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Eerste woorden 

Een nieuwe Omikron-variant van het coronavirus is opgedoken in Nederland. De zogenaamde 
BA.5-variant van het virus werd deze week vastgesteld door het RIVM. Zorgen lijken niet 
meteen nodig: volgens de WHO lijkt deze Omikron-variant niet ziekmakender of besmettelijker 
dan de variant die momenteel rondgaat in ons land. 

De BA.5-variant werd gevonden na aanvullend onderzoek van het RIVM in samenwerking met 
kenniscentrum Saltro. Het testmonster was afgenomen op 11 april. Doordat deze variant nog 
niet in de wekelijkse steekproef van het RIVM is voorgekomen, lijkt het erop dat het nog niet 
breder is verspreid in Nederland. Hier is de variant BA.2 dominant. 

Omikron-varianten BA.4 en BA.5 werden eerder al door de Wereldgezondheidsorganisatie 
vastgesteld in Duitsland, Denemarken en het zuiden van Afrika. 

Het erfelijk materiaal van BA.5 is anders dan de variant die in Nederland vooral rondgaat. Dat 
is vooral te zien in de 'spikes' van het coronavirus, die het herkenningspunt zijn voor het 
afweersysteem van mensen. Het RIVM onderzoekt nog of het daarom beter of slechter te 
herkennen is door het immuunsysteem. Bron: RTL Nieuws, 22 april 2022. 

 

 

Groeiende onrust over nieuwe Omikronpiek in Zuid-Afrika 

Twee nieuwe varianten van de corona-Omikron-variant zijn nòg besmettelijker. De groeiende 
piek in Zuid-Afrika baart daarom zorgen. 
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In Zuid-Afrika is er sinds twee weken een snelle stijging van het aantal besmettingen met twee 
nieuwe subtypes van de Omikron-variant van het coronavirus. Het gaat om types BA.4 en 
BA.5. Ze lijken te ontsnappen aan de afweer tegen het eerdere subtype dat in Zuid-Afrika 
rondging (BA.1). Virologen hielden de varianten al wekenlang nauwlettend in de gaten, maar 
tot voor kort was er geen reden om alarm te slaan. De infecties in Zuid-Afrika leidden tot voor 
kort niet tot een toename in ziekenhuisopnames of sterfgevallen door Covid-19. Maar sinds 
een week nemen de ziekenhuisopnames in sommige Zuid-Afrikaanse provincies weer toe, 
meldt de bioinformaticus Tulio de Oliveira, directeur van het Centre of Epidemic Response 
and Innovation van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Het aantal geregistreerde 
besmettingen in Zuid-Afrika is nu weer even hoog als begin december, vlak voor de vierde golf. 

‘Alarm is een groot woord, maar deze subvarianten hebben duidelijk een of ander voordeel’, 
zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. ‘Het lijkt erop dat ze in Zuid-Afrika voor 
een nieuwe golf gaan zorgen.’ 

 

Klanten, sommige met mondmasker, bij een winkelcentrum in Vosloorus, bij Johannesburg, 
Zuid-Afrika, afgelopen weekend.  @ AP / Themba Hadebe 

Sinds de Omikron-variant van het coronavirus werd ontdekt in Zuid-Afrika, op 26 november, 
verdrong die alle andere wereldwijd. Omikron is veel besmettelijker dan eerdere varianten en 
ontsnapt deels aan eerder opgebouwde afweer. Er bestonden aanvankelijk drie subtypes, 
BA.1, 2 en 3. 

In Zuid-Afrika heeft naar schatting zeker 90 procent van de bevolking immuniteit opgebouwd 
tegen het coronavirus – een deel door vaccinatie maar veruit de meeste mensen door een 
eerdere infectie. Maar na drie maanden neemt de kracht van die afweer af – niet toevallig 
begon de verspreiding van de nieuwe subtypes ongeveer vier maanden na het begin van de 
vierde golf in Zuid-Afrika, die vooral door BA.1 werd veroorzaakt. 

Doordat de nieuwe subtypes BA.4 en BA.5 door nieuwe mutaties ook nog eens de afweer lijken 
te ontduiken, krijgen ze nu snel voet aan de grond in Zuid-Afrika. Het zal per land of regio 
verschillen hoe ernstig BA4 en BA5 uitpakken, afhankelijk van hoe de afweer ter plekke is 
opgebouwd, denkt De Oliveira. 
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Wetenschappers proberen zo snel mogelijk uit te zoeken in hoeverre deze nieuwe subtypes 
ontsnappen aan de afweer, en of ze ziekmakender zijn dan de eerdere Omikron-subtypes. De 
eerste gegevens over de afweer publiceerde de Zuid-Afrikaanse viroloog Alex Sigal deze week 
in een preprint. Daaruit rijst het beeld dat de virus-neutraliserende antistoffen die 
(ongevaccineerde) mensen na een infectie met BA.1 hebben, ruim zeven keer minder goed 
werken tegen BA.4 en BA.5. De antistoffen van mensen die wel gevaccineerd waren (met Pfizer 
of Janssen) en daar bovenop een infectie met BA.1 kregen, hielden beter stand: die werkten 
drie keer minder goed. 

Over hoe ziekmakend de nieuwe subtypes BA.4 en BA.5 zijn tasten onderzoekers nog in het 
duister. ‘De eerste subtypes van Omikron waren duidelijk milder dan voorgaande varianten, 
Alfa, Beta en Delta’, zegt Koopmans. ‘Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe subtypes 
vergelijkbaar zijn met die eerste Omikron, of met Alfa of Delta. Die vraag wordt ook steeds 
moeilijker te beantwoorden, omdat in ieder land de rondgaande varianten en de opbouw van 
de afweer weer anders is.’ 

In meer dan twintig landen zijn kleine aantallen van deze subtypes BA.4 en BA.5 inmiddels 
al opgepikt, waaronder Australië, de Verenigde Staten, China, Israël, Oostenrijk, België, 
Duitsland, Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn ze nog niet 
aangetroffen in de wekelijkse steekproeven bij huisartsen en teststraten, BA.5 is begin april 
een keer aangetroffen in een ander onderzoek. In ons land ging BA.1 in december en januari 
voornamelijk rond, sinds half februari is het subtype BA.2 dominant. 

We moeten afwachten wat BA.4 en BA.5 gaan betekenen in Europa, en in Nederland, zegt 
Koopmans. ‘Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen.’ 

Naar de bron van de nieuwe subtypes is het nog gissen. ‘Ze zijn niet uit de eerdere Omikron-
subtypes ontstaan, maar lijken allemaal uit dezelfde bron te zijn ontstaan. Dat kan 
bijvoorbeeld iemand zijn met een slechte afweer, die daardoor het virus lang bij zich draagt, 
of een bepaalde diersoort’, aldus Koopmans. 

Never a dull moment, zegt Koopmans. ‘Maar het onderstreept opnieuw dat we echt 
langetermijnplannen moeten hebben. Wij hebben het testen en surveilleren net afgeschaald, 
dat is niet verstandig. Ik wil er ook dolgraag van af, maar dit virus blijft doorgaan.’ Bron: NRC, 
3 mei 2022. 

Onderzoek: goedkope coronatest met speeksel is even precies als PCR-
test 

Wetenschappers van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins hebben een piepkleine 
sensor ontwikkeld die in tien minuten tijd het coronavirus kan detecteren. De test kan ook 
worden gebruikt voor andere virussen, zoals Zika en H1N1. 

De sensor, die kleiner is dan een postzegel, zou volgens de onderzoekers heel simpel te 
gebruiken zijn. Gebruikers moeten wat speeksel op de sensor plaatsen, waarna dit binnen 
tien minuten wordt gescand. De techniek zou even accuraat zijn als een PCR-test, maar een 
stuk goedkoper en sneller. 

Met de test zou massaal getest kunnen worden op openbare plaatsen, in plaats van bij de 
dokter of de apotheek. Ishan Barman, een van de wetenschappers van het onderzoek, zegt dat 
de technologie vooral handig kan zijn op vliegvelden en in stadions. ‘We hopen dat deze 
sensoren kunnen worden gelezen met handmatige scanners, zoals de infrarood 
pistoolthermometers die vandaag de dag worden gebruikt.’ 

De nieuwe test werkt door drie technologieën. Eerst heb je de 'scanner', die eigenlijk een 
zogenaamde Raman spectrometer is. Die vuurt lasers af op de virussen, die op een specifieke 
manier worden teruggekaatst gebaseerd op het virus dat wordt gescand. Elk virus heeft zo 
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zijn eigen 'virale vingerafdruk', een specifieke reeks golflengtes die worden teruggekaatst, 
afhankelijk van de chemische samenstelling van het virus. 

De tweede factor is het materiaal dat in de sensor wordt gebruikt. Dat bestaat uit een metalen 
'antenne' die door middel van nanotechnologie de doeltreffendheid van de laser vergroot. 
Volgens de wetenschappers fungeert die als een soort versterker, die de spectrometer fors 
versterkt, waardoor het zelfs heel kleine hoeveelheden virus kan opsporen. 

Ten slotte is er de derde component: het AI-model dat de wetenschappers hebben ontwikkeld. 
Dat systeem zou nodig zijn om de fotonische patronen die worden teruggekaatst te vertalen 
naar leesbare virale vingerafdrukken.  

Als de technologie naar behoren werkt, zou het mogelijk moeten zijn om testen uit te voeren 
met slechts één druppel speeksel. Omdat het systeem gebruikmaakt van kunstmatige 
intelligentie, zou het ook nieuwe virussen kunnen leren herkennen. Bovendien kunnen 
meerdere verschillende ziektes zo tegelijkertijd worden opgespoord. 

Volgens Barman zouden de testen momenteel nog zo’n twintig dollar per stuk kosten. Op grote 
schaal zou die prijs omlaag gaan tot zes à tien dollar. Het team zou intussen ook werken aan 
een nieuwe versie die slechts één dollar per test moet kosten. Barman en zijn team hopen de 
technologie binnen een jaar op de markt te krijgen. Bron: RTL Nieuws, 13 april 2022. 

Omikronvaccin vanaf september in Duitsland verkrijgbaar 

Duitsland gaat naar verwachting vanaf september vaccins aanbieden die zijn aangepast aan 
de Omikron-variant van het coronavirus. Dat zegt de Duitse minister van Volksgezondheid 
Karl Lauterbach in de krant Bild. 

Volgens de minister maakt het feit dat het virus constant muteert het wel steeds moeilijker 
voor de Duitse regering om zich op deze mutaties voor te bereiden. ‘Het is goed mogelijk dat 
we in de toekomst te maken krijgen met een variant die net zo besmettelijk is als Omikron en 
net zo dodelijk als delta. Dat zou een absolute 'killer'-variant zijn’, aldus Lauterbach. 

In Duitsland is ongeveer driekwart van de bevolking ingeënt. In het land is het coronavirus 
volgens de gezondheidsinstellingen vastgesteld bij zo'n kwart van de Duitsers. Het aantal 
positieve coronatesten daalt inmiddels wel. Zaterdag werden voor het eerst sinds januari 
gemiddeld minder dan 1000 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld in het 
land. 

Het aanpassen van een mRNA-vaccin (zoals bijvoorbeeld Pfizer of Moderna) is volgens experts 
niet erg ingewikkeld. De genetische code van het oude coronavirus moet worden vervangen 
door die van de Omikron-variant. Daarna volgt onderzoek naar de veiligheid en moet het 
vaccin op grote schaal worden geproduceerd voordat het kan worden toegediend. Vooral deze 
stappen kosten veel tijd: samen ongeveer 100 dagen. Bron: RTL Nieuws, 17 april 2022. 

Kuipers: 20 miljoen extra nodig voor CoronaCheck-app 

Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is er de komende anderhalf jaar ruim 20 
miljoen euro extra nodig voor de CoronaCheck-app. 

Voor het beheer en de doorontwikkeling van de CoronaCheck-app is volgens de minister dit 
jaar een aanvullend budget nodig van 5,1 miljoen euro en volgend jaar nog eens 15,3 miljoen 
euro. Dat geld is voor het grootste deel bedoeld voor 'externe inhuur', schrijft de minister in 
een voorstel voor een aanpassing van de lopende begroting. 

Voor andere digitale ondersteuningsmiddelen, zoals de apps CoronaMelder en GGDContact, 
is volgens Kuipers 7,2 miljoen euro nodig in 2022 en 30,8 miljoen euro in 
2023. CoronaMelder is de app die mensen kon waarschuwen dat ze in de buurt waren geweest 
van iemand die positief was getest op het coronavirus. GGDContact is een app die je tijdens 
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het contactonderzoek van de GGD helpt om na te gaan wie je misschien hebt besmet met 
corona. 

Afgelopen vrijdag trok de overheid nog de stekker uit de CoronaMelder-app. Daardoor krijgen 
mensen voorlopig geen waarschuwingen meer van de app.  

Veel coronamaatregelen zijn inmiddels afgeschaft, waardoor de CoronaMelder volgens het 
ministerie van Volksgezondheid weinig nut meer heeft. ‘Zo hoef je niet meer thuis te blijven 
wanneer je in de buurt bent geweest van iemand met corona. En hoeven de meeste mensen 
na een positieve zelftest niet meer naar de GGD voor een bevestigingstest. Hierdoor is het nut 
van de CoronaMelder-app sterk verminderd.’ 

De QR-code in de CoronaCheck-app wordt sinds 23 maart in Nederland niet meer gebruikt 
als coronatoegangsbewijs, maar de app is nog wel te gebruiken voor internationale 
coronabewijzen. Voor het reizen naar sommige landen is namelijk nog wel een coronabewijs 
nodig, die je met de CoronaCheck-app kan aanmaken en gebruiken. Bron: RTL Nieuws, 22 
april 2022. 

Chinese man die stierf door corona toch niet dood 

In China is veel verontwaardiging ontstaan na het verschijnen van een filmpje waarop te zien 
is dat een man die door corona zou zijn gestorven en al in een lijkenzak was gestopt, toch nog 
blijkt te leven. 

De bejaarde bewoner van een verpleeghuis in Shanghai lag al bijna in het busje dat hem naar 
het mortuarium zou brengen, toen medewerkers iets zagen bewegen in de lijkenzak. Ze ritsten 
de zak open en zagen dat de man nog leefde. 

‘Hij leeft’, schreeuwde een van de medewerkers. ‘Zie je dat? Hij leeft!’ Buurtbewoners filmden 
het voorval en zetten de video online. 

Het foutje leidt tot grote verontwaardiging in de stad. Het handelen van zes mensen wordt nu 
onderzocht. Onder hen is ook de directeur en arts van het verzorgingshuis.  

Het uitvaartcentrum heeft de medewerkers beloond voor hun actie. Ze kregen elk 5000 yuan 
(bijna 800 euro). De niet-dode man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld. 

Veel van de 26 miljoen inwoners van Shanghai 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. Bron: RTL 
Nieuws, 3 mei 2022. 

 

Corona-advocaat Maes stopt met coronazaken: ‘Kan het woord corona 
niet meer horen’ 

In de winter stapte hij nog naar de rechter om de harde lockdown te beëindigen, maar wie de 
staat nu nog wil aanklagen voor het coronabeleid kan niet langer terecht bij 'corona-advocaat' 
Bart Maes. Hij stopt met alle coronarechtzaken en de samenwerking met 'De emotionele en 
werkelijke kosten van dat soort zaken is veel te hoog', geeft Maes als reden op. 'De polarisatie 
is zo groot dat je werk je bijna onmogelijk wordt gemaakt. Voor mij vind ik dat nog niet zo erg, 
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maar voor mijn kantoorgenoten en andere mensen in mijn omgeving die daar - ongewild - mee 
te maken hebben, is dat heel zwaar geweest. En op het gegeven moment moet je een besluit 
nemen, met name om je medewerkers te beschermen van allerlei beschimpingen op social 
media of anderszins. Dat was gewoon niet meer vol te houden.' 

Met name de hoeveelheid haatberichten en verwensingen die Maes en zijn medewerkers over 
zich heen kregen op social media heeft hem tot dit besluit gedreven. 'We hebben nooit 
bijzonder goede persaandacht gehad, dat vind ik tot daaraan toe, maar ik heb ook 
doodsbedreigingen gekregen. Je geloofwaardigheid wordt aangetast, en ook die van mijn 
kantoor. En dat terwijl in feite alleen maar een uitstapje hebben gemaakt van onze normale 
business: sinds jaar en dag is dat internationale arbeidsmigratie- en recht.' 

Maes benadrukt tevens dat hij tegen wil en dank corona-advocaat werd. 'Tussen 
aanhalingstekens dan', vervolgt hij. 'Ik vond dat er moest worden ingegrepen op een aantal 
punten. Met name dat een aantal zaken moest worden voorgelegd aan de rechter, in totaal 
zijn het er vier geworden. Een paar hebben we er half gewonnen, maar de zaak betreffende 
het coronatoegangsbewijs bij de zwemles hebben we in zijn totaliteit gewonnen. Daar gaat nog 
een vervolg op komen die ik ook zelf ga doen, omdat ik de zaak juridisch heel erg interessant 
vind. Met onze zaken hebben we waarschijnlijk ook 2G tegen kunnen houden.' 

Een andere drijfveer om te stoppen was het David-tegen-Goliath-gevoel dat Maes overhield 
aan de rechtszaken met de overheid. 'Ik heb wob-stukken gezien van de overheid, ik heb 
gezien wat voor machtsmiddelen ze hebben ingezet tegen coronacritici. In welke hoek ik ook 
ben gezet en waar je niet in wil staan, kan ik je vertellen. Men heeft het NCTV ingezet, de 
MIVD, ze hebben bijna quasi-militaire middelen gebruikt. Zelfs trollen op internet, en daar 
kan ik niet van winnen.' 

Maes vindt echter niet dat zijn advocatenkantoor beschadigd is geraakt door de hele 
coronatoestand. 'Dat merken we totaal niet in onze normale business. Ik denk ook wel dat de 
geschiedenis op termijn gaat uitwijzen dat we geen ongelijk hebben gehad om een aantal zaken 
voor te leggen aan de rechter. Tenminste, dat hoop ik. Je ziet nu al dat men zegt dat de laatste 
harde lockdown misschien niet nodig was geweest. Ik hoop alleen maar dat de geschiedenis 
genadig voor ons zal zijn.' 

Mochten zich er toch nieuwe coronazaken voordoen, dan verwijst Maes die graag door naar 
collega's. 'Op het gegeven moment zijn de scherpe randjes er wel vanaf, en worden het gewoon 
normale zaken', concludeert hij. 'Ik kan me best voorstellen dat als we een jaar verder zijn en 
je hebt problemen met een mondkapje of iets dergelijks, dat dat min of meer een normale zaak 
is geworden en niet meer zo controversieel. Dan kan ik me voorstellen dat er meer advocaten 
zijn die de verdediging van die mensen op zich nemen, maar ik ga het niet meer doen. Ik kan 
het woord corona niet meer horen.' Bron: BNR Nieuws, 3 mei 2022. 

 

Steeds minder mensen in Nederland laten zich testen op corona bij de 
GGD, maar RIVM blijft wel het rioolwater in de gaten houden 

Het aantal positieve coronatests is afgelopen week gedaald. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend vorige week en 
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dinsdagochtend deze week 10.596 besmettingen. Zeven dagen eerder kwam het weektotaal 
nog uit op 16.054 positieve tests. 

Steeds minder mensen laten zich testen bij de GGD. In de week van 21 maart gingen nog ruim 
331.000 mensen naar een teststraat. Een maand later, de week van 18 april, reden nog bijna 
25.000 mensen naar de GGD. Sinds 11 april is het advies om bij een positieve zelftest dit te 
laten bevestigen bij de GGD vervallen. 

Het percentage mensen dat positief test na zo’n bezoekje aan de teststraat daalt ook: van 
respectievelijk 62,4 procent positieve tests naar 55 procent. Het RIVM legt in de rapportage 
van de cijfers uit dat de samenstelling van mensen die naar de GGD gaan voor een test is 
veranderd, waardoor dit percentage daalt. De teststraat is nu alleen nog bedoeld voor 
kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, mensen die een herstelbewijs nodig hebben en mensen 
die niet zelf een zelftest kunnen afnemen. 

Bij het RIVM kwamen 28 meldingen binnen over mensen die zijn overleden aan Covid-19. Een 
week eerder waren dat er 66. Dezelfde week zijn 414 mensen met het coronavirus in het 
ziekenhuis opgenomen, een daling van 40 procent in vergelijking met een week eerder. 

Om de verspreiding van het coronavirus goed te volgen, let het RIVM ook op 
rioolwateronderzoek. Een corona-infectie is aantoonbaar in ontlasting. In een aantal 
gemeenten zag het RIVM het aantal besmettingen toenemen. In de meeste onderzochte 
gemeenten bleef het aantal infecties echter gelijk of daalde het. Het hoeft niet te betekenen 
dat meer of minder mensen besmet waren met het coronavirus, omdat niet bij alle mensen 
het virus aangetoond kan worden in de ontlasting. Bron: Dagblad van het Noorden, 3 mei 
2022. 

Reukverlies na corona blijft probleem 'Er zijn mensen die zelfmoord 
overwegen' 

Het aantal covid-patiënten met langdurige last van reukproblemen blijft toenemen. Dat 
signaleert het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. Daar is een reuk -en smaakcentrum 
gevestigd dat onderzoek doet naar deze problemen. Reuk kan terugkomen, maar soms blijft 
het weg. ‘Er zijn mensen die suïcide overwegen’ vertelt KNO arts Wilbert Boek. Hij hoopt dat 
mensen toch leren te leven met zo'n handicap. 

‘Bij veertig procent van de patiënten komt de reuk terug of deels. Zestig procent blijft last 
houden van reukproblemen’ legt Boek uit. Hij voegt toe dat dit alleen geldt als je al langdurig 
reukverlies hebt en start met de reuktraining, bij die patiënten kloppen de getallen. 

Ook Fokko Schepel uit Vorden heeft al twee jaar last van reukproblemen. Hij kreeg in april 
2020 corona en had twee dagen last van kortademigheid. Daarna knapt hij snel op, maar 
geuren ruikt hij nog steeds niet altijd goed. Zelfs nu nog drinkt hij géén slappe koffie en ruikt 
hij de koffiegeur in de ziekenhuiskamer niet. ‘Ik proef wel bij een espresso dat het bitter is.’ 

Volgens de ex-coronapatiënt uit de Achterhoek is de echte smaakbeleving er niet meer. 
Schepel zelf staat er positief in en leert er mee te leven. Dat is ook het advies van de arts. Boek 
‘Het is een serieuze handicap. Ik hoop ook dat patiënten er mee leren leven. Ik snap dat als je 
een wandeling in de lente in het bos maakt, je de geur mist. Maar geniet dan van wat je ziet!’ 

Ook adviseert Boek aan patiënten anders te gaan eten. ‘Chips is al een beleving. De zak 
openen. Het kraken van het chipje voel je...en uiteraard niet te veel chips hé!’ Volgens hem 
moet je vooral niet meer eten wat je niet fijn vindt en ontdekken wat een goed alternatief is. 
‘Bijvoorbeeld groente minder zacht te koken, maar wat harder laten zodat je er wel in kan 
bijten.’ Er zijn via de patiëntenvereniging ook mogelijkheden om een kookles aan te vragen. 

‘Sommige dagen dan proef ik meer en dan is dat een goede dag’ vertelt Schepel vrolijk verder. 
Hij legt uit dat hij sommige groenten gewoon eet, zelfs als hij de smaak niet echt proeft. 
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KNO-arts Boek vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de handicap die het reukverlies is. 
Onlangs heeft hij door corona het zelf ook ervaren. ‘Ik was erg onder de indruk wat voor impact 
heeft. Ik had het idee dat ik dat al had. Maar dit was nog erger. Ik heb mijn eigen protocol 
aangehouden. We starten medicatie (denk aan prednison bij virusinfecties) na vier weken. 
Maar 90 procent tot 95 procent van de patiënten komt de geur weer terug binnen vier weken. 
Dat was bij mij ook het geval.’ 

Volgens een ruwe schatting heeft een derde van patiënten langdurig last van geur en smaak 
uitval. Bij de ene coronapatiënt komt de reuk terug en bij de ander niet. Deze patiënten 
hebben soms al jaren last van reukverlies. Daarom adviseert Boek patiënten overigens 
rookmelders aan te schaffen. Scheper hoopt dat hij bij een eventuele brand het op tijd ziet. ‘Ik 
ben niet angstig, maar hoop dat als er een fikse brand is, ik de rook nog net genoeg ruik.’ 

Boek geeft aan dat het reuk en smaakcentrum in Ede druk bezig is met een grootschalig 
onderzoek naar reuk - en smaakverlies bij patiënten met een Covid-19 infectie. Dat doen ze 
in samenwerking met Wageningen Universiteit, UMC Utrecht, Amsterdam UMC en 
patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl. ‘Het is lastig om te onderzoeken, want het 
coronavirus gaat in cellen zitten rondom de zenuw. Daarover is nog weinig bekend.’ Bron: 
Omroep Gelderland, 3 mei 2022. 

Begroting GGD door corona verdrievoudigd; geen extra bijdrage nodig 

De GGD IJsselland sluit het jaar 2021 af met een nadelig saldo van € 368.000,-. Dit bedrag 
kan volledig worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserves en leidt niet tot een extra 
bijdrage vanuit de gemeenten. 

Dat staat in het jaarverslag van de GGD IJsselland. Waar 2020 voor de GGD in het teken van 
testen en bron- en contactonderzoek stond, kwam daar in 2021 een belangrijke taak bij: het 
vaccineren van inwoners van IJsselland. Op 15 januari 2021 werd de eerste prik gezet in regio 
IJsselland en op 31 december 2021 waren in totaal 854.913 vaccinaties gezet. Onder andere 
de inzet van de GGD IJsselland resulteerde in een vaccinatiegraad in Steenwijkerland van 84 
procent. 

Ondanks de enorme impact van deze pandemie op de taak van infectieziektebestrijding van 
de GGD is het gelukt om ook de reguliere taken zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg 
en maatschappelijke zorg in 2021 te blijven uitvoeren. Soms ging dit op nieuwe manieren 
zoals digitale gesprekken en vaak vanuit huis. 

In 2021 waren er in Steenwijkerland 52 meldingen maatschappelijke zorg. Dit aantal is hoger 
dan in 2020 (46 meldingen). Van de 52 meldingen zijn 34 meldingen bij team VIA (bemoeizorg) 
binnengekomen, 9 bij team zwerfjongeren en 9 meldingen hadden betrekking op vervuilde 
huishoudens. 

Nog meer dan in 2020 was in 2021 de exploitatie in ‘beweging’ met een verdrievoudiging van 
de begroting. De uiteindelijke exploitatie wijkt € 61 miljoen af van de oorspronkelijke 
begroting. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van corona. 
Ondanks dit veelbewogen jaar met extra werk voor de GGD, wordt het jaar afgesloten met een 
zeer marginale afwijking van 1,3 procent ten opzichte van de primitieve begroting. 

De GGD sluit het jaar 2021 af met een nadelig saldo van € 368.000,-. Dit is € 268.000,- lager 
dan in het najaar was voorzien. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Steenwijkerland 
was in 2021 € 1.574.000,-. Bron: Opregte Steenwijker Courant, 3 mei 2022. 
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Is het corona-spatscherm bij de kassa een blijvertje? 

Stickers met verplichte looprichting zijn van de stenen gekrabd, bordjes met ‘Houd 1,5 meter 
afstand’ liggen in de prullenbak, mondkapjes zie je nog mondjesmaat. Maar van alle 
preventiemiddelen tegen corona lijkt er eentje een blijvertje: het spatscherm. Er worden zelfs 
nog altijd nieuwe besteld bij de bedenkers. 

Bij de kassa, op de balie van het gemeentehuis, als tussenschot tussen klant en opticien, 
overal zie je nog van die plexiglas platen. Een rondje door het centrum van Oss leert dat zeker 
een kwart van de winkeliers ze gewoon heeft laten hangen. Vaak bij winkelketens als Hema, 
Blokker, Etos, Intertoys en Zeeman. Bron: BD, 2 mei 2022. 

Met z'n tienen in de grote collegezaal: ook na corona blijven studenten 
thuis 

Universiteiten zien hun collegebanken steeds vaker leeg blijven, blijkt uit een rondgang van 
RTL Nieuws. Sinds de coronapandemie volgen veel studenten hun lessen liever online. Zonde, 
vinden universiteiten, dus treffen ze maatregelen. 

‘Ik verwachtte dat er weer veel studenten zouden komen toen we weer fysiek les mochten 
geven’, zegt Kristof Jacobs, docent politicologie aan de Radboud Universiteit. ‘Er staan 113 
studenten voor mijn hoorcollege ingeschreven. Dit semester waren er maximaal veertig 
studenten aanwezig en op het dieptepunt zaten we met tien man in de grote zaal.’ 

Er zijn altijd studenten die hoorcolleges laten schieten, maar volgens Jacobs is er een duidelijk 
verschil met de periode voor corona. En dat blijft bij zijn studenten niet zonder gevolgen: 
‘De onderdelen met aanwezigheidsplicht vonden studenten supertof en de tentamens werden 
heel goed gemaakt. Het tentamen gebaseerd op niet-verplichte hoorcolleges was nog nooit zo 
slecht gemaakt.’ 

Verder merkt Jacobs aan de vragen die hij krijgt dat de lesstof minder goed wordt opgenomen.  

In de coronatijd gingen Nederlandse universiteiten steeds meer hoorcolleges via livestream of 
als opname aanbieden. De meeste universiteiten doen dit nog steeds, waardoor studenten 
vaak de noodzaak niet zien om naar een collegezaal te komen. Met name de eerste- en 
tweedejaarsstudenten kennen eigenlijk alleen maar afstandsonderwijs. Bij een rondvraag 
geven negen van de dertien grote universiteiten aan dat er minder studenten naar de campus 
komen voor hoorcolleges dan in de periode voor corona.  

Vaak zijn deze colleges niet verplicht, maar volgens veel universiteiten wel een cruciaal 
onderdeel van de leerervaring. Met broodjes, koffie, extra activiteiten en speciale campagnes 
proberen universiteiten hun studenten zo ver te krijgen dat ze weer richting de campus 
komen. Op verschillende universiteiten wordt eraan gedacht om colleges alleen nog fysiek aan 
te bieden of om meer onderdelen verplicht te stellen. 

Tilburg University heeft tot nu toe als enige universiteit besloten om livestreams niet meer 
standaard aan te bieden. Dit om studenten 'een extra push' te geven om weer naar de campus 
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te komen, zegt een woordvoerder. Voor het leren én het welzijn van studenten is het enorm 
belangrijk dat studenten en docenten elkaar ontmoeten, vult ze aan. 

Ook Jesse Osseweijer, derdejaarsstudent organisatiewetenschappen aan Tilburg University, 
ziet dat de collegezalen de laatste maanden een stuk leger zijn. Toch vindt hij het lang niet 
altijd nodig om naar een collegezaal te gaan als je ook een livestream of opname kunt bekijken. 
‘Ik vind de combinatie van beide wel fijn, dat hybride’, zegt hij. 

Osseweijer vindt het dan ook jammer dat zijn universiteit heeft besloten om grotendeels te 
stoppen met digitaal aanbieden van de colleges. ‘Nu word ik eigenlijk gedwongen om bij 
sommige vakken naar college te gaan, omdat het niet meer wordt opgenomen. Dat vind ik wel 
een beetje betuttelend.’ 

Docent Jacobs van Radboud Universiteit wil vooral kijken naar wat hij als docent kan doen 
om studenten weer naar college te krijgen. Bij navraag bij zijn studenten bleek een deel 
simpelweg het nut niet meer te zien van naar college te komen. ‘Als docenten moeten we 
bedenken hoe we de beste meerwaarde kunnen leveren en stimuleren dat mensen komen.’ 

Volgens hem zijn juist de gesprekken en discussies in de les wat de zijn studie zo leuk maakt. 
Voor de studenten, maar ook voor hemzelf.  ‘Het is gewoon geweldig om voor een zaal met 
enthousiaste studenten te staan.’ Bron: RTL Nieuws, 30 april 2022. 

RIVM. Hoe houdt Nederland het coronavirus nu in de gaten? 

Het RIVM wil niet meer massaal testen. Onzeker is of dat het zicht op het virus ‘vertroebelt’: 
de pandemie kan plotseling oplaaien. 

Het was ‘de slogan’ van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66): corona gaat niet meer 
weg. Maar de afgelopen weken lijkt corona wel weg. Tijdens Koningsdag waren weer als 
vanouds mensenmassa’s in de grote steden, de pandemie is uit het nieuws verdreven door de 
oorlog in Ukrajine 

Kuipers heeft gelijk: corona is niet weg. Afgelopen week lieten diverse experts weten rekening 
te houden met een nieuwe virusvariant die het aantal ziekenhuisopnames weer kan laten 
toenemen. In Zuid-Afrika loopt het aantal positieve tests inmiddels op door twee subvarianten 
van Omikron, die BA.4 en BA.5 worden genoemd. Die lijken vooralsnog niet veel 
ziekmakender. Toch houdt Armand Girbes, hoofd van de IC op het Amsterdam UMC, er 
rekening mee dat in het najaar in Nederland 200 tot 300 extra patiënten op de IC liggen, zei 
hij afgelopen week in Het Parool. 

Hoe houdt Nederland het coronavirus in de gaten nu er niet meer massaal wordt getest? Dat 
werd anderhalf jaar lang gezien als de belangrijkste methode om het virus in te volgen. 
Stoppen met massaal testen „vertroebelt het zicht op het virus’, schreef OMT-voorzitter Jaap 
van Dissel in februari. Het testen is overigens niet helemaal gestopt: een beperkt aantal 
teststraten is nog open voor onder meer mensen met een kwetsbare gezondheid. Afgelopen 
week werden daardoor nog zo’n 3.500 GGD-testen per dag uitgevoerd. Dat is veel minder dan 
eind januari: toen werden 145.000 tests uitgevoerd. 

Op dit moment is het zicht op het virus nog voldoende, stelt Susan van den Hof, hoofd van 
het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM. Volgens 
haar kunnen genoeg andere cijfers de trends in kaart brengen. Het RIVM kijkt daarom naar 
‘een combinatie van cijfers’, zoals metingen in het riool. Vier keer per week wordt een monster 
genomen uit de ruim 300 zuiveringsinstallaties in Nederland. De metingen toonden afgelopen 
jaar dezelfde trend als het aantal positieve tests. Ook het aantal ziekenhuispatiënten met 
Covid blijft een belangrijke graadmeter. Tevens testen onder meer ziekenhuizen hun personeel 
nog. Dat is volgens Van den Hof ‘een soort doorsnede van de Nederlandse bevolking wat de 
trends in coronabesmettingen’ betreft. Vooralsnog laten die cijfers hetzelfde zien: afgelopen 
weken daalde het aantal besmettingen. 
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Het RIVM wil daarnaast een grote studie opzetten waarvoor zeker 10.000 Nederlanders 
worden gevraagd om, als ze klachten hebben, met een wattenstaafje een neusmonster te 
nemen en dat naar het RIVM op te sturen, vertelt Van den Hof. Die studie moet voor het najaar 
lopen. Ook het aantal ‘peilstations’ bij huisartsen, waarmee de griep in de gaten werd 
gehouden, wordt uitgebreid: 40 praktijken deden mee, voor het najaar moeten dat er 140 zijn. 
De uitbreiding is al bezig: inmiddels sloten zo’n 75 praktijken zich aan. 

Straks moet het inzicht in de verpleeghuizen ook verbeteren. ‘Afgelopen najaar zagen we het 
aantal positieve tests in de verpleeghuizen oplopen’, vertelt Van den Hof. „We hoorden toen: 
het ziekteverloop is veel milder dan voorheen. Dat leek dus mee te vallen, maar uit de 
sterftecijfers bleek dat er toch veel mensen overleden.’ Het RIVM wil daarom een aantal 
verpleeghuizen monitoren: wie raken besmet, hoeveel van hen zijn gevaccineerd, hoeveel 
mensen komen te overlijden? 

Van den Hof denkt dat deze cijfers genoeg informatie opleveren om in te kunnen grijpen als 
het coronavirus te snel om zich heen grijpt of als een zorgelijke variant opduikt. Het probleem 
is wel dat veel van die nieuwe onderzoeken pas in het najaar beginnen. Volgens Van den Hof 
is massaal testen door de GGD’s in de toekomst overigens niet uitgesloten. ‘Bijvoorbeeld als 
een variant opduikt die niet door de zelftests wordt opgepikt. Of als een variant veel 
ziekmakender is, dan wil je mensen de beste test aanbieden, zodat zo veel mogelijk mensen 
zich afzonderen bij een positieve test om te voorkomen dat ze anderen aansteken.’ 

De GGD’s hebben afgelopen tijd juist afscheid genomen van veel personeel. Er wordt wel 
gewerkt aan plannen om de testcapaciteit weer uit te breiden. Hoeveel testen de GGD in zo’n 
situatie moet kunnen doen, hoe snel hij dan moet opschalen, is nog onduidelijk, daarover 
lopen gesprekken tussen de GGD’s en het ministerie van Volksgezondheid. Naar verwachting 
stuurt minister Kuipers daarover in juni een brief naar de Kamer. Bron: NRC, 1 mei 2022. 

Oprah Winfrey bleef 322 dagen in huis uit angst voor corona 

Oprah Winfrey is tijdens de coronacrisis 322 dagen achter elkaar haar huis niet uit gekomen 
uit angst om het coronavirus op te lopen. Dat vertelt de 68-jarige presentatrice in een interview 
met The Los Angeles Times. 

 
Oprah Winfrey. © AP 
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‘Ik ben 322 dagen mijn huis niet uit geweest. Letterlijk het huis niet uit’, aldus de 
presentatrice. Volgens Winfrey lachten zelfs haar eigen vrienden haar uit omdat ze ‘zo 
voorzichtig is geweest’. 

Winfrey kon zich goed aanpassen aan het alleen zijn. ‘Ik heb tijd voor mezelf kunnen nemen 
die ik normaal niet heb. Normaal gesproken ben ik altijd bezig. Nu heb ik rust. Ik heb mazzel 
dat ik mezelf heb kunnen terugtrekken, aangezien velen zich zorgen maakten over hun 
financiële zekerheid.’ 

Ook miste Winfrey het niet om met andere mensen te zijn. ‘Ik denk dat dat komt doordat ik 
tijdens mijn show elke dag honderden mensen zag’, verwijst ze naar haar talkshow. ‘Ik 
schudde hun handen, deelde handtekeningen uit, maakte selfies met ze. Dat heb ik nu bijna 
een jaar niet gedaan en dat was best fijn.’ Bron: AD,30 april 2022. 

 

Hoe China haar burgers nog steeds massaal opsluit vanwege corona 

Het gaat weer even ouderwets slecht met China. Het coronabeleid is er verworden tot een ware 
terreur. Waar het in 2020 nog even succesvol als draconisch was, is het nu alleen nog een 
martelgang. In tijden van Omikron is zero covid uiteindelijk een verloren zaak. Maar China 
strijdt door. Als enige streeft het nog steeds de nul na.  

China was ook het enige land dat corona ooit echt wist te verslaan, in 2020 en 2021. Daar 
heeft het vanuit het Westen te weinig waardering voor gekregen. Een land met meer dan een 
miljard mensen vrijwel geheel coronavrij krijgen terwijl het virus elders overal rondwaart? 
Extreem indrukwekkend. Maar dit is juist het probleem: het was té indrukwekkend. De partij 
kreeg praatjes en propageerde dat zijn coronasucces aan zou tonen dat socialisme met 
Chinese eigenschappen superieur is aan het liberale regimemodel van de Amerikanen. Dit 
maakt een omschakeling nu politiek lastig. 

Maar toch moet het, want de maatregelen worden ondraaglijk. Het is één dat er weer, net als 
in 2020, miljoenen mensen in tientallen steden opgesloten zitten in hun woningen – vaak in 
letterlijke zin, met hekken en bewakers voor de deur. Het is een tweede dat de hoop op een 
definitieve overwinning slinkt en de bevoorrading van medicijnen (o.a. insuline) en voedsel 

tekortschiet.      

Er heerst honger. Winkels zijn dicht, aanvoerlijnen ontregeld en bezorgdiensten overbelast. 
Je wil niet weten hoe het met kwetsbare groepen gaat nu zelfs rijke mensen in de gegoede 
wijken van Shanghai al weken in de penarie zitten. Mattie Bekink van de chique Economist 
Group vertelt hoe haar leven in Shanghai veranderde: ‘Twee maanden geleden kon je in deze 
stad geen vijfhonderd meter afleggen zonder een latte met havermelk of een hippe winkel tegen 
te komen. Twee weken geleden ruilde ik een stuk varkensvlees voor melk voor mijn kinderen.’  

De absurdste tafrelen doen zich voor. Zo vernam de Afro-Amerikaanse gymdocent Jacobie in 
de groepschat van zijn Shanghaise appartementencomplex dat een van zijn buren voorstelde 
om hem – ‘de zwarte op de zevende verdieping’ – op te eten. De buurman was verrast dat 
Jacobie het Chinese bericht kon lezen en deed zijn voorstel een dag later af als een grapje, 
maar pas nadat andere buren afkeurend hadden gereageerd. 
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Shanghai in lockdown. @  Hsiuan Boyen 

Hoe kon China zo flippen? Welnu, hoewel een georganiseerd gevecht tegen een virus op deze 
schaal ongekend is, zijn dit soort excessieve campagnes een structuurkenmerk van de 
Chinese Volksrepubliek. In de geschiedenis van de Volksrepubliek heeft de partij keer op 
keer megacampagnes over het land uitgestort, van Mao's Grote Sprong Voorwaarts (1958–
1962), waarin miljoenen verhongerden, en Dengs Zuidelijke Tour (1992), die de Chinese 
economie opende en de maatschappij liberaliseerde, tot het grote gevecht tegen corona.  

De partijstaat is een campagneapparaat. Dat is zijn functie. Een partijstaat houdt partij- en 
staatsstructuren gescheiden zodat het geen log geheel wordt en het partijkader altijd vrij is 
om de staat van buitenaf ideologisch aan te zwengelen. De partij stopt cassettes in de 
cassettespeler. En dan gaat iedereen rennen, maanden- of jarenlang, soms met succes als 
gevolg – en soms tot de doden zich opstapelen. Het is choquerend hoe iets van die oude 
hel weer de kop opsteekt.  

Hopelijk komt er snel een nieuwe cassette en zal die beter zijn dan de huidige. Vanuit 
Nederland kunnen we weinig anders dan de Chinezen veel sterkte wensen. Bron: BNR, 2 mei 
2022. 

Chips, corona en Putyin jagen automarkt over de toeren: niemand wil 
lang wachten op een nieuwe wagen. 'De levertijd kan soms oplopen tot 
een jaar' 

Een praatje met een autoverkoper op zijn erf vol handel of in de showroom tussen blinkend 
nieuw blik gaat sinds een poosje niet alleen meer over de nieuwste snufjes, de beste banden, 
een sportieve look of fijne vering. Voor je het weet wordt er gesproken over aanvoerlijnen die 
stokken, gebrek aan chips, dure grondstoffen, lockdowns, corona, inflatie en oorlog. Want of 
de gewenste bolide voorhanden is en voor welke prijs de klant hem kan kopen, heeft daar alles 
mee te maken. De automarkt staat stevig onder spanning. Bron: Leeuwarder Courant, 1 mei 
2022. 

Chinese volksheld valt van voetstuk: corona-adviseur verdient aan medicijnen 
die hij aanprijst 
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De Chinese longspecialist en corona-adviseur Zhong Nanshan is in opspraak geraakt. Hij blijkt 
financiële belangen te hebben bij coronamedicijnen die op zijn advies grootschalig worden 
ingezet. Wie is deze man, die al twintig jaar op handen wordt gedragen in China? 

Het Chinese internet ontplofte op 18 januari 2020 door een foto van de wegdommelende arts 
Zhong Nanshan (85) in trein G1022, bestemming Wuhan. Hij deed een dutje in de 
restauratiewagen omdat hij geen zitplaats had weten te bemachtigen. 

Waarom vloog Zhong, in China een nationale held wegens zijn doortastende optreden tijdens 
de epidemie van het sarsvirus in 2003, geen businessclass? En wat moest hij in Wuhan, waar 
een onbekend virus rondging? 

Twee dagen later kwamen de antwoorden, toen hij als teamleider van de Nationale 
Gezondheidscommissie in een persconferentie waarschuwde dat dit nieuwe coronavirus van 
mens tot mens oversprong. Tot die tijd boksten  Chinese medici en internationale 
deskundigen op tegen een overheid die deed alsof alles onder controle was. Daags voor Zhongs 
persconferentie liet de gemeente Wuhan nog vrolijk een banket met 40 duizend gasten 
doorgaan. Met meer superspreader-evenementen op komst in de Chinese nieuwjaarsvakantie 
had Zhong geen seconde te verliezen: zitplaats of niet, hij pakte de trein. 

Met onwillige bureaucraten die een onbekend virus laten rondgaan, heeft Zhong ruime 
ervaring opgedaan tijdens de uitbraak van de oerversie van covid-19: sars. Vier maanden lang 
werd in 2002 en 2003 de ernst en omvang van die epidemie verdoezeld. Destijds trotseerde 
Zhong hoger geplaatste collega’s die vasthielden aan hun onjuiste conclusie dat de 
mysterieuze golf longontstekingen werd veroorzaakt door een chlamydiabacterie. Hij 
ontwikkelde een levensreddende behandeling met beademing en hormoonpreparaten en 
weersprak openlijk de autoriteiten. 

Sindsdien wordt Zhong als ‘sars-held’ op handen gedragen. Volgens een 2010 verschenen 
biografie laat hij zich leiden door het motto van zijn vader: laat de wetenschap de waarheid 
aan het licht brengen en lieg niet. 

Zhongs ouders waren vooraanstaande medici, die in het buitenland werkten tot ze uit 
enthousiasme voor de communistische revolutie in China terugkeerden. Die achtergrond 
maakte het de familie in de dogmatische Mao-jaren niet gemakkelijk. Moeder Liao Yueqin 
werd aangevallen toen ze zich als leidinggevende van een kankerziekenhuis verzette tegen 
fanatici die revolutionaire kreten op muren van ziekenzalen kalkten. Omdat die slogans heilig 
waren, konden de muren niet worden gedesinfecteerd en dat vond ze onhygiënisch. Na 
meedogenloze politieke aanvallen verdronk Liao zichzelf in 1966. 

Toen Zhong in 1960 afstudeerde als arts, was er voor de zoon van ‘reactionaire academici’ 
slechts een baantje in de stookkamer, waar hij een boiler aan de gang moest houden. Eens 
per jaar mocht hij een paar dagen naar zijn vrouw, een vedette van het staatsbasketbalteam, 
die noodgedwongen alleen hun twee kinderen opvoedde. In 1979 braken betere tijden aan, 
met een studiebeurs voor de Universiteit van Edinburgh. 

Aan het einde van een prachtige carrière loopt het voetstuk waar Zhong als onkreukbare held 
is geplaatst toch een krasje op. Onlangs bleek dat Zhong in academische publicaties over twee 
medicijnen en een vernevelaar niet gemeld had dat hij financiële banden heeft met de 
fabrikanten van die producten. Deze medicijnen werden op zijn voorspraak opgenomen in het 
officiële Chinese behandelplan voor coronapatiënten. 

Zhong is aandeelhouder van de maker van een medicijn tegen coronaklachten. Een 
vernevelaar die hij in advertenties aanprijst, komt van een bedrijf waar hij sinds 2016 als 
wetenschappelijk adviseur op de loonlijst staat. Middelpunt van de rel is het kruidenpreparaat 
Lianghua Qingwen tegen koorts en keelpijn. Zhongs liefdadigheidsorganisatie ontving twee 
keer geld van de fabrikant van Lianghua Qingwen, een multimiljonair die na de sarsepidemie 
samen met Zhong deze pillen heeft geperfectioneerd. 
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Overal waar covid-19 is, delen de Chinese autoriteiten deze pillen gratis uit in een poging 
Chinese traditionele medicijnen internationaal op de kaart te zetten als middel tegen 
coronaklachten. Chinese studenten in Canada kregen ze, inwoners van Hongkong ontvingen 
elk twee doosjes. Tijdens de nog voortdurende lockdown van Shanghai mocht de aanvoer van 
voedsel vastlopen op coronamaatregelen, maar aan Lianghua Qingwen-pillen was geen 
gebrek. Leveranciers van voedsel onthulden dat ze het vlees en de groenten waar de hongerige, 
opgesloten Shanghainezen naar snakten, moesten laten liggen omdat bezorging van acht 
miljoen doosjes pillen voorrang had. 

Vorig jaar gingen al geruchten over Lianghua Qingwen, dat bij gezonde mensen maag- en 
nierproblemen kan veroorzaken, maar door de schijn van belangenverstrengeling wordt nu 
openlijk getwijfeld aan Zhongs wetenschappelijk onderzoek naar het middel. Bovendien keren 
befaamde collega’s zich tegen de van hogerhand opgelegde distributie van deze pillen. 

Omdat rechtstreekse kritiek op het zerocovidbeleid van de overheid verboden is, vindt veel 
frustratie een uitweg in het schandaal rond Zhong. Zelf geeft de man die de staatsmedia 
omschrijven als ‘stralend licht in de duisternis en verwoesting’ geen commentaar. Inmiddels 
heeft de staatscensor de nodige berichten over de affaire van de Chinese sociale media 
verwijderd. Bron: De Volkskrant, 5 mei 2022. 

WHO: Coronapandemie heeft wereldwijd zo'n 15 miljoen sterfgevallen 
veroorzaakt 

Deskundigen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concluderen dat de 
coronapandemie tot dusver zo'n vijftien miljoen sterfgevallen heeft veroorzaakt. Zonder de 
corona-uitbraak zouden deze mensen waarschijnlijk nog leven, denkt de WHO. 

De zogeheten oversterfte die de VN-organisatie heeft berekend, is een optelsom van de 
sterfgevallen die direct én indirect aan de pandemie toe te schrijven zijn. 

Het gaat dus zowel om mensen die aan COVID-19 zijn overleden als om mensen die zijn 
gestorven door de negatieve effecten van de pandemie op de gezondheidszorg en andere delen 
van de maatschappij. De schatting van de WHO gaat over de periode van begin 2020 tot eind 
2021. 

Officieel zijn tot dusver 'slechts' zes miljoen sterfgevallen gemeld, maar experts gaan er al 
langer van uit dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt. Zo geven niet alle regeringen 
wereldwijd hun sterfgevallen door en is de administratie in andere landen niet op orde. 

De WHO houdt bijvoorbeeld rekening met zeker 4,7 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen 
in India, terwijl het officiële dodental in het Aziatische land bijna tien keer zo klein is (523.000). 

Overigens houdt de WHO wel een marge aan: het werkelijke dodental wereldwijd ligt 
waarschijnlijk tussen de 13,3 en 16,6 miljoen overledenen. 

Eerder concludeerden ook Amerikaanse onderzoekers dat het werkelijke aantal 
coronagerelateerde sterfgevallen veel groter is dan momenteel gemeld wordt. 

De Amerikanen houden zelfs rekening met meer dan achttien miljoen doden, ruim drie keer 
zo veel als het officiële aantal. Bron: NU.nl, 5 mei 2022. 

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. 
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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 ongeveer 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 
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 2022. 

RIVM zet in op thuistesters om corona toch in de smiezen te houden 

Sinds de coronamaatregelen zijn afgeschaft, zijn we het precieze zicht op de pandemie kwijt. 
Maar corona is nog niet de wereld uit. Daarom wordt gewerkt aan een systeem waarbij mensen 
met klachten hun zelftest kunnen opsturen naar het RIVM. 

Het lijkt een bericht uit een ander tijdperk - een tijdperk zonder oorlog, een tijdperk met 
mondkapjes. Maar het stond er maandag echt, op de website van The New York Times. ‘De 
stad New York voert hoger risiconiveau voor coronavirus in, omdat aantal gevallen stijgt’. 
Bron: AD, 5 mei 2022. 

 

We horen er niets meer van, maar hoe zit het eigenlijk met corona? 

De coronacrisis lijkt voorbij. Althans, we horen en bijna niets meer over. Toch waart het visus 
nog altijd rond. 

Weinig coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar de inhaalzorg stagneert. De Omikron-
variant van het coronavirus is veel minder ziekmakend dan eerdere varianten. Bovendien zijn 
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miljoenen mensen inmiddels gevaccineerd of hebben ze de besmetting doorlopen. Daardoor 
liggen er steeds minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Woensdag waren het er 691. Eind 
vorig jaar waren het er nog meer dan tweeduizend. 

De ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland verzorgden begin deze week twintig 
coronapatiënten. Eind vorig jaar waren dat er nog meer dan tweehonderd. 

Toch leidt die afname niet tot inhaalzorg op grote schaal, want de ziekenhuizen gaan gebukt 
onder een torenhoog ziekteverzuim. 

Drie jaar geleden was iets meer dan een half procent van het ziekenhuispersoneel langdurig 
ziek. In maart van dit jaar was dat 3,5 procent. Door het personeelstekort stagneert de 
inhaalzorg. In april wachtten er nog ongeveer evenveel mensen op behandeling als in maart. 
De Nederlandse Zorgautoriteit schat het aantal wachtenden als gevolg van de coronacrisis op 
100.000 tot 120.000. 

Het ziekteverzuim in de zorg (en ook in veel andere sectoren) is opgelopen door een combinatie 
van een griepgolf en coronabesmettingen. Inmiddels neemt het verzuim iets af. 

Corona blijft, zeggen de meeste virologen. Ze gaan ervan uit dat we na de Omikron-variant 
sowieso te maken zullen krijgen met een nieuwe mutatie van het virus. Alleen, ze weten niet 
wanneer dat zal gebeuren en ook niet hoe ziekmakend de nieuwe variant zal zijn. 

Instanties als het RIVM houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, onder meer door 
te kijken naar virusdeeltjes in rioolwater. Die gegevens worden gecombineerd met de 
informatie van huisartsen en ziekenhuizen. Mocht er een nieuwe variant opduiken, dan komt 
ie op deze manier snel in beeld. Bron: Dagblad van het Noorden, 5 mei 2022. 

 

Bron: RTL Nieuws, 5 mei 2022. 

Grootste kerstmarkt van Nederland gaat ook dit jaar niet door: ‘Situatie 
blijft onzeker door corona’ 

De Dordtse kerstmarkt gaat ook dit jaar niet door. De organisatie durft zo’n groot evenement 
in de wintermaanden vanwege corona nog niet aan. ‘De situatie is te onzeker.’ 

Het is het derde jaar op rij dat er een streep gaat door de kerstmarkt. ‘Wie zegt ons dat er niet 
weer een opleving van het coronavirus komt?’, zegt directeur Gerben Baaij van Dordrecht 
Marketing. Bron: AD, 5 mei 2022. 



19 
 

 

Bijna helft faillissementen eerste kwartaal hing aan corona-infuus 

Het aantal faillissementen is nog steeds laag, maar van de bedrijven die failliet gingen in het 
eerste kwartaal van 2022, ontving zo’n 44 procent vorig jaar nog coronasteun. Belastinguitstel 
is de coronasteunmaatregel die het vaakst voorkomt. 

Ook lopen de faillissementen langzaam op naar een totaal van 488 faillissementen. In maart 
waren er iets meer dan in januari en februari, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) op basis van een analyse. Dat wordt deels verklaard doordat faillissementen worden 
uitgesproken over juridische onderdelen, die elk apart meetellen in de cijfers. Hierdoor waren 
er meer faillissementen (488) dan failliete bedrijven (390). 

Van de bedrijven die in het eerste kwartaal kopje onder gingen, ontving 10 procent loonsteun 
NOW in 2021 en 5 procent kreeg vaste lasten-steun TVL. Er is een openstaand bedrag van 59 
miljoen euro aan belastingschuld niet ingelost vanwege faillissement: 39 procent van de 
bedrijven die verdwenen vorig kwartaal had een openstaande schuld bij de Belastingdienst, 
zo meldt het CBS. Vanaf het tweede kwartaal is er helemaal geen steun meer beschikbaar. 

Het is daarbij overigens niet bekend in hoeverre betaling op het moment van faillissement in 
2022 inmiddels was voldaan of dat een eventueel niet failliet verklaard onderdeel van een 
bedrijf dit nog kan voldoen. Het gaat om 0,3 procent van de totale openstaande schuld. Van 
de failliet verklaarde bedrijven ging 61 procent volledig failliet en 39 procent deels. Bron: 
Controllers Magazin, 5 mei 2022. 

Corona nog steeds invloed op pootgoedprijs, prijs wel een kwart hoger 
dan vorig jaar 

De indicatieprijs van pootgoed valt bijna een kwart hoger uit dan vorig jaar. Volgens Agrico 
ligt de prijs voor de oogst van 2021 op 31 euro per 100 kilo. 

Vorig jaar lag de indicatieprijs op 25 euro 100 per kilo. De prijs lag toen een stuk lager dan 
de seizoenen ervoor. Hoewel de prijs hoger is dan vorig jaar, heeft de coronapandemie nog 
steeds enorme invloed op de afzet van pootaardappelen. Voor veel bestemmingen koste het 
vorig jaar veel moeite om op tijd en genoeg containers te vinden om de pootaardappelen te 
beladen. 
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Niet alleen Covid en de beladingsproblemen hadden het afgelopen jaar invloed op het 
pootgoedseizoen van Agrico. Ook de Brexit, de oorlog in Ukrajine en het verbod op 
kiemremmingsmiddelen hadden impact. 

 

Agrico heeft het afgelopen jaar 2.500 ton pootaardappelen naar Engeland verladen, ruim 
minder dan voor de Brexit. De oorlog in Ukrajiine zorgde vooral voor forse prijsstijgingen voor 
granen, kunstmeststoffen en brandstoffen. 

Het verbod op kiemremmingsmiddelen maakt het vervoer van bovenmaatse pootaardappelen 
naar verre bestemmingen niet meer mogelijk. Agrico verwacht hierdoor dat de afzet van 
bovenmaatse pootaardappelen de komende jaren steeds lastiger wordt. 

Ondanks alles heeft Agrico op Bangladesh na, overal de verwachte afzet gehaald. De voor 
Bangladesh bestemde hoeveelheid is uiteindelijk in andere markten afgezet. Op de Algerijnse 
markt heeft Agrico alle rassen volledig kunnen verkopen. De groei ontstond doordat de 
Algerijnse overheid het ingestelde quotum fors heeft verhoogd. 

De grootste stijger was het ras Arizona. De vraag naar dit ras neemt niet alleen in Algerije, 
maar ook in Irak, Egypte en Soedan flink toe. In de aardappelverwerkende industrie was de 
meeste vraag naar de rassen Fontane en Markies. Bron: Akkerwijzer.nl, 4 mei 2022. 
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Payback time: financieel gezonder KLM lost honderden miljoenen 
corona-overheidslening af 

KLM is begonnen met het terugbetalen van de lening die het tijdens de coronacrisis van de 
Nederlandse staat ontving. Die mogelijkheid heeft het bedrijf omdat het begin dit jaar voor het 
derde kwartaal op rij winst maakte. 

Eind juni 2020 maakten toenmalig ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat KLM een steunpakket van 3.4 miljard euro zou 
krijgen om de coronacrisis te overleven. Het grootste deel daarvan (2,4 miljard euro) bestond 
uit garanties op commerciële leningen, de rest (942 miljoen) uit een lening van de staat. 

Daar stond, of staat, wel iets tegenover: met het accepteren van het steunpakket heeft KLM 
zichzelf verplicht om het aantal nachtvluchten op Schiphol met een vijfde terug te dringen, 
van 32.000 per jaar naar maximaal 25.000 per jaar. Ook moest het bedrijf om de kosten te 
drukken flink in het personeelsbestand snijden. 

Over januari tot en met maart van dit jaar behaalde het bedrijf een omzet van ruim 1,9 miljard 
euro. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het de eerste drie maanden van 2021, 
toen de luchtvaart door de coronapandemie nog voor een groot deel op z'n gat lag.  

Maar het bedrijf draait niet alleen meer omzet, ook onder de streep gaat het de goede kant op. 
Hoewel er over de eerste drie maanden van dit jaar 'maar' 3 miljoen euro winst werd geboekt, 
is dat een veel beter resultaat dan een jaar eerder. Toen leed KLM nog een verlies van 337 
miljoen euro. Ter vergelijking: over heel 2020 boekte KLM nog een verlies van 1,2 miljard euro. 

De goede cijfers zijn vooral te danken aan het gestegen aantal passagiers. Vergeleken met de 
eerste drie maanden van vorig jaar (1,4 miljoen) stapten er in de eerste drie maanden van dit 
jaar (4,8 miljoen) ruim drie keer zoveel passagiers aan boord van KLM-vliegtuigen.  

Kanttekening bij zwarte cijfers is dat KLM - zoals alle Nederlandse bedrijven - in het eerste 
kwartaal van dit jaar nog een beroep kon doen op NOW-steun. De 140 miljoen euro die het 
bedrijf in die vorm kreeg overgemaakt, draagt gedeeltelijk bij aan het positieve financiële 
resultaat.  

KLM maakte eerder deze week 311 miljoen euro naar de staatskas, en directeur Pieter Elbers 
hoopt - gelet op de ontwikkelingen in de luchtvaart - nog dit jaar meer aflossingen te kunnen 
doen. De maatschappij staat nu nog voor 631 miljoen euro in het krijt.  

‘Een ontzettend belangrijke stap in velerlei opzichten die de veerkracht en inzet van alle KLM-
collega’s onderstreept. De focus zal de komende periode liggen op enerzijds het aflossen van 
de leningen en anderzijds de operatie en werkdruk’, laat hij in het persbericht weten.  

Met 'werkdruk' verwijst hij naar de personeelstekorten en de chaos die als gevolg daarvan 
deze meivakantie herhaaldelijk op Schiphol ontstond. Bovenop de personeelstekorten kwam 
in het eerste weekend van de meivakantie een wilde staking van bagagepersoneel, wat tot 
gigantische drukte, ruim honderd geschrapte en nog veel meer vertraagde vluchten én een 
verkeersinfarct rond Schiphol leidde. 

Eergisteren bood Schiphol-topman Dick Benschop zijn excuses aan voor de overlast, en zegde 
toe honderden extra beveiligers in dienst te nemen. Volgens FNV is dat niet genoeg: de 
vakbond heeft daarom een eisenpakket voor al het Schiphol bij de directie neergelegd. Een 
gesprek over dat eisenpakket verliep positief, meldde FNV-woordvoerder Joost van Doesburg 
gisteren. Vandaag gaan de gesprekken verder. Bron: Noordhollands Nieuws, 5 mei 2022. 

Na twee jaar corona en oorlog in Ukrajine nog geen uitbundige 
Bevrijdingsdag, alleen in Sliedrecht wel 



22 
 

Na twee jaar corona staan alle seinen eindelijk weer op groen om de bevrijding uitbundig te 
vieren. De huidige oorlog in Ukrajine geeft deze dag voor velen zelfs een extra dimensie: 
vrijheid moeten we koesteren. Maar bijna nergens in de regio is het feest op 5 mei. Alleen 
Sliedrecht pakt groot uit. ‘Uiteraard!’ 

In 2020 was Nederland 75 jaar bevrijd. Normaal gesproken een reden om het uitgebreid te 
vieren, maar 2020 was ook het jaar van corona en dus ging die vlieger niet op. Nu, twee jaar 
later, zou op Bevrijdingsdag weer flink kunnen worden uitgepakt: concerten, vuurwerk, en 
alles wat erbij komt kijken. Maar dat gebeurt bijna nergens. ‘Nee, in Dordrecht gebeurt 
helemaal niks’, bevestigt Peter van der Leer van het Centraal Comité ‘Oranjedag’ 
Dordrecht. Bron: AD, 4 mei 2022. 

 
Jos Van der Weerd: ‘Ik zei het een jaar geleden eigenlijk voor de grap: ’tot volgend jaar!’ En nu 
zitten we hier weer.’©  Erna Faust 

Niemand had verwacht dat Jos (92) corona zou overleven. En al helemaal niet de griep die ze 
daarna kreeg. Maar ze is er nog steeds: ’Ik had mijn begrafenis al geregeld’ 

Dat ze op de kop af twee jaar terug corona zou overleven, had niemand verwacht. En een half 
jaar geleden liep ze griep op, waartegen haar lijf volgens de arts niet meer opgewassen was. 
Wel dus. Jos van der Weerd, inmiddels 92, is er gewoon nog. Bron: Noordhollands Dagblad, 
1 mei 2022. 

 

Tijdens de Covidpandemie zijn veel meer voeten en tenen geamputeerd dan in voorgaande 
jaren. Vooral veel diabetespatiënten gingen te laat naar een arts. Nieuw onderzoek moet 
helpen om voetklachten tegen te gaan. 
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Voor de pandemie werden jaarlijks ongeveer 2500 voeten en tenen afgezet. Tijdens het eerste 
coronajaar gebeurde dat ineens twee tot drie keer zo vaak, zo blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek. Hoewel er nog geen cijfers over 2021 zijn, verwacht de Nederlandse 
Orthopaedische Vereniging niet dat die aantallen heel anders zijn. 

Orthopeden zagen vooral bij diabetespatiënten meer amputaties, doordat hun voeten minder 
werden gecontroleerd. Ruim een miljoen Nederlanders hebben een vorm van diabetes. Van die 
patiënten krijgt meer dan de helft last van zenuwpijn in de voeten: die worden gevoelloos, 
gaan steken of tintelen. Vaak voelen deze mensen het niet als ze een wondje hebben, waardoor 
ze te lang doorlopen en zo'n heftige infectie ontstaat dat amputatie soms zelfs onvermijdelijk 
is. 

Tijdens de pandemie belandde een grotere groep patiënten te laat in het ziekenhuis, waardoor 
fors meer amputaties nodig waren. Artsen in twaalf ziekenhuizen onderzoeken nu hoe ze dat 
in de toekomst kunnen tegengaan en ze het aantal diabetespatiënten met zenuwpijn kunnen 
terugdringen. ‘We denken dat een operatie kan helpen om de klachten te verminderen en 
kwaliteit van leven te vergroten’, verklaart arts-onderzoeker Nadine Boers van het UMC 
Utrecht dat het onderzoek leidt. 

Zenuwen kunnen beschadigd raken door de voortdurend schommelende suikerspiegels. Ook 
raken die zenuwen vaker bekneld in het been of de voet, waardoor veel diabetespatiënten 
ernstige klachten krijgen en meer kans hebben op complicaties. Door de pijn en een 
verminderd gevoel onder de voeten vallen ze vaker, kunnen ze soms niet meer lopen en 
ontstaan slaapproblemen. ‘Sommige mensen hebben zo'n pijn dat ze niet eens een dekbed op 
hun voeten kunnen verdragen’, zegt Boers. 

Maar, stelt het onderzoeksteam, een operatie helpt mogelijk klachten te verminderen. ‘Eén 
van de meest uitgevoerde operaties in Nederland is het carpaaltunnelsyndroom in de pols, 
waarbij de beknelde zenuw meer ruimte krijgt. Die ingreep is breed geaccepteerd, maar in de 
benen voeren we die bijna nooit uit’, stelt Boers. Terwijl voor een groep diabetespatiënten 
mogelijk veel klachten verdwijnen als de beknelde zenuwen in hun benen of voeten meer 
ruimte krijgen. 

In de twaalf ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht, onderzoeken artsen in hoeverre een 
operatie helpt om de pijn bij diabetespatiënten te verminderen. ‘Niet alle artsen zijn voor zo'n 
operatie, omdat wonden moeilijk genezen bij diabetespatiënten. Dus waarom zou je ze dan 
opereren?’, aldus Boers. Bovendien kan alleen een beknelling operatief worden opgelost, maar 
blijft de zenuw beschadigd. ‘Je kunt die patiënten niet voor 100 procent helpen. Maar als de 
pijn de helft minder wordt, is dat al een hele verbetering. Wij vinden het belangrijk dat hun 
kwaliteit van leven verbetert.’ 

Al 170 patiënten doen mee met het onderzoek. In totaal zijn er 340 mensen nodig. Zij worden 
jarenlang gevolgd, zodat de artsen goed kunnen zien hoe het met hun pijn gaat. Maar ook of 
er minder amputaties nodig zijn. ‘Als deze patiënten door een operatie meer gevoel in hun 
voeten krijgen, kunnen ze ook beter wonden voelen’, verklaart Boers. ‘Nu weten mensen niet 
eens altijd dat hun zere voeten door diabetes komen. Wij hopen een grotere groep straks beter 
te kunnen helpen.’ Bron: NU.nl, 5 mei 2022. 
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Bron: RTL Nieuws, 5 mei 2022. 

 

Beijing sluit zestig metrostations om verspreiding coronavirus tegen te 
gaan 

Beijing heeft woensdag zestig metrostations gesloten als extra maatregel tegen de verspreiding 
van het coronavirus, meldt persbureau AP. De gesloten stations liggen vooral in het centrum 
van de Chinese hoofdstad en beslaan ruim 10 procent van het uitgebreide metrostelsel. 

Het is onduidelijk wanneer de stations weer opengaan. Peking is zeer alert op de verspreiding 
van het virus. De horeca mag alleen afhaalmaaltijden aanbieden en sportscholen zijn gesloten. 
De Verboden Stad, de dierentuin en andere toeristische attracties hebben hun 
expositieruimten gesloten. 
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De sluiting van de metro's heeft naar verwachting relatief weinig invloed op het stadsleven: 
China viert deze week de Dag van de Arbeid en veel forenzen in de hoofdstad met 21 miljoen 
inwoners werken al vanuit huis. 

De weinige buurten waar coronagevallen zijn ontdekt, zijn geïsoleerd. Mensen die in dergelijke 
‘gecontroleerde’ gebieden wonen, mogen zich alleen in een bepaalde zone bewegen. Het gaat 
om 12 gebieden met een hoog risico en nog eens 35 met een middelhoog risico. 

Inwoners van de stad moeten in de loop van de week drie virustests ondergaan; de autoriteiten 
willen gevallen op tijd opsporen en isoleren om grootschalige lockdowns zoals in Sjanghai en 
elders te voorkomen. Bijna alle openbare ruimten zijn alleen toegankelijk voor mensen die in 
de voorafgaande 48 uur negatief zijn getest op corona. 

Beijing registreerde woensdag slechts 51 nieuwe gevallen, waarvan er 5 asymptomatisch 
waren. Sjanghai registreerde woensdag 4.982 nieuwe coronagevallen en zestien sterfgevallen. 
De aantallen dalen gestaag in China's grootste stad die op 13 april een dagelijkse piek van 
27.605 nieuwe gevallen registreerde. Bron: NU.nl, 5 mei 2022. 

 

De Vereniging voor Verkeersvliegers (VNV) heeft KLM voor de rechter gedaagd. De 
pilotenvakbond vindt het niet kunnen dat de luchtvaartmaatschappij nieuwe piloten verplicht 
zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dat meldt de bond, na eerdere berichtgeving hierover 
van Luchtvaartnieuws.nl. 

Volgens de VNV overtreedt KLM afspraken die eerder zijn gemaakt. Daarom heeft de 
pilotenvereniging besloten om de rechter hierover te laten oordelen. Het kort geding dient op 
donderdag 19 mei. 

KLM verlangt van zijn cabinepersoneel dat het naar elke bestemming kan vliegen. Omdat 
sommige landen alleen mensen toelaten als ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, betekent 
dat dat ongevaccineerd personeel niet op elke vlucht zou kunnen meedraaien. 

De pilotenbond stelt dat KLM genoeg mogelijkheden heeft om niet-gevaccineerd personeel op 
andere vluchten in te zetten. Een vaccinatieplicht voor nieuwe medewerkers is daarom niet 
nodig, vindt de bond. 

‘Er zijn ruim voldoende vliegers die overal inzetbaar zijn, dus er is geen reden om dit te eisen’, 
aldus een woordvoerder. ‘Voor de duidelijkheid: wij zijn zeker niet tegen vaccineren. Maar we 
vinden het een keuze van de piloten zelf. Dat is ook zo afgesproken in onze cao.’ Bron: NU.nl, 
3 mei 2022. 
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De strenge lockdown in Sjanghai dreigt ook greep te krijgen op Nederland. In de Chinese stad 
ligt de grootste haven van de wereld, en de vrachtafhandeling verloopt stroef door de 
coronabeperkingen. ‘We komen op het punt dat we het ook in Nederland gaan voelen’, zegt 
Rogier Spoel van de logistieke ondernemersvereniging evofenedex. 

In de Chinese miljoenenstad liep het aantal coronabesmettingen eind maart snel op. De 
overheid besloot tot een rigoureuze lockdown. Daardoor is het vervoer van goederen aan 
banden gelegd, terwijl China juist wordt gezien als de fabriek van de wereld. 

De haven in Sjanghai draait weliswaar door - onder meer doordat personeel 's nachts in de 
haven werkt - maar er zijn flinke beperkingen voor de aanvoer van producten vanuit de 
Chinese fabrieken die dieper landinwaarts liggen. Inmiddels zijn de regels in de havenstad 
iets versoepeld, maar het einde van de lockdown is nog niet in zicht. En dat is ook in de rest 
van de wereld te merken, doordat levertijden oplopen voor goederen die in China zijn gemaakt. 

Volgens Spoel vallen de gevolgen in Nederland op dit moment nog mee. ‘Bedrijven hebben de 
afgelopen tijd voorraden aangelegd en zijn weerbaarder. Maar nu de beperkingen in Sjanghai 
voortduren, komt het punt in zicht waarop dat we de gevolgen in Nederland wél gaan voelen.’ 

Dat komt volgens hem ook doordat de haven van Sjanghai een doorvoerhaven is voor andere 
landen in de regio, zoals Vietnam en Japan. ‘De havens en terminals draaien nog wel, maar 
hoe langer de beperkingen duren, hoe groter de problemen worden.’ 

Al bij de start van de coronacrisis krijgt de wereldwijde logistiek een paar opdoffers. Daar 
kwam in maart 2021 bij dat een groot containerschip enkele dagen het Suezkanaal 
blokkeerde. Enkele maanden geleden was er een nieuwe lockdown bij in Ningbo, waar een 
van de grootste havens ter wereld ligt. En nu is het dus de beurt aan het iets verderop gelegen 
Sjanghai, terwijl ondertussen Rusland Ukrajine binnenviel. 

‘De havens in Sjanghai functioneren daardoor nu maar mondjesmaat’, zegt haveneconoom 
Bart Kuipers. ‘De lading komt wel, maar de capaciteit in de haven is beperkt. Eigenlijk is dat 
al ruim anderhalf jaar zo. En deze maatregelen zorgen voor nóg meer ontregeling en 
onbetrouwbaarheid.’ 

Ook de beheerder van de Rotterdamse haven wijst erop dat het ene na het andere voorval de 
logistiek ontregelt. ‘Denk aan COVID-19, de Suezblokkade en nu weer Ukrajine’, licht een 
woordvoerder van Port of Rotterdam toe. ‘Daardoor is het al langere tijd erg druk op de 
terminals en arriveert 80 procent van de schepen met vertraging in de Europese havens. Dat 
is heel vervelend voor onze klanten, maar ook voor de Chinese economie.’ 
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De lockdown in Sjanghai komt daar dus nog bovenop en dat zorgt er volgens hem voor dat de 
containerlogistiek de komende tijd niet geheel herstelt. ‘Het zal dus voorlopig heel druk blijven 
in de Europese containerhavens.’ Bron: NU.nl, 6 mei 2022. 

 

 

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie twee jaar geleden heeft Nieuw-
Zeeland de grenzen geopend voor gevaccineerde reizigers uit ongeveer zestig landen, 
waaronder Nederland. 

Nieuw-Zeeland kende in het begin van 2020, toen veel landen overrompeld werden door het 
zeer besmettelijke coronavirus, een agressieve strategie om het virus tegen te houden. Het 
land sloot toen de grenzen voor reizigers uit vrijwel alle landen van de wereld. 
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Maandag is deze beperking opgeheven voor gevaccineerde reizigers met een visumvrijstelling. 
Hieronder vallen onder meer Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bezoekers 
moeten voor vertrek en bij aankomst een zelftest doen, maar hoeven niet in zelfisolatie. 

De Nieuw-Zeelandse minister voor Toerisme Stuart Nash zei dat er maandag naar verwachting 
duizenden reizigers in Nieuw-Zeeland zullen landen. ‘Vandaag is een dag om te vieren, en het 
is een groot moment in onze herverbinding met de wereld’, zei Nash. 

Nash verwacht dat er elke week ongeveer 33.000 mensen in het land aankomen, een aantal 
dat zal toenemen naarmate de grenscontroles worden versoepeld. De landsgrenzen zullen naar 
verwachting in oktober volledig open zijn. 

Nieuw-Zeeland, een land met zo'n vijf miljoen inwoners, heeft sinds het begin van de pandemie 
bijna één miljoen coronagevallen en zo'n zevenhonderd doden gemeld. Bron: NU.nl, 2 mei 
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 komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) steeds 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. 
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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. 

Virus lijkt weg, maar de coronawet-light blijft: ‘Teleurstellend, dit duurt 
jaren straks’ 

De vijfde en zesde verlenging van de coronawet liggen onder vuur in het parlement, maar toch 
rekent het kabinet al op een mogelijke zevende verlenging. Ook na 1 september kan die wet 
nodig blijven om virusmaatregelen te nemen. Een harde botsing dreigt in de Senaat. 

Het coronavirus lijkt een plaag van vervlogen tijden, maar nog altijd beschikt het kabinet met 
de tijdelijke wet maatregelen covid-19 over een juridisch raamwerk om afstand houden af te 
dwingen, net als het coronatoegangsbewijs en de mondkapplicht. Met die wet in werking 
kunnen maatregelen razendsnel afgekondigd worden als corona onverhoopt weer opvlamt. 

Maar de periodieke verlenging van de wet staat op de tocht in de Eerste Kamer, na eerdere 
kritiek van onder meer de Raad van State. Partijen eisten in meerderheid dat de tijdelijke wet 
zo kort mogelijk duurt en slechts een aantal basisinstrumenten kan bevatten. Ook willen 
fracties een snelle aanpassing van de permanente Wet publieke gezondheid, die moet 
vervolgens nog jaren mee kunnen. 

In weerwil van die brede wens meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dat 
het maken van een structurele ‘pandemieproof’ wet meer tijd kost. De minister rekent erop 
dat hij het voorstel voor een eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid net voor 
september met het parlement kan delen. Maar dan kost het nog weken de tijd voordat deze 
besproken en ingevoerd is. Daardoor is dus zelfs na 1 september waarschijnlijk nog tijdelijke 
wetgeving nodig, stelde Kuipers in zijn brief aan de Tweede Kamer. De facto betekent dat een 
zevende verlenging.  

‘Dat zou kunnen’, bevestigt zijn woordvoerder. ‘De wet behouden betekent niet dat de 
maatregelen ook gelden. Maar dit is een heel grillig virus, een gereedschapskist houden is 
verstandig. Natuurlijk willen we een degelijke aanpassing van de wet publieke gezondheid, 
maar dat kost tijd.’ 
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Zo dreigt Kuipers op ramkoers te geraken met de Eerste Kamer, die half mei debatteert over 
de tijdelijke coronawet. In de Senaat is het verzet al langer fel: een meerderheid stemde eerder 
voor de motie die het kabinet opdraagt de wet verder uit te kleden. Mede daarom sloopte 
Kuipers de digitale coronapas eruit, maar blijft er nog altijd meer in de gereedschapskist 
achter dan de Senaat wil. 

De Eerste Kamer accepteerde feitelijk alleen nog regels rond afstand houden, mondkapjes en 
hygiëne, maar Kuipers houdt liefst ook de ventilatienorm en andere -wat lichtere restricties- 
in de wet: ‘Verlenging van een aantal bepalingen is gerechtvaardigd zodat met de nodige 
snelheid weer maatregelen getroffen kunnen worden’, schrijft de minister. 

De kans lijkt reëel dat Kuipers straks zonder wettelijke basis zit, als een Senaatsmeerderheid 
de poot stijf houdt en tegenstemt. Kuipers’ partijgenoot Peter van der Voort meldt dat de D66-
fractie in de Senaat ‘zich nog beraadt’ op de kwestie. ‘De beweging die de minister maakt is in 
de goede richting, de vraag is of het genoeg is. We hebben nog veel vragen, die komen in het 
debat in mei aan de orde.’ 

Eerder suggereerde PvdA-senator Jeroen Recourt al dat het compleet wegstemmen van de 
tijdelijke wet ook een optie is: ‘Dan maar geen wettelijke maatregelen 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.’ 

Dat is ook de opvatting van GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Haar fractie stemde 
onlangs in de Tweede Kamer al tegen de vijfde verlenging - die haalde nog maar nipt een 
meerderheid met de coalitiesteun van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

‘Het gaat hier om wetgeving die een flinke inbreuk kan maken op grondrechten, daar moet je 
heel zorgvuldig mee omgaan. Dat een zevende verlenging nodig kan zijn is teleurstellend, wij 
vragen al sinds de eerste ronde om een aanpassing van de Wet publieke gezondheid. Als dat 
in september gebeurt zijn we 2,5 jaar verder.’ Bron: AD, 8 mei 2022. 
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‘Sterke toename’ van nieuwste Omikron-varianten in Amsterdam 

De nieuwste Omikron-varianten van het coronavirus lijken op dit moment in Amsterdam voor 
zeven procent van de nieuwe coronabesmettingen te zorgen. 

In een steekproef bevatten 13 van de 181 geanalyseerde tests de zogenoemde BA.4 en BA.5-
variant, melden het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam. Dat is in absolute zin nog 
weinig, maar wel een ‘sterke toename’ stelt hoogleraar infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers 
van het Radboudumc op Twitter. 

Een week geleden bevatte slechts één test in de steekproef de BA.4 of BA.5-variant. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte daarvoor al bekend dat de 
nieuwe variant was opgedoken in Nederland. Destijds leek de variant nog niet op andere 
plaatsen de kop op te hebben gestoken. De overige geanalyseerde tests in de steekproeven 
duidden de BA.2-variant aan, de Omikron-variant die op dit moment dominant is in 
Nederland. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt de variant niet ziekmakender of 
besmettelijker dan de huidige Omikron-variant. De BA.4 en BA.5-varianten zijn eerder door 
de WHO vastgesteld in Duitsland, Denemarken en het zuiden van Afrika. Door de 
veranderingen in het erfelijk materiaal van de varianten is het mogelijk dat BA.4 en BA.5 
makkelijker door het immuunsysteem breken, ook als iemand mogelijk gevaccineerd is of 
eerder al besmet is geweest met het coronavirus. Het RIVM doet hier nog onderzoek naar. 

De cijfers verschenen op het Twitteraccount van het samenwerkingsverband Argos 
(Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance). Het gaat om 
positieve uitslagen van coronatests die bij de GGD Amsterdam zijn gedaan. Die GGD-regio 
beslaat Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel. 

Vanwege het aangepaste testadvies doen momenteel alleen zorgmedewerkers, kwetsbare 
mensen of mensen die een herstelbewijs nodig hebben nog een test bij de GGD. Die laatste 
groep zijn vaak mensen die ongevaccineerd of ongeboosterd zijn. De steekproef zegt daarom 
niet alles over de verspreiding van de BA.4 en BA.5-variant in Amsterdam. Bij eerdere 
varianten liep Amsterdam vaak voor op de rest van het land, en was de steekproef een 
indicator voor het verspreidingsverloop van de variant. Bron: AD, 7 mei 2022. 

Nieuwe doorbraak in strijd tegen corona: Belgische onderzoekers vinden 
manier om virus te stoppen nog voor het cellen aanvalt 

Onderzoekers van de UC Louvain hebben een manier ontdekt om het coronavirus te stoppen 
nog voor het zich aan de cellen kan hechten en iemand kan besmetten. Belangrijke 
bevindingen, zegt viroloog Steven Van Gucht. Al benadrukt hij dat we niet te vroeg mogen 
juichen. Bron: Het Nieuwsblad, 10 mei 2022. 

Onderzoekers van de UCLouvain zijn erin geslaagd om de sleutel te identificeren die het 
coronavirus in staat stelt cellen aan te vallen. Dat kondigt de universiteit dinsdag aan. 

Twee jaar lang heeft het team van David Alsteens, onderzoeker aan het Instituut voor 
Biomoleculaire Wetenschappen en Technologieën van de UCLouvain, gewerkt aan het 
begrijpen van de mechanismen die het virus gebruikt om een cel te infecteren. Ze 
onderzochten de interactie tussen siaalzuren (SA’s), een type suikerresidu aan het oppervlak 
van de cel, en het spike-eiwit (S) van het virus de rol van die interactie in het infectieproces te 
achterhalen. 

Het was al bekend dat de siaalzuren rond de cellen de celherkenning bevorderen, waardoor 
virussen makkelijker hun doelwitten kunnen identificeren, maar ook dat ze het 
aanhechtingspunt van het virus en de infectie van de cel vergemakkelijken. 



32 
 

De onderzoekers hebben nu een variant van de siaalzuren geïdentificeerd die een sterkere 
wisselwerking heeft met de spike-eiwitten van het virus dan andere suikers. Met andere 
woorden, ‘ze hebben de sleutel gevonden waarmee het virus de deur naar de cellen opent’, 
verklaart de universiteit. 

De onderzoekers besloten toen het virus in zijn eigen val te lokken door te voorkomen dat het 
zich aan zijn gastheer zou kunnen hechten. Ze blokkeerden de aanhechtingspunten van het 
S-eiwit en onderdrukten zo elke interactie met het celoppervlak. ‘Als het virus zich niet aan 
de cellen kan hechten, kan het ook niet naar binnen en sterft het. Zo wordt infectie 
voorkomen’, aldus de UCLouvain. Daar voegden ze nog aan toe dat deze ontdekking het 
voordeel heeft dat het bij elke variant van het virus werkt, ongeacht mutaties. 

Het onderzoeksteam zal nu proeven met muizen uitvoeren om deze blokkering op het virus 
toe te passen en te testen of het werkt op een organisme. De resultaten moeten het mogelijk 
maken een antiviraal geneesmiddel te ontwikkelen. 

Met andere woorden: de ontdekking, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine 
Nature Communications, doet de hoop groeien op een antiviraal middel om het virus uit te 
roeien. Bron: De Morgen, 10 mei 2022. 

Voor het eerst sinds juli 2021 geen nieuwe mensen met corona op 
intensive care 

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen zijn in het afgelopen etmaal geen 
nieuwe mensen met het coronavirus opgenomen. Dat is voor het eerst sinds 7 juli vorig jaar, 
blijkt dinsdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Maandag werden er nog 7 mensen opgenomen op de ic, zondag 2. In totaal liggen er nu 39 
mensen met COVID-19 op de ic, het kleinste aantal sinds 13 september 2020. Een dag eerder 
waren het er 40. 

Ook is het aantal mensen dat vorige week in het ziekenhuis is opgenomen met een 
coronabesmetting opnieuw gedaald, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Vorige week 
werden 259 mensen met COVID-19 opgenomen, 28 procent minder dan de week daarvoor 
(362 opnames). 

Het aantal mensen dat afgelopen week met COVID-19 op een intensive care werd opgenomen 
daalde met 32 procent. In totaal overleden 19 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, 
een week eerder waren dit er nog 28. 

Er lijkt wel een stagnering te zitten in het aantal bij het RIVM geregistreerde positieve 
testuitslagen. Het instituut registreerde tussen afgelopen dinsdagochtend en vanochtend 
10.007 positieve testuitslagen. Zeven dagen eerder kwam het weektotaal uit op 10.596 
positieve tests. De week daarvoor waren het er nog ruim 16.000 en nog een week eerder bijna 
25.000. 

Ook het aantal mensen dat naar de teststraat ging daalde amper. In totaal bezochten 15.466 
mensen vorige week de teststraat, vergeleken met 16.300 de week daarvoor. Nog een week 
eerder ging het om bijna 25.000 afgenomen tests. Eind maart lieten nog meer dan 300.000 
mensen zich testen. Vorige maand verviel het officiële advies om na een positieve zelftest deze 
nog te laten bevestigen bij de GGD. 

De teststraat is nu alleen nog bedoeld voor kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, mensen die 
een herstelbewijs nodig hebben en mensen die niet zelf een zelftest kunnen afnemen. 

Het reproductiegetal (R), dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat nu op 
0,95. Dat betekent dat een groep van 100 mensen met corona gemiddeld 95 anderen besmet. 
Zij dragen het virus over aan 90 mensen, die vervolgens 86 anderen aansteken. Vorige week 
dinsdag stond het reproductiegetal nog op 0,72. Bron: NU.nl, 10 mei 2022. 
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Vaccinatieplicht kinderopvang is ‘na corona’ een horde te ver voor de Eerste 
Kamer 

Het wetsvoorstel om kinderopvangorganisaties meer mogelijkheden te geven om 
ongevaccineerde kinderen weigeren, lijkt te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Hoewel in de 
Tweede Kamer een grote meerderheid vóór was, twijfelt de Eerste Kamer omdat de 
coronavaccinatie nu ook onder het voorstel valt. 

De Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakers (beiden D66), die het 
initiatiefwetsvoorstel opstelden, hebben de Eerste Kamer inmiddels om uitstel van stemming 
gevraagd. Zij gaan achter de schermen nog een week lobbyen en masseren om toch nog een 
meerderheid in de senaat voor elkaar te krijgen. 

Die kans lijkt klein. In februari 2020, toen de Tweede Kamer over hun voorstel stemde, zag 
de wereld er nog anders uit. De vaccinatiegraad onder kinderen daalde, er waren uitbraken 
van mazelen. De kinderopvang was soms een besmettingshaard. Sommige 
kinderopvangorganisaties weigerden al kinderen en personeelsleden die niet meededen aan 
het Rijksvaccinatieprogramma, maar er waren twijfels of dat wel mocht. 

Het wetsvoorstel neemt die twijfels weg. Het stelt met nadruk dat de kinderopvang ‘een beleid 
mag voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ kinderen en 
personeelsleden worden toegelaten die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ook 
voorziet het in de oprichting van een landelijk register waarin ouders kunnen nakijken wat 
voor beleid een kinderopvangorganisatie voert. Alleen de SP, CDA, SGP en CU waren tegen in 
de Tweede Kamer. 

Wat SP en VVD ging het voorstel zelfs niet ver genoeg. Zij vonden dat als de vaccinatiegraad 
te laag zou worden, de overheid een vaccinatieplicht moet kunnen instellen voor bijvoorbeeld 
toegang tot de kinderopvang. Dat vindt de SP nog steeds, de VVD vindt dit niet opportuun 
meer. 

En zo heeft de twijfel toegeslagen over het voorstel van Van Meenen en Raemakers. Dat is niet 
los te zien van de hoogoplopende vaccinatiedebatten tijdens de coronacrisis. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gooide minister Karien van Gennip van 
Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de kinderopvang, de knuppel in het hoenderhok. ‘Sinds 
maart vorig jaar’, stelt Van Gennip, ‘is de vaccinatie tegen COVID-19 onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma.’ De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om die vaccinatie ook 
beschikbaar te stellen voor kinderen van 5 jaar en ouder. 

Voor werknemers in de kinderopvang zou dat een vaccinatieplicht inhouden op werkplekken 
waar vaccinatie is vereist. Daar voelen weinigen voor. De Gezondheidsraad stelde in zijn advies 
dat de mogelijkheid om kinderen te vaccineren er niet toe mag leiden dat zij kunnen worden 
geweigerd op school of anderszins sociaal worden uitgesloten. Het wetsvoorstel maakt dit wel 
mogelijk: kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen worden uitgesloten van de 
buitenschoolse opvang. ‘Het kabinet acht dit ongewenst, gezien het advies van de 
Gezondheidsraad’, aldus Van Gennip. 

Daarmee lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer vervlogen. Want beide onderwerpen - 
indirecte vaccinatieplicht voor werknemers en sociale uitsluiting van kinderen zonder 
vaccinatie - liggen erg gevoelig. 

Ondertussen blijkt dat tijdens de coronajaren het percentage kinderen dat is gevaccineerd 
tegen reguliere kinderziektes zoals difterie, kinkhoest, tetanus, poli, bof, mazelen en rodehond 
iets is gestegen. Als reden daarvoor verwijst het kabinet naar de campagne ‘Verder met 
vaccineren’ en de speciale vaccinatieconsulten waar voorlichting wordt gegeven aan ouders 
van jonge kinderen. Tegelijkertijd ligt de vaccinatiegraad nog steeds onder 95 procent die de 
wereldgezondheidsorganisatie WHO als veilig bestempelt. Om de vaccinatiegraad op te 
krikken heeft een commissie onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Roos Vermeij advies 
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uitgebracht waarover het kabinet nog een standpunt moet innemen. Bron: De Volkskrant, 10 
mei 2022. 

 

Ombudsman: meer mensen in langdurige armoede door corona 

Door de coronapandemie en crisismaatregelen komen mensen in armoede of kunnen ze niet 
meedoen met de samenleving. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman, Reinier van 
Zutphen, in zijn jaarverslag. ‘Vaak gaat het dan om mensen van wie we voorheen nooit hadden 
gedacht dat zij een beroep op de zorg of andere hulp zouden moeten doen’, schrijft hij. 

Die groep dreigt volgens Van Zutphen voor lange tijd in armoede te vervallen. ‘En wie eenmaal 
in armoede leeft, komt daar vaak heel moeilijk weer uit en wordt kwetsbaar voor andere 
problemen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, werk of huisvesting.’ 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die long covid hebben opgelopen en voor wie ontslag dreigt, 
maar ook om ondernemers die op hun financiële reserves hebben moeten interen. 

Daarnaast is er door het kabinet onvoldoende gekeken naar de proportionaliteit van de 
coronamaatregelen en het effect op het leven van kinderen en volwassenen, vindt de 
Ombudsman. De belangen van kinderen zijn door de coronacrisis nog verder op de 
achtergrond geraakt. 

‘Door de coronacrisis hebben we te maken met een generatie jonge Nederlanders die zich 
solidair heeft getoond, maar is opgegroeid met onderwijsachterstanden, weinig mogelijkheden 
voor sociale ontwikkeling, een hoge studieschuld en geen kans op een eigen huis. Zij mogen 
geen vergeten generatie worden die nog jarenlang kampt met een onevenredige achterstand.’ 

De Ombudsman levert ook harde kritiek op de betrouwbaarheid van de overheid. Om dat 
vertrouwen terug te winnen moet de overheid zich eerst zélf betrouwbaar tonen. ‘Simpel 
gezegd zal de overheid eerst zijn werk goed moeten doen’, schrijft Van Zutphen. 

Hij heeft stevige kritiek op het beleid van de afgelopen jaren, waarmee het kabinet veel taken 
bij gemeenten heeft neergelegd. ‘Doordat de taken onvoldoende doordacht en vaak met minder 
geld bij andere overheden zijn neergelegd, zijn vooral gemeenten lang niet altijd in staat om 
burgers op een adequate manier te helpen. Het leidt tot klachten over gemeenten en draagt 
eraan bij dat mensen er niet meer op vertrouwen dat de overheid er voor hen is.’ 

Als oplossing daarvoor wordt door de overheid vaak verwezen naar maatwerk voor 
slachtoffers. ‘Maar maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Het verhult dat het beleid 
in de basis niet goed was en dát moet worden aangepakt.’ De Nationale Ombudsman wil dat 
de overheid nu doorpakt, zoals met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar ook voor de 
gevolgen van de aardbevingen in Groningen en de watersnood in Limburg. 

Van Zutphen vindt dat er leiderschap nodig is. ‘In tijden van crisis moet de overheid het stuur 
in handen nemen. Maar in 2021, het jaar van demissionaire stilte en bestuurlijke introspectie, 
is dat leiderschap wel gemist.’ Bron: RTL Nieuws, 11 mei 2022. 
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Bron: Coronadashboard | COVID-19 | Rijksoverheid.nl, 11 mei 2022. 

 

Sociale huren gaan na corona weer omhoog, maar vaak minder dan wettelijk 
toegestaan 

Na een tijdelijke huurbevriezing door corona mogen de sociale huren per 1 juli weer omhoog. 
Gemiddeld zullen woningcorporaties de huurprijzen van hun sociale huurwoningen met 2 
procent verhogen, 0,3 procent minder dan wettelijk toegestaan. 

Dat blijkt uit een enquête die Aedes, de koepel van woningcorporaties, hield onder 169 
corporaties. Wegens corona besloot het kabinet in 2021 de sociale huren volledig te bevriezen. 
Nu de huren weer omhoog mogen, besluiten vele woningcorporaties de huren minder te 
verhogen dan de wettelijke toegestane 2,3 procent – de gemiddelde inflatie over het afgelopen 
jaar. 

Wel zal een deel van de woningcorporaties gebruikmaken van de mogelijkheid om een 
inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor ‘rijkere’ huurders. Die extra 
huurverhogingen, van maximaal 100 euro per huishouden, zijn niet meegeteld voor de 
gemiddelde huurstijging. 

Hoewel de verhogingen lager uitvallen dan wettelijk toegestaan, zullen sociale huurders de 
slingers nog niet ophangen. ‘Deze verhogingen komen bovenop alle andere dingen die nu al 
duurder worden in hun leven, zoals de energierekeningen en boodschappen’, aldus 
woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. De vereniging, die opkomt voor 
huurdersbelangen, ziet nu al huurders die moeite hebben met het betalen van hun 
rekeningen. 

‘Maar wij maken ons nog veel meer zorgen om de huurverhogingen van volgend jaar, als de 
hoge inflatie van nu wordt doorberekend’, meldt Trip. De huidige toegestane huurverhoging 
van 2,3 procent is gebaseerd op de gemiddelde inflatie tussen december 2020 en november 
2021, waardoor de hoge inflatie in december vorig jaar nog niet is terug te zien in de 
huurverhogingen. 

Maar als de snelle prijsstijgingen van de afgelopen maanden volgend jaar wel worden 
doorberekend in de sociale huren, zal zich volgens de Woonbond een grote ramp voltrekken. 
Trip: ‘Dat mogen ze in Den Haag niet laten gebeuren.’ De huurdersvereniging ziet het liefst 
dat de eenmalige huurbevriezing, die volgens het regeerakkoord in 2024 op de planning staat, 
wordt vervroegd naar 2023. ‘Om huurders een beetje op adem te laten komen.’ 

Aedes erkent dat het doorberekenen van de inflatie niet voor iedereen ideaal is. ‘Het is dubbel’, 
stelt woordvoerder Theo Scholten. ‘Het is logisch dat de zittende huurders liever niet meer 
gaan betalen, maar de huurinkomsten zijn wel essentieel om te blijven bouwen en investeren. 
Dat is voor de vele woningzoekenden hard nodig.’ 
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Woonprotest in Amsterdam tegen de hoge huren en verkoopprijzen bij een aantal locaties in 
Bickerseiland. @ Joris Van Gennip 

‘Corporaties willen meer woningen bouwen, leefbare wijken creëren en verduurzamen. Maar 
dat strookt soms met de vierde doelstelling: wonen betaalbaar houden’, aldus Scholten. Zeker 
nu de corporaties door de hoge inflatie al geconfronteerd worden met hogere kosten voor onder 
meer onderhoud. ‘Die hogere kosten berekenen we nu nog niet door aan huurders, wat 
betekent dat corporaties minder overhouden om te investeren in nieuwe projecten.’ 

Het is volgens Scholten de vraag hoe houdbaar dit is op de lange termijn. ‘Maar het is aan de 
minister om te bepalen wat de bandbreedte wordt voor de huurverhogingen volgend jaar.’ 
Vanaf 2023 vervalt waarschijnlijk de verhuurdersheffing, waardoor de woningcorporaties 
jaarlijks in ieder geval twee miljard euro besparen aan belasting. Minister Hugo de Jonge van 
Volkshuisvesting maakt nu afspraken met de corporaties over de tegenprestaties die zij 
kunnen leveren op het gebied van onder meer woningbouw en verduurzaming. 

Naast de gemiddelde huurstijging van twee procent kunnen sociale huurders met hogere 
inkomens per 1 juli nog een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten van 50 
of 100 euro. Corporaties mogen deze huurverhogingen alleen doorvoeren bij 
eenpersoonshuishoudens met een bruto inkomen vanaf 47.948 euro. Of bij 
meerpersoonshuishoudens met een bruto inkomen vanaf 55.486 euro. 

De inkomensafhankelijke verhogingen zijn volgens Scholten goed om het scheefhuren tegen 
te gaan. ‘Als je in een woning zit die voor jou eigenlijk te goedkoop is dan kan je die extra 
huurverhoging prima dragen. En het extra geld dat vrijkomt kan door de corporaties weer in 
nieuwe woningen worden gestopt.’ Toch kiest 60 procent van de corporaties ervoor om geen 
gebruik te maken van deze regeling. 

Sociale huurders die in een woning zitten met een ongunstig energielabel worden juist 
enigszins gecompenseerd. Drie op de tien woningcorporaties gaan de huren van woningen met 
energielabel E, F of G minder verhogen of zelfs bevriezen, om de woonkosten betaalbaar te 
houden. Aedes meldt dat de woningcorporaties de energieslurpende woningen snel willen 
verduurzamen. Bron: De Volkskrant, 10 mei 2022. 
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Tweedehands lijkt blijvertje na corona 

Het oude normaal van voor corona is grotendeels terug, maar het uitgavenpatroon van veel 
consumenten is toch anders dan toen. We besteden meer geld dan vóór 2020 aan 
tweedehands artikelen en cryptomunten, blijkt uit onderzoek van creditcardmaatschappij 
ICS. 

Het aantal tweedehands aankopen is sinds het eerste kwartaal van 2019 met 144 procent 
toegenomen. De groei van de tweedehandsmarkt is direct gelieerd aan de lockdownperiodes. 
Mensen zaten thuis en hadden meer tijd omdat niets mocht. Die tijd werd onder andere meer 
besteed aan het opruimen van het huis en het te koop zetten van overtollige spullen. 

In de financiële sector is ook een wending zichtbaar, omdat de aankoop van cryptomunten 
opvallend hard is gegroeid met 1580 procent. De bestedingen aan horeca en reizen zijn 
daarentegen nog niet op het oude niveau. Geld dat mensen niet konden uitgeven aan 
vakanties of etentjes, ging deels naar investeringen in crypto. Daarnaast, en zeker ook 
gerelateerd aan de pandemie, is er een derde grote stijger: de digitale diensten. Die groeiden 
met 41 procent, omdat door de pandemie mensen meer geld uitgaven aan streamingdiensten. 

Wat nog achterblijft, is het oude niveau van bestedingen in de horeca. In deze sector is wel 
één grote uitschieter te zien, namelijk het bezorgen van eten. Deze dienst is zichtbaar gegroeid 
met 355 procent. In de reissector is het oude niveau nog ver te zoeken, maar is er wel een 
flinke groei te zien ten opzichte van vorig jaar. Opvallende stijger is de Oostenrijk, waar ten 
opzichte van het eerste kwartaal in 2021 een groei is te zien van 4260 procent in 
hotelbestedingen. Dit zijn vooral de bestedingen van de Nederlanders die deze winter weer de 
latten onder de skischoenen bonden. Daarnaast waren reizen naar IJsland (+2380 procent) 
en Noorwegen (+1279 procent) populair. 

Niet alleen goed nieuws onder de lentezon, want ook het aantal fraudemeldingen bij vooral 
malafide webshops is toegenomen. Niet verrassend omdat het online betalingsverkeer hoogtij 
vierde, en daar profiteren niet alleen onschuldige ondernemers van. Onderzoek van ICS laat 
zien dat er 350 webshops uit de lucht zijn gehaald en 5000 creditcards preventief zijn 
vervangen. Bron: De Telegraaf, 11 mei 2022. 

 

Arts UMCG krijgt twee jaar de tijd om gevolgen corona te onderzoeken 

Hij is blij dat hij eindelijk rustig onderzoek mag doen naar de gevolgen van de 
coronapandemie. Oncologisch chirurg Schelto Kruijff van het UMC Groningen gaat de 
komende twee jaar flink wat ziekenhuisdata onderzoeken, in de hoop dat hij conclusies kan 
trekken over de gevolgen van de uitstelde zorg. 

‘We willen dit eigenlijk allemaal snel, snel, snel weten’, zegt Kruijff. Hij ergert zich een beetje 
over het feit dat er veel berichten verschijnen over de gevolgen van de coronapandemie, terwijl 
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daar nog weinig onderzoek naar is gedaan. ‘We moeten met een team van onderzoekers rustig 
de data doorpluizen en dan eens een keer met iets goeds komen. Maar dat kost nu eenmaal 
iets meer tijd.’ 

Voor dat grote onderzoek krijgt Kruijff twee jaar de tijd. ‘Dat voelt voor mij best snel’, zegt hij 
daarover. Maar hij staat er niet helemaal alleen voor. Hij krijgt hulp van collega-chirurgen van 
het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Flevoziekenhuis. Voor het 
onderzoek krijgen ze 800.000 euro subsidie. 

Hij wil antwoord op veel vragen. Hoe reageerden patiënten op uitstel van een ingreep tijdens 
de coronapandemie? En welke gevolgen had dat uitstel voor de kwaliteit van de zorg? ‘Tijdens 
de pandemie zijn er beslissingen gemaakt, omdat er een tekort was. We moeten kijken of we 
het goed hebben gedaan, of het beter had gekund en of we er in de toekomst van kunnen 
leren. Ook als we niet in een pandemie zitten.’ 

Kruijff erkent dat hij nu ook onderzoeken kan doen, die in een 'normale' periode totaal 
onethisch zouden zijn. ‘Kijk, we hebben een situatie gehad die niet meer op deze manier gaat 
voorkomen’, legt hij uit. ‘Ook screeningsprogramma's (bijvoorbeeld voor kankeronderzoeken, 
red.) hebben een aantal maanden stilgelegen. Je zou wel willen weten wat er dan gebeurt.’ 

De UMCG-arts wil bijvoorbeeld weten of er een verschil is, als mensen later naar het 
ziekenhuis komen met een ziekte onder de leden. ‘Dat zou je normaal gesproken nooit kunnen 
onderzoeken, want dat is ethisch niet verantwoord. Maar als het plotseling wel gebeurt, dan 
is het natuurlijk zonde als we niet kijken wat we er van kunnen leren’, zegt Kruijff. 

Daarnaast wil Kruijff weten hoe zijn ziekenhuis-collega's de coronacrisis hebben ervaren. Hij 
wil weten hoe het zorgpersoneel terugkijkt op de geleverde zorg en op de noodgedwongen 
keuzes die zijn gemaakt. 

Ook erkent hij dat de capaciteitsproblemen in het ziekenhuis nog niet zijn opgelost. ‘We 
hebben natuurlijk veel burn-outs en mensen die thuiszitten. Na de pandemie merken we dat 
het systeem helemaal niet zo sterk was, als we eigenlijk dachten. We zullen dus sowieso met 
minder riemen moeten roeien. Dus ik denk hoe meer we kunnen leren, hoe meer doeltreffende 
maatregelen we kunnen nemen. Daardoor kunnen we met minder middelen hetzelfde 
bereiken.’ 

In totaal gaat het onderzoek dus twee jaar in beslag nemen. ‘De eerste resultaten komen 
geleidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen volgende week de conclusies al willen 
hebben, maar dat gaat niet lukken’, besluit de Groningse arts. Bron: RTV Drenthe, 10 mei 
2022. 

Corona-uitbraak Shanghai 'onder controle', maar einde lockdown nog niet 
in zicht 

De recente uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Shanghai is 'onder controle', 
meldt locoburgemeester Wu Qing. Het aantal nieuwe besmettingen in het financiële hart van 
China vertoont sinds 22 april een 'voortdurende neerwaartse trend'. Toch blijft de 
coronasituatie in de stad behoorlijk streng, zegt correspondent Roland Smid 

Volgens het stadsbestuur is de daling van het aantal besmettingen te danken aan de strenge 
lockdown waaraan de bijna 25 miljoen inwoners van Shanghai al weken zijn onderworpen. 
China volgt een 'zerocovidbeleid', waarbij ook bij een laag aantal besmettingen strenge 
maatregelen genomen worden. 
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Inwoners van Sjanghai worden getest op corona. @ EPA 

Die tactiek werkte in eerste instantie goed, maar door de besmettelijkere Omikron-variant van 
het coronavirus kost het steeds meer moeite om het aantal besmettingen in te dammen. 

Inwoners van de miljoenenstad moeten verplicht thuisblijven, en worden bijna dagelijks 
getest, zegt correspondent Roland Smid, die zelf in Shanghai woont. 

Smid: ‘In een deel van de stad mogen mensen wel weer naar buiten, maar zij mogen hun eigen 
wijk niet uit en soms zelfs hun woonerf niet af. In andere delen moet je nog altijd 
binnenblijven. Je kunt dus niet even gaan sporten of zoiets, laat staan dat je kunt gaan en 
staan waar je wilt.’  

Mensen bij wie een coronabesmetting wordt vastgesteld, moeten zelfs naar een 
quarantainecentrum. Smid: ‘Ze hebben vorige week nog nieuwe centra bijgebouwd. Het is hier 
dus echt nog niet voorbij.’ 

Volgens het stadsbestuur laat de daling van het aantal besmettingen zien dat de maatregelen 
werken. De stad registreerde donderdag 4024 nieuwe gevallen, tegen 4390 een dag eerder. 
Een week geleden lagen die cijfers nog ruim boven de 10.000.  

Shanghai wil dan ook vasthouden aan de lockdown, ondanks de daarmee gepaard gaande 
economische pijn. Inwoners van de stad raken steeds meer gefrustreerd, onder meer vanwege 
de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg. 

Smid: ‘Er is inmiddels weer wat meer voedsel leverbaar, maar alles is hartstikke duur. Je 
betaalt een hoge prijs voor brood, melk, of wat je maar wilt kopen. En je bent afhankelijk van 
wat er te bestellen is.’ 

Om corona écht onder controle te krijgen, wil Shanghai elke besmetting kunnen isoleren, zegt 
Smid. ‘Als er dan een besmetting is in een bepaald gebouw, kunnen ze dat hele gebouw 
afsluiten, en zo voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. De rest van de stad kan dan 
van het slot. Maar zo ver is het nog niet, en er is ook nog niks bekend over wanneer dat dan 
wel kan. Er is dus nog geen zicht op verbetering.’ 

Eerder deze week werden ook in de Chinese hoofdstad Peking nieuwe maatregelen ingevoerd, 
nadat er op één dag 59 besmettingen waren vastgesteld. Bron: RTL Nieuws, 6 mei 2022. 
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Er mag niet getornd worden aan het strenge coronabeleid van de Chinese regering, aldus 
leider Xi Jinping. In een speech in Peking deze week sprak hij van een 'gevecht' tegen iedere 
vorm van kritiek op 'zero-covid', zoals het beleid officieel heet. 

Volgens Xi moeten Chinezen hun gedachten 'op één lijn brengen' met hun regering: er is geen 
ruimte voor twijfel. Kritiek op het beleid om corona uit te roeien is niet welkom. 

Dat beleid zorgt ervoor dat miljoenen burgers al langer dan een maand thuis opgesloten zitten, 
zoals in Shanghai. Er worden fysieke barricades opgeworpen, die mensen ervan weerhouden 
toch de deur uit te gaan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van geavanceerde surveillance-
apparatuur. 

China gold lang als een wereldwijd succesverhaal op het gebied van corona, met een zeer laag 
aantal besmettingen. Maar zelfs 'zero-covid' lijkt niet opgewassen tegen de Omikron-variant. 
Met duizenden besmettingen per dag door het hele land lijkt voor China de geest uit de fles. 

En dat legt de tekortkomingen van het beleid bloot: in Shanghai, waar 25 miljoen mensen 
wonen, is de voedselvoorziening nog altijd een probleem als gevolg van de lockdown. In veel 
andere steden wordt al gehamsterd, uit angst voor soortgelijke problemen. Er is ook sprake 
van grote toename in depressie onder mensen die langdurig thuiszitten. 

De lockdown in Shanghai zorgde voor veel woede bij inwoners. Het nieuwste slachtoffer van 
zero-covid: internationale evenementen. Gisteren werd bekend dat de Asian Games, een groot 
sportevenement in de Chinese stad Hangzhou dat gepland stond voor september, tot nader 
order uitgesteld zijn. 

Hangzhou is een stad met 12 miljoen inwoners vlakbij Shanghai. Vorige maand werd nog met 
trots gemeld dat maar liefst 56 sportfaciliteiten klaar waren voor het evenement. De stad zou 
net als de Olympische winterspelen in Peking gebruik maken van quarantaines en een 
bubbelsysteem, waarbij de bevolking niet in contact komt met internationale atleten. 

Volgens het organiserend comité was de organisatie op orde, maar was corona toch een te 
grote horde. 

De economische gevolgen van de lockdowns in China zijn inmiddels groot: de EU Chamber of 
Commerce, een Europese lobbyorganisatie in Peking, kwam deze week met felle kritiek op 
'zero-covid'. Volgens de organisatie loopt de internationale handelspositie van China grote 
schade op. Het stelt dan ook een stevige daling van de economische groei in het vooruitzicht: 
lager dan 4 procent dit jaar. 

De economische schade is voelbaar in de steden die momenteel in lockdown zitten. In 
Shanghai kunnen miljoenen kleine ondernemers, zzp'ers en dagloners niet naar hun werk. 
Ook grote bedrijven hebben te lijden, doordat fabrieken stil liggen, net als doorvoerhavens. 

En toch verkiest Xi 'zero-covid' boven de Chinese economie. Later dit jaar wordt in Peking een 
belangrijk partijcongres gehouden, waar Xi waarschijnlijk een derde termijn als leider krijgt. 

Volgens experts is het onwaarschijnlijk dat het corona-beleid tot die tijd aangepast wordt: Xi 
wil politieke onrust, mogelijk aangewakkerd door een toename in besmettingen, koste wat 
kost voorkomen. Bron: RTL Nieuws, 7 mei 2022. 
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Werknemers Chinese techfabriek ontsnappen van terrein in lockdown 

Honderden werknemers van een Chinese techfabriek braken donderdag door de hekken die 
waren opgezet om ze op het fabrieksterrein te houden. De fabriek was afgezet als onderdeel 
van het Covid-quarantainebeleid van China. 

 

@ Radio Free Asia 

Het gaat om een fabriek van het Taiwanese Quanta Computer, dat onder andere apparaten 
voor Apple maakt, schrijft Bloomberg. De fabriek bevindt zich in Shanghai, dat sinds 10 maart 
in lockdown zit vanwege coronabesmettingen in de stad. 

Om te voorkomen dat fabrieken stil komen te liggen, hebben bedrijven als Quanta een 
afspraak gemaakt met de Chinese overheid. Werknemers mogen blijven werken, mits zij voor 
langere tijd op het fabrieksterrein wonen. 

Duizenden werknemers in de technologiesector bevinden zich op dit moment in zo'n 'gesloten 
lus'-constructie. De frustratie loopt op, en volgens Bloomberg meldde minstens één 
werknemer dat hij zich zorgen maakt omdat er coronabesmettingen op het fabrieksterrein 
zouden plaatsvinden. 

De spanning liep over toen werknemers van de Shanghaise fabriek na het werk niet terug 
mochten keren naar hun slaapzaal. Een grote groep werknemers nam hier geen genoegen 
meer mee, en sprong over de poortjes in het hek rond de fabriek. Vervolgens renden ze terug 
naar de slaapzaal. 

Online deden beelden van de actie de ronde. In een video die Radio Free Asia, een 
nieuwskanaal van de Amerikaanse overheid, plaatste is te zien hoe grote groepen mensen over 
de poortjes heen springen. Bron: RTL Nieuws, 6 mei 2022. 

Chinese economie heeft flink last van lockdowns vanwege corona 

De Chinese economie wordt geraakt door de lockdowns vanwege de coronapandemie. 
Consumenten geven minder uit, de industriële productie zakt in en de werkloosheid neemt 
toe, zo blijkt uit cijfers van het nationale statistiekbureau. Daarbij neemt de vrees toe dat de 
op een na grootste economie van de wereld in het tweede kwartaal van dit jaar zou kunnen 
krimpen. 
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In maart en april gingen tientallen steden in China gedeeltelijk of volledig op slot vanwege het 
coronavirus. Miljoenenstad Sjanghai was bijvoorbeeld wekenlang afgesloten. Winkelend 
publiek en personeel bleven noodgedwongen thuis. Dat zorgde onder meer voor verstoringen 
in de toeleveringsketens. 

Volgens het statistiekbureau namen de winkelverkopen in april met dik  elf procent af in 
vergelijking met een jaar eerder. Dat was de grootste krimp sinds maart 2020, bij het begin 
van de coronacrisis. 

In sommige Chinese regio's was het ook niet mogelijk om buiten de deur te eten. Dat leidde 
tot een daling van de horeca-inkomsten met bijna een kwart. De autoverkoop daalde met bijna 
vijftig procent. Dat gebeurde ook als gevolg van tekorten aan onderdelen, waardoor 
showrooms leger waren dan gebruikelijk. Bron: NU.nl 16 mei 2022. 

 

 

Na corona treft ook de hitte de allerarmsten in India en Pakistan het hardst 

India en buurland Pakistan zuchten al weken onder een extreme hittegolf. Vooral voor op straat 
levende armen is er weinig respijt. 

Tientallen miljoenen inwoners van Delhi, Mumbai en andere megasteden in Noord-India leven 
grotendeels op straat, omdat ze dakloos zijn of er als straatverkoper, riksjarijder of 
vuilnisraper hun kostje bij elkaar scharrelen. Zij hebben dan ook het meest te lijden van de 
hittegolf die Zuid-Azië deze weken teistert. Officieel zijn er al tientallen mensen gestorven door 
de hitte, de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog veel hoger. 
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De opgedroogde rivierbedding van de Yamuna-rivier in Delhi. @ Reuters 
 

Het noorden van India beleeft de warmste voorjaarsmaanden sinds 122 jaar, met 
temperaturen die in maart en april al op veel dagen boven de 45 graden uitkwamen. De vroeg 
ingevallen zomerhitte leidt dagelijks tot urenlange stroomuitval doordat airconditioners op 
volle toeren draaien terwijl kolencentrales, die zeventig procent van India’s 
elektriciteitsvoorziening faciliteren, door hun kolenvoorraden heen raken. 

Hittegolven zoals deze worden door de opwarming van het klimaat steeds frequenter. Ze zullen 
de komende decennia volgens klimaatwetenschappers gemiddeld eenmaal per vier jaar 
voorkomen in plaats van eens per 50 jaar. India zal dan ook snel zijn stroomproductie moeten 
diversificeren en zijn steden hittebestendig maken. 

De hittegolf (die kan aanhouden tot de komst van de moessonregens in juni) voorspelt ook 
weinig goeds voor de landbouw. India is de tweede tarweproducent ter wereld, maar door het 
blakerende voorjaar zal de oogst vermoedelijk 5 tot 10 procent lager uitvallen. En dat terwijl 
India, na vijf recordoogsten op rij, had gehoopt meer tarwe te kunnen uitvoeren nu de export 
uit Rusland en Ukrajine grotendeels wegvalt door de oorlog. Bron: De Volkskrant, 5 mei 2022. 
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Chaos op Schiphol door KLM-staking: reizigers opgeroepen niet meer te 
komen 

Schiphol roept reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen vanwege grote drukte en 
een reeks annuleringen door de staking van bagagepersoneel van KLM. De terminal is ‘te vol’, 
schrijft de luchthaven op de website. 

In de loop van de ochtend noemde Schiphol de situatie in de vertrekhallen nog ‘beheersbaar’, 
maar dat is door de inmiddels tientallen annuleringen niet meer het geval. Vanwege de situatie 
had de marechaussee de afritten naar Schiphol op de A4 aan het begin van de middag korte 
tijd afgesloten. 

De rijen staan ook buiten op Schiphol. @ ANP 

De oproep geldt voor alle reizigers met een vlucht tot 15.00 uur. ‘Dit is een uiterste en zeer 
vervelende maatregel die Schiphol met het oog op de veiligheid moet nemen’, meldt de 
luchthaven. 

De staking van het bagagepersoneel is inmiddels wel beëindigd, laat vakbond FNV weten. De 
medewerkers hebben overlegd met KLM, maar daarbij is geen overeenkomst gesloten. Volgens 
een FNV-woordvoerder is er een ‘serieus signaal’ afgegeven. 

Volgens KLM wordt het aantal vluchten langzaam weer opgestart, zodat ‘passagiers alsnog 
naar hun bestemming kunnen vliegen’. Het bedrijf benadrukt wel dat passagiers rekening 
moeten blijven houden met wijzigingen, vertragingen en annuleringen. Bron: NOS, 23 april 
2022. 

Nog altijd blijven sommige mensen in thuisisolatie uit angst voor corona 

Nog altijd zijn er mensen die in afzondering van de buitenwereld leven uit angst om een 
coronabesmetting op te lopen, ook nu alle maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn 
afgeschaft. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat twee procent van de 35.000 ondervraagden 
nog altijd uit voorzorg in thuisisolatie blijft. 

Het gaat vooral om mensen die wat mankeren, bijvoorbeeld mensen met een ernstige 
afweerstoornis. Deze mensen gaan dus vaker niet bij andere mensen op bezoek, naar het 
theater of uit eten bij een restaurant. 
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‘De mate van sociale isolatie varieert van volledig binnenblijven tot niet of minder vaak 
uitgaan’, constateert de organisatie. ‘Sociale isolatie komt zes keer vaker voor onder 
deelnemers met een ernstige afweerstoornis en bijna drie keer vaker onder deelnemers met 
een andere medische aandoening dan onder deelnemers zonder medische aandoening.’ 

Ook blijven mensen vaker thuis om dierbaren niet te besmetten of omdat ze niet zeker zijn 
welke risico's zij zelf lopen bij een besmetting. Daarnaast is er een groep die zegt na het 
afschaffen van de maatregelen stapsgewijs weer aan sociale activiteiten te zullen deelnemen. 

Thuisblijvers missen sociale contacten en voelen zich eenzaam en onbegrepen, aldus het 
onderzoek. De grootte van de diverse groepen kan het RIVM niet vermelden. 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kan zich voorstellen dat mensen met een kwetsbare 
gezondheid, die bijvoorbeeld een verminderde afweer hebben, voorzichtiger zijn en blijven. 

‘Maar ook vóór corona waren deze mensen bevattelijker dan anderen voor griep of een 
ernstiger verloop van een andere infectie.’ Volgens de minister is ‘de realiteit helaas dat corona 
een van de vele infecties’ is. ‘Het is een vervelend virus dat niet meer weggaat. Voor sommige 
mensen betekent dat meer dan voor anderen.’ Bron: NU.nl, 13 mei 2022. 

 

Een schoonmaker in Noord-Korea neemt maatregelen tegen het coronavirus. © AP 

Eerste officiële coronabesmetting in Noord-Korea 

Noord-Korea heeft donderdag voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus 
gemeld. Tot dusverre was het internationaal geïsoleerde land volgens de zeer strenge 
autoriteiten gevrijwaard gebleven van de pandemie. 

Het staatspersbureau KCNA, dat de besmetting bekendmaakte, spreekt van een ‘ernstige 
nationale noodsituatie’. Volgens het persbureau gaat het om de zeer besmettelijke Omikron-
subvariant BA.2. 

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, 
wordt alom betwijfeld. Zo ontsloeg de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een jaar geleden 
verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed 
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zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze ‘een grote crisis’ veroorzaakt, aldus de leider, die 
verder niet in details trad. 

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1500 kilometer met China, die lang niet overal 
goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de 
afgelopen weken hard opgelopen. Bron: AD, 12 mei 2022. 

Noord-Korea meldt nu ook eerste coronadode en ruim 187.000 zieken 

Een dag nadat het land voor het eerste een coronabesmetting naar buiten bracht, meldde 
Noord-Korea vrijdag ook de eerste dode door het virus. Van vijf andere mensen die met koorts 
overleden wordt de doodsoorzaak onderzocht, aldus het staatspersbureau KCNA. 

Volgens het persbureau worden zo’n 187.800 mensen ‘met een koorts waarvan de oorzaak 
niet kon worden vastgesteld’ in isolatie behandeld. Deze mysterieuze koorts zou sinds eind 
april in het land rondgaan en al zo’n 350.000 mensen hebben besmet. Ongeveer de helft van 
hen is inmiddels genezen, aldus KCNA. Of mensen ook positief testten voor corona is niet 
bekend. 

Noord-Korea heeft twee jaar lang gezegd dat corona niet in het land voorkwam, iets wat alom 
wordt betwijfeld. Donderdag werd echter officieel bekendgemaakt dat bij iemand in de 
hoofdstad Pyongyang de zeer besmettelijke Omikron-subvariant BA.2. was geconstateerd. 
Meteen daarop kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een nationale lockdown af. 

Noord-Korea heeft altijd geweigerd coronavaccins uit het buitenland aan te nemen. In 2020 
kondigde het land aan een eigen vaccin te ontwikkelen, maar daar is sindsdien niets meer 
van vernomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag contact te hebben met de 
regering van het straatarme, internationaal geïsoleerde land en te helpen bij het opzetten van 
een actieplan. Ook buurland Zuid-Korea liet weten bereid te zijn te helpen. 

 
Een scholiere met een mondkapje ontsmet haar handen voordat ze het schoolgebouw binnen 
gaat in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, op een van de spaarzame vrijgegeven foto's 
uit november vorig jaar. © AP 

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, 
wordt door waarnemers betwijfeld. Zo ontsloeg de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een 
jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona 
niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze ‘een grote crisis’ veroorzaakt, aldus de 
leider, die verder niet in details trad. 
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Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1500 kilometer met China, die lang niet overal 
goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de 
afgelopen weken hard opgelopen. Bron: AD, 13 mei 2022. 

Sjanghai gaat voorzichtig van het slot na wekenlange lockdown: kappers 
en winkelcentra open 

De Chinese miljoenenstad Sjanghai gaat maandag deels weer open na weken van strenge 
lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus. Volgens de vice-burgemeester zullen onder 
meer kappers en winkelcentra hun deuren geleidelijk heropenen, zo werd zondag 
bekendgemaakt. 

De stad met ongeveer 25 miljoen inwoners zat meer dan zes weken op slot. Met de strenge 
maatregelen wil China de uitbraak van het coronavirus indammen. Het land hanteert een 
zero-covidbeleid, waarvoor strenge maatregelen noodzakelijk zijn. 

Nu het aantal besmettingen in Sjanghai daalt - dagelijks 1369 - kondigt vice-burgemeester 
Chen Tong daarom aan dat winkelcentra, buurtwinkels en supermarkten weer geleidelijk 
klanten mogen toelaten. Kapsalons en markten mogen met een beperkte capaciteit weer open. 
Restaurants mogen afhaalmaaltijden verkopen. Het is onduidelijk of de inwoners ook weer 
hun huizen uit mogen. 

 

Leden van een Covid-testteam worden op het vliegveld van Sjanghai bedankt voor bewezen 
diensten als ze terugkeren naar huis © AP 

De stad is het financiële centrum van het land. Veel Chinese multinationals hebben er hun 
hoofdkantoor. Ook veel productiebedrijven zijn in Sjanghai gevestigd. De lockdown zorgde 
voor grote economische problemen in de stad. Inwoners mochten alleen de deur uit voor 
noodzakelijke boodschappen. Online winkelen lag grotendeels stil vanwege een tekort aan 
bezorgers. Bron: AD, 15 mei 2022. 
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 @ Reuters 
  
De waanzinnige klopjacht op Jurgen Conings, de extreemrechtse militair 
die Marc Van Ranst met gezin deed onderduiken 
 

 

Jurgen Conings zette mijn zijn wapendiefstal, afscheidsbrieven en profiel het hele land een 
maand in rep en roer.  ©  rr 

Er was eens een extremistische Limburgse militair die het plan opvatte om ’s lands bekendste 
viroloog, Marc Van Ranst, om te brengen. Bijna exact een jaar geleden, in volle coronacrisis, 
bleek dit geen fictie maar bittere ernst. Een maand lang werd met man en macht gejaagd op 
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Jurgen Conings, terwijl Van Ranst met zijn gezin in een safehouse moest onderduiken. Het 
was een waanzinnige klopjacht op een dolgedraaide militair die al die tijd dood bleek. Bron: 
Het Nieuwsblad, 15 mei 2022. 

 

 

Een toespraak van Kim Jong-un op de Noord-Koreaanse televisie. @ AFP 

Waarom Noord-Korea nu wèl laat weten dat corona toeslaat: 'Ze zijn in 
paniek' 

Noord-Korea was de afgelopen dagen ineens open over de coronasituatie in het land. Leider 
Kim Jong-un sprak zelfs van ‘een grote ramp‘. Maar dat het afgesloten land ineens cijfers 
naar buiten brengt, heeft zo zijn redenen, zeggen experts in gesprek met NU.nl. Tegelijkertijd 
lijkt het erop dat er wel echt iets aan de hand is in het land, ‘en dat het zo groot is dat het 
niet meer te ontkennen is’. 

‘Ik maak me absoluut zorgen. Het is op het beste moment al niet makkelijk om een Noord-
Koreaan te zijn, maar nu al helemaal niet’, zegt Koreadeskundige Remco Breuker van de 
Universiteit Leiden. 

Volgens Breuker zijn er meerdere redenen waarom Noord-Korea juist nu open is over de 
coronasituatie. ‘Afgaande op de eerste communicatie van het staatspersbureau lijkt het erop 
dat de besmettelijkere Omikron-variant heeft toegeslagen in de hoofdstad, onder de elite. Ik 
denk dat ze in paniek zijn’, aldus de Korea-expert. 

Hij denkt dat Noord-Korea de situatie de afgelopen twee jaar ‘nog enigszins’ onder controle 
wist te houden. Ook toen hebben de Noord-Koreanen zwaar geleden, benadrukt hij, maar de 
huidige situatie lijkt ondanks de zware maatregelen niet meer te houden. 
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‘Weinig mensen geloven dat Noord-Korea al die tijd coronavrij is gebleven, ook al is het zo 
snel op slot gegaan dat het de boel misschien aanvankelijk wel de kop heeft weten in te 
drukken’, zegt Korea-expert Casper van der Veen. Volgens hem is de kans best klein dat het 
land volledig coronavrij is gebleven, onder meer omdat het een 1.400 kilometer lange grens 
met China deelt. 

Van der Veen benadrukt wel dat Noord-Korea op dit moment slechts minimale informatie 
naar buiten brengt. En de cijfers die het naar buiten brengt, zijn niet heel betrouwbaar. ‘We 
hebben geen zicht op hoe ernstig de situatie is.’ 

Ook politiek speelt een rol 

Een andere reden waarom Noord-Korea nieuws naar buiten brengt over de situatie, is omdat 
het bezig is zich agressief op te stellen naar het buitenland, denkt Breuker. Zo hervatte 
Noord-Korea afgelopen week de rakettests en worden voorbereidingen getroffen voor een 
kernproef. Daardoor kan het  land zich ook veroorloven om zich wat zwakker op te stellen, 
zegt hij. ‘Dat klinkt paradoxaal, maar dat is ook typisch voor hoe Noord-Korea naar buiten 
treedt.’ 

Breuker wijst ook op de ‘moeilijke periode’ die Noord-Korea achter de rug heeft. Zo werd de 
grens met China hermetisch afgesloten, met voedseltekorten tot gevolg. Het land heeft 
daardoor maar weinig veerkracht: de voedseltekorten zijn niet aangevuld en daarnaast 
ontbreekt het aan medicijnen of middelen om mensen te kunnen verzorgen. ‘Die waren er al 
weinig, maar nu nog minder.’ 

Daarnaast denkt Van der Veen dat de situatie in Noord-Korea zelf de reden is voor de 
openheid. ‘Het lijkt erop dat er wel echt iets aan de hand is, en dat het zo groot is dat het 
niet meer te ontkennen valt.’ 

Van der Veen legt uit dat het zorgstelsel in het land totaal niet berekend is op een corona-
uitbraak. Zo is er geen massale testcapaciteit, waardoor veel mensen met koorts niet kunnen 
worden getest op corona. Ook is er voor zover bekend niemand gevaccineerd, ‘op misschien 
een paar leden van de elite na’. 

De tekorten in de ziekenhuizen en de ondervoeding door het voedseltekort zorgen ervoor dat 
de situatie ‘alle ingrediënten heeft om het heel erg te maken’. 

 

Noord-Korea test opnieuw raketten met zeer groot bereik. 

Onduidelijk of Noord-Korea hulp gaat aannemen 
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‘Ik denk ook wel dat ze inzien dat er hulp moet komen als ze niet ten onder willen gaan’, zegt 
Breuker. Zowel Rusland, China als Zuid-Korea heeft al toegezegd te willen helpen. 

Of Noord-Korea die hulp wil aannemen, hangt volgens Breuker af van hoe ernstig de situatie 
is. ‘In principe willen ze het aannemen, anders hadden ze het nooit naar buiten gebracht. 
Maar wel onder hun voorwaarden. En wat die gaan zijn, weten we niet.’ 

Van der Veen twijfelt ook of Noord-Korea buitenlandse hulp gaat accepteren. ‘Ze waren de 
afgelopen jaren als de dood om spullen uit het buitenland aan te nemen, uit angst dat het 
virus mee zou komen.’ Zo wees het land eerder donaties van China, Zuid-Korea en het 
vaccinatiehulpprogramma COVAX af. ‘Noord-Korea kan de hulp zeker gebruiken, maar 
onduidelijk is of ze het gaan aannemen.’ Bron: NU.nl, 14 mei 2022. 

Kim Jong-un noemt corona-uitbraak in Noord-Korea 'grote ramp', 
dodental stijgt 

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt de corona-uitbraak in zijn land ‘een grote 
ramp’. Het aantal sterfgevallen na ‘koortsverschijnselