog niet zeker en er vindt nog altijd overleg plaats met maatschappijen over 
het schrappen van vluchten. 

Voor zaterdag kwam Schiphol met het verzoek het aantal passagiers met 3500 naar beneden 
te brengen, zondag streeft de luchthaven naar 5800 minder passagiers. „We zijn er nog niet’, 
erkent operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol. Daarbij geeft ze wel aan dat er van 
KLM niet meer annuleringen verlangd worden. De maatschappij kondigde al aan voor zaterdag 
en zondag 47 vluchten te schrappen. Bron: AD, 1 mei 2022. 
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@ AP 

Drukte groeit Schiphol boven het hoofd 

Het lukt Schiphol niet meer om de drukteproblemen op de luchthaven in de hand te krijgen. 
Deze week verwacht het vliegveld opnieuw grote problemen, vooral komend weekend. Maar ook 
voor de zomervakantie is de druktecrisis, veroorzaakt door grote personeelstekorten, niet voorbij. 

Door de grote aantallen passagiers, en een aanhoudend tekort aan personeel waarschuwt de 
luchthaven nu al voor problemen op zaterdag en zondag. 

Zondag worden 194.000 passagiers verwacht, zaterdag nauwelijks minder. Omdat veel 
reizigers terugkeren van vakantie wordt vanwege het tekort aan personeel oponthoud aan de 
bagagebanden verwacht. Maar vooral dreigt het opnieuw uit de hand te lopen in de 
vertrekhallen. Daar heeft de luchthaven bij de veiligheidscontroles een tekort van 20 procent 
aan beveiligingspersoneel. Daarnaast is er een tekort aan medewerkers die reizigers in de 
terminals begeleiden. 

De luchthaven zegt zaterdag en zondag ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Of dat 
betekent dat de luchthaven opnieuw luchtvaartmaatschappijen vraagt vluchten te annuleren 
zodat er dagelijks negenduizend passagiers minder via Schiphol reizen, wordt nog uitgezocht. 
Ook wordt gekeken of het mogelijk is opnieuw vluchten te verplaatsen naar Rotterdam, 
Eindhoven en Groningen. Afgelopen weekend gebeurde dat al een aantal malen. 

Volgens voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van 
luchtvaartmaatschappijen, kan er geen sprake meer zijn van annuleringen. ‘De luchthaven 
heeft gefaald om op tijd maatregelen te nemen. De maatschappijen moeten daar nu voor 
opdraaien door vluchten te cancelen, stoppen met het aannemen van boekingen en passagiers 
om te boeken.’ 

De maatschappijen spreken morgen met het luchthavenbestuur over de druktecrisis. ‘Ik hoor 
dan graag van Schiphol wat hun concrete maatregelen zijn om dit op te lossen. Dat is niet 
vluchten schrappen of verplaatsen naar andere vliegvelden. Dat moeten maatregelen zijn om 
te voorkomend dat het weer gebeurt. Zij moeten meer mensen inzetten bij security. Laten ze 
daar maar voor betalen. Dit is een blamage. Andere luchthavens hebben deze problemen ook, 
maar alleen op Schiphol loopt het uit de hand.’ 

De maatschappijen bereiden een schadeclaim voor, omdat zij moeten opdraaien voor het 
opvangen van vertraagde en gestrande reizigers. ‘Dat kan in de miljoenen lopen,’ zegt 
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Fruitema. ‘Ook willen we dat Schiphol de tariefsverhoging van 9 procent die begin april is 
doorgevoerd, terugdraait. Het is natuurlijk uiterst pijnlijk dat we meer aan Schiphol moeten 
betalen en tegelijkertijd vluchten moeten schrappen.’ 

 

Schiphol kampt met grote drukte. Vanwege personeelstekort zijn er flinke rijen en zijn 
maatschappijen gedwongen vluchten te annuleren. @ Joris Van Gennip 

Volgens Schiphol is er wel op tijd ingegrepen. ‘We zijn al in januari 2021 begonnen met het 
werven van personeel,’ zegt hoofd security Hedzer Komduur. ‘Maar het tekort aan personeel 
is gewoon te groot. Een restaurant zegt dan: ik ga een dag dicht. Dat kunnen wij niet doen. 
We moeten blijven draaien, met minder mensen.’ 

Komduur weerspreekt ook verwijten van de vakbonden dat Schiphol personeel slecht betaalt 
voor zwaar, onregelmatig werk. ‘In de beveiliging worden mensen goed betaald volgens de 
geldende cao's, zeker met toeslagen voor onregelmatig werk. Wij kijken met de 
beveiligingsbedrijven en de vakbonden wat er nodig is om die mensen toch te krijgen. En we 
vervangen al tijdelijk personeel door vaste mensen.’ 

Volgens operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol heeft de luchthaven niet zitten 
slapen nadat de afgelopen acht jaar al drukteproblemen opdoken. ‘Het is elke keer anders. 
Nu zitten we met personeelstekorten bij vooral de security. Vorig jaar hadden we tekorten in 
de afhandeling, eerder bij de marechaussee. In 2018 was het drukker omdat maatschappijen 
grotere toestellen inzetten. ‘ 

‘Er zal ook in de toekomst drukte zijn. Wachten, rijen en drukte horen altijd al bij vliegen. Dat 
is echt niet alleen bij ons. Mensen moeten zich realiseren dat als heel Nederland op vakantie 
gaat, het bij ons ook echt druk wordt net zoals zwarte zaterdag op de weg Als je de mogelijkheid 
hebt, vlieg dan niet in het weekend en vlieg niet in de schoolvakantie.’ Bron: Het Parool, 2 mei 
2022. 
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Laatste woorden 

Hoe wij in de gaten zijn gehouden tijdens de Corona-crisis 

De WOB-documenten laten zien hoe de informatieverzameling en het bestrijden van mensen, 
die zich niet conformeerden aan het verhaal van het RIVM, werden georganiseerd. Ook 
defensie is daar actief bij betrokken. Uit de stukken blijkt hoe men zich daarbij weinig aan de 
wet heeft gehouden. Het is veel meer dan louter onschuldige informatieverzameling dat de 
regering wil doen voorkomen. 

De WOB documenten geven een onthutsend beeld van hoe de overheid achter de schermen 
het volgen van burgers (en kamerleden) in de eerste helft van 2020 is gaan regelen. En besef 
dat nu pas de periode tot september 2020 beschikbaar is gekomen. Het gaat namelijk veel 
verder dan een soort veredelde knipseldienst, hetgeen de regering gisteren in de Kamer wilde 
voordoen. 

Uit alles blijkt dat men er ook alles  aan wilde doen om degenen, die niet mee gingen in het 
verhaal van RIVM/OMT/ de regering, en die daardoor als een bedreiging werden gezien, te 
(laten) neutraliseren. En dan is men blijkbaar tot veel bereid, ook als daarbij grondrechten en 
wetten overtreden worden. 

Realiseer je daarbij dat het ministerie zich maximaal verzet heeft tegen openbaarmaking van 
deze stukken en dat ze uiteindelijk ook erg laat beschikbaar zijn gekomen. 

Ik heb al meer mogen zien en kom op een aantal andere punten nog terug, maar vandaag wil 
ik uw aandacht vragen voor twee beschrijvingen van die aanpak van de regering met 
inschakeling van militairen en het opzij schuiven van rechten van burgers. 

Allereerst is dit een serie tweets met ook prints van die WOB-documenten van Wouter 
Aukema, één van degenen die zich sterk in die WOB-documenten verdiept en de 
organisatorische opzet beschrijft plus hoe men regels probeert te omzeilen. 

Daarnaast volgt een artikel, dat het op een toegankelijker wijze omschrijft. Het is maandag op 
de site Indepen.nl geplaatst en we mogen het met toestemming ook op onze site plaatsen. 

Hoe de landmacht de bevolking in de gaten houdt 

In het weekend van 12 en 13 maart 2022 ontstaat grote consternatie en verontwaardiging bij 
enkele Kamerleden omdat uit WOB-stukken (Wet Openbaarheid Bestuur) is gebleken dat zij 
in de Corona-periode door de overheid zeer gericht in de gaten werden gehouden, waarbij zij 
met naam en toenaam in verslagen van het NCTV (Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid) voorkomen. 

Dat zij niet de enigen zijn is al snel daarna duidelijk. Door verdergaand WOB-onderzoek door 
Twitteraars vegtdoor, ceescees71 en waukema is nu komen vast te staan dat de overheid heeft 
toegewerkt naar zogenaamde ‘mass-surveillance’, wat niets anders wil zeggen dan dat iedere 
beweging van iedere burger in Nederland door de overheid gevolgd wordt. En niet alleen op 
Twitter, Facebook of LinkedIn, maar ook door gebruikmaking van telefoongegevens, 
geavanceerde software en geesteswetenschappelijk onderzoek van teksten op Social Media. 

Iedereen die op internet actief is, weet dat hij of zij ‘sporen’ achterlaat. Een voor iedereen 
toegankelijk Facebook-account is een open boek voor iedereen die erin rondneust. De 
redenering van de meeste mensen  is ‘ik heb niets te verbergen, dus wat maakt het uit?’ Als 
u echter uw Facebook-account heeft afgeschermd en dit alleen nog maar toegankelijk is voor 
directe vrienden, dan heeft u er bewust voor gekozen die informatie alleen ter beschikking te 
stellen aan een selecte groep. Mag de overheid dan nog toegang hebben tot dat gedeelte? 

In dat schemergebied is ook onze overheid actief, maar er is ook nog altijd zoiets als de 
privacywetgeving die een al te nieuwsgierige overheid wettelijke grenzen stelt. Acht dagen na 
de eerste persconferentie van Mark Rutte wordt officieel een team geformeerd onder de 
afkorting LIMC, wat staat voor Land Information Manouvre Centre. Officieus werd deze 
afdeling echter al opgericht op 3 december 2019. Dat is opmerkelijk omdat er toen nog geen 
sprake was van een ‘dreiging’ door Corona, die brak pas 4 maanden later uit, halverwege 



273 
 

maart 2020. De eerste initiatieven zijn dus al vér voor december 2019 ontstaan. Ook is tot op 
heden nog altijd onbekend wie opdracht gaf tot oprichting van het LIMC. 

Onderdeel van het LIMC zijn dataspecialisten, inlichtingenexperts en gedragsdeskundigen. 
Het LIMC valt vreemd genoeg onder de Landmacht en niet bijvoorbeeld onder de Nationale 
Politie of de AIVD. Algemene doelstelling van het LIMC is het monitoren van de samenleving 
tijdens de Corona-crisis. Dat monitoren gebeurt niet op de klassieke manier met camera’s, 
maar volledig digitaal. Het betreft dan ‘alle beschikbare informatie uit open en semi-gesloten 
bronnen’. In vakjargon heet dat OSINT: Open Source Intelligence. U moet dan denken aan 
berichten van burgers op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Fora, Blogs of YouTube. 

Bij ‘semi-gesloten’ bronnen gaat u zich zonder meer op glad ijs bevinden, want de bewuste 
keuze van de gebruiker om informatie af te schermen voor het grote publiek raakt aan de 
privacywet zodra overheidsinstanties zich hierin gaan verdiepen. Maar ook het ‘volgen’ van 
openbare informatie van individuen door autoriteiten raakt de privacywet. De wetgeving 
verbiedt dit zolang bijvoorbeeld een Openbaar Ministerie daar geen toestemming voor heeft 
gegeven op grond van een serieuze verdenking van onoorbaar gedrag. 

Aan de top van het LIMC staat een militair die in Afghanistan gediend heeft en gedurende zijn 
Corona-missie het grijze gebied van wat mag en niet meer mag steeds verder oprekt, blijkt nu. 
Wettelijk gezien mag onderzoek bijvoorbeeld niet leiden naar individuen, toch gebeurt dat, 
blijkt uit de WOB-stukken. Sterker nog, mocht men ‘ongewild of onverhoopt’ stuiten op 
persoonsgegevens dan is dat geen probleem, ‘zolang deze gegevens maar niet worden verwerkt’ 
blijkt uit de stukken. 

Dat is opmerkelijk, aangezien menig ‘strijder’ in deze periode intimiderend bezoek krijgt van 
de Nationale Politie, waarbij nooit wordt aangegeven hoe zij aan hun informatie komen. De 
Nationale Politie blijkt echter informatie te gebruiken van wekelijkse verslagen die door het 
LIMC naar allerhande overheidsdiensten worden verspreid. Bekend voorbeeld is Flavio 
Pasquino van Blckbx.tv die hier destijds verslag van deed. Hij zou ‘nepnieuws’ verspreiden. 
En inderdaad, het LIMC houdt zich officieel ook bezig met onderzoek naar wat zij ‘nepnieuws’ 
noemen. 

Maar wat nepnieuws is verschuift nogal in de tijd, wat eerst nog zogenaamd nepnieuws is 
blijkt achteraf toch vaak waar te zijn. Daarnaast houdt het LIMC zich bezig met, en ook dat 
blijkt uit de WOB-stukken: 

‘het gericht beïnvloeden van de opvattingen en houding van de doelgroep’ 

Ja, u leest het goed. Een voorbeeld hiervan zijn zogenaamde ‘trollen.’ Trollen zijn mensen die 
tegen betaling (in dit geval door de overheid) doelbewust op discussiefora, Twitter of 
bijvoorbeeld Facebook tegenovergestelde reacties geven, discussies laten ontsporen, mensen 
tegen elkaar opzetten of de sfeer verzieken. Dat hier heel duidelijk wettelijke kaders grof 
worden overschreden behoeft geen verder betoog, en dat ontgaat ook een aantal ambtelijke 
organisaties niet. 

Opmerkelijk is een bijlage van het Ministerie van Defensie van 19 juni 2020. Hierin wordt 
expliciet gewezen op het overtreden van de wet door het LIMC in het kader van het onderzoek 
naar gedragsdynamiek. Dit onderzoek richt zich per definitie op groepen en individuen, en 
alleen de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en de MIVD (Militaire 
Inlichtingen en Veiligheid) beschikken over bevoegdheden en een wettelijke basis binnen zeer 
strenge kaders. 

Politie en Marechaussee hebben deze bevoegdheden op basis van het strafrecht. Het LIMC 
heeft echter geen enkele bevoegdheid en geen enkel mandaat. Zo circuleert vlak na de 
oprichting op 18 december 2019 een mail van de DJZ (Dienst Juridische Zaken) met het 
verzoek om contact op te nemen met de MIVD omdat schrijver dezes ‘een onbestemd gevoel’ 
krijgt bij de oprichting van het LIMC. 

Uit mailverkeer van 18 maart 2020 blijkt dat er discussie is tussen het LIMC en DJZ over de 
specifieke juridische grondslag. Er ontbreekt een wettelijk kader en het LIMC heeft geen 
wettelijke bevoegdheid tot deze verstrekkende vorm van onderzoek. In een mail van 20 maart 



274 
 

2020 van het LIMC, ze zijn dus inmiddels 3 maanden illegaal aan het werk, wordt duidelijk 
dat men nattigheid begint te voelen en men gaat op zoek naar een ‘geitenpaadje’. 

Zo probeert men de activiteiten te herbergen onder de kop ‘opleiding’ en niet als een 
daadwerkelijke operationele inzet. Ook wordt geopperd het LIMC onder te brengen bij een 
landelijke toezichthouder (in dit geval de Marechaussee) in het kader van ‘Militaire 
Steunverlening in het Openbaar Belang’. Dat blijkt niet alleen organisatorisch onmogelijk, ook 
blijkt er toestemming nodig van het Ministerie van Justitie. 

Eerder werd al schriftelijk geconstateerd dat de juridische basis ‘optimistisch uitgedrukt 
flinterdun’ is. Meest schokkende in de bijlage van het Ministerie van Defensie is echter de 
toepassing door Defensie van Behavioural Dynamics Methodology (BDM). Het baseert zich op 
inlichtingen over de doelgroep, analyse van die inlichtingen en vervolgens het gericht 
beïnvloeden van de opvattingen en houding van de doelgroep. Pardon? 

Schamper staat in de stukken van 19 juni 2020 van Defensie ‘bij de meeste mensen zal bij 
die omschrijving argwaan ontstaan, zeker als het wordt toegepast buiten de context van een 
militaire operatie.’ De omschrijving van BDM op Wikipedia is helder: ‘het uitvoeren van acties 
om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld wordt gebruikt. Het doel kan zijn het 
bang maken van de vijand zodat deze niet meer terugvecht.’ Maar met wie is Defensie dan in 
gevecht? De eigen bevolking? 

Het RIVM verlegt haar grenzen ook, zoals blijkt uit emailverkeer van 25 maart 2020. Zo zijn 
zij zeer geïnteresseerd in het Belgische softwarepakket ENDYM waarmee op basis van 
telecomdata bewegingen van de burger gevolgd kunnen worden. In de betreffende email is de 
‘maar’ bij de uitleg of dit wel mag volgens de AVG… zwartgelakt… Eerder al werd het CBS op 
de vingers getikt omdat zij (illegaal) telecomdata verwerkte van Vodafone. 

Blijkens emailverkeer op 28 mei 2020 mengt het RIVM zich ook in het geheel door het 
Ministerie van Defensie ondersteuning aan te bieden op het vlak van kunstmatige intelligentie 
op Social Media berichten. Het RIVM heeft op dat vlak veel meer expertise en ze bieden 
Defensie aan een ‘Letter of Support’ te schrijven zodat een samenwerking kan worden opgezet 
tussen Defensie, het RIVM, het KNAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen) en het 
moederbedrijf van Cambridge Analytics in Wolverhamptom (UK). 

Door kunstmatige intelligentie ‘los te laten’ op geschriften op Social Media kunnen zeer snel 
patronen herkend worden van onwelgevallige teksten van willekeurige gebruikers, relaties 
tussen personen gelegd worden en verbanden gelegd worden. Dat verklaart ook de inmenging 
in het emailverkeer van het Meertens Instituut dat gespecialiseerd is in 
geesteswetenschappelijk onderzoek. Het LIMC gebruikt onderdelen van het systeem enkele 
maanden, maar wederom ontbreekt ieder mandaat en wordt de privacywet grof geschonden. 

Ondertussen gaat het LIMC gewoon door met haar activiteiten en verspreidt wekelijks haar 
rapporten. Op 12 juni 2020 blijkt plots uit WOB-documenten dat de ‘Militaire Steunverlening 
in het Openbaar Belang’ er toch is gekomen, onduidelijk is hoe. Duidelijk wordt nu wel dat 
men onder auspiciën van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid) te werk gaat en denkt de juridische grondslag gevonden te hebben in het NCTV 
taakbesluit. Men heeft echter twijfels of dit wel ‘WIV-proof’ (Wet op de Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten) is… kortom, de zaak is juridisch nog altijd niet rond. 

Op 25 juni 2020 volgt een interne schriftelijke waarschuwing van Defensie omdat bekend is 
geworden dat er contacten zijn tussen het LIMC en de Nationale Politie en het Openbaar 
Ministerie. In het schrijven wordt gewaarschuwd dat de Nationale Politie géén opdrachten aan 
het LIMC kan verstrekken waartoe zij zelf niet bevoegd is. Of ze desondanks al verstrekt zijn 
is niet duidelijk. 

In september 2020 gaat het LIMC iets opzichtiger de samenwerking zoeken met de Nationale 
Politie, vermoedelijk om meer draagvlak te creëren voor hun activiteiten en om gerichte 
ondersteuning te kunnen verlenen. Men kweekt in feite de behoefte en probeert er 
tweerichtingsverkeer van te maken waardoor hun bestaansrecht gerechtvaardigd kan worden. 
Daarnaast beschikt de politie wél over bevoegdheden waarvan het LIMC dan weer gebruik zou 
kunnen maken door middel van ‘samenwerking’. 
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De truc die men uithaalt is door medewerkers van de Nationale Politie in te huren, blijkt uit 
stukken van 17 september 2020. Iedere donderdag ‘helpt’ de Nationale Politie het LIMC. Wat 
ze feitelijk doen is het mandaat van de politie misbruiken, maar men schrijft tegelijkertijd in 
dezelfde notitie dat onderzocht moet worden ‘onder welke voorwaarden informatiedeling 
mogelijk is’. Men zoekt bij het LIMC dus nog altijd naarstig naar een paraplu die hun 
activiteiten juridisch zou kunnen dekken. 

In november 2020 wordt in mailverkeer vastgesteld dat het LIMC zonder mandaat gestart is 
met het verzamelen van gegevens en dat een formeel verzoek van het bevoegd gezag volstrekt 
ontbreekt. Let wel, het LIMC is dus al operationeel vanaf december 2019, overtreedt willens 
en wetens alle wetten, en in november 2020 zijn diverse ambtelijke organisaties nog altijd aan 
het steggelen, terwijl de wetsovertreding helder is. 

De Commandant der Strijdkrachten krijgt opdracht om samen met DJZ (Dienst Juridische 
Zaken) onderzoek te verrichten om vast te stellen welke politiek bestuurlijke risico’s aanwezig 
zijn (geweest) bij het verzamelen, analyseren en bewaren van gegevens. In hetzelfde schrijven 
wordt het zelfs scherper gesteld: ‘Compliance is license to operate, er was geen juridische 
basis en toch is de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) van start gegaan, dus de interne 
checks en balances binnen C-LAS hebben niet gewerkt. C-LAS heeft juristen overruled’ om 
daarna te vervolgen met ‘C-LAS is gewaarschuwd door DJZ en DGB/DSK dat er eerst 
juridische grondslag zou moeten zijn.’ Dit is een ongekend harde uitspraak over het illegaal 
functioneren van het LIMC. 

Uit de WOB-stukken blijkt dat het LIMC pas op 26 augustus 2020 is overgegaan tot 
‘beperking’ van haar ‘experimentele’ activiteiten. Welke ‘beperking’ is onduidelijk. In hoeverre 
zijn voor het LIMC verboden activiteiten ondergebracht binnen andere organisaties van de 
overheid en houden die zich wel aan de privacywet en bewegen zij zich binnen de kaders die 
de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van hen vereisen? 

Ook nu nog, anno 2022, worden zeer regelmatig individuen door de Nationale Politie benaderd 
die zich ‘dwars’ gedragen, het trolgedrag op bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn gaat 
onverminderd door en in welke vorm en door welke ambtelijke dienst legaal of illegaal data 
worden verzameld is onduidelijk. Verder WOB-onderzoek zal noodzakelijk zijn, maar tot 
dusverre zijn WOB-aanvragen tot ongeveer juli 2020 pas vrijgegeven, terwijl de beantwoording 
van WOB-aanvragen wettelijk door de overheid binnen uiterlijk 8 weken dient te worden 
beantwoord. 

Resumerend kan gesteld worden dat de Landmacht vér voor de Corona-crisis een dienst heeft 
opgericht die in december 2019 gestart is met activiteiten waarvoor men geen enkel mandaat 
had, waarbij op geen enkele wijze de AVG gerespecteerd is, diverse ambtelijke organisaties 
ernstige bedenkingen hadden, iedere waarschuwing dienaangaande is genegeerd, maar 
tegelijkertijd diensten als de Nationale Politie er gretig gebruik van hebben gemaakt. Er blijven 
ook nog een behoorlijk aantal vragen open staan. 

Wie gaf bijvoorbeeld opdracht tot oprichting van het LIMC? Wat wist Ank Bijleveld werkelijk 
over het LIMC? Waarom werd het leger ingezet om de eigen bevolking te controleren? Waarom 
worden burgers bespioneerd die een onwelgevallige mening hebben over het overheidsbeleid? 
En waarom is er niet eerder ingegrepen toen duidelijk werd dat het LIMC bestaande wetgeving 
aan de laars lapte? Wat was de rol van het NCTV? Heeft het LIMC inmiddels een juridisch 
kader gevonden om de activiteiten te hervatten? 

In november 2020 was immers sprake van het ‘tijdelijk’ stilleggen van de activiteiten. Vragen 
die vooralsnog onbeantwoord blijven. Maar dat het LIMC onrechtmatig en buitenwettelijk haar 
taken heeft verricht staat als een paal boven water. Ministers en ambtenaren zitten nog altijd 
op hun plek, terwijl er overduidelijk ambtsmisdrijven zijn gepleegd. Als het bij de 
Toeslagenaffaire kan, kan het blijkbaar ook op Defensie. Bron: Maurice De Hond, 16 maart 
2022. 

Wordt vervolgd 

Enter, 3 mei 2022 
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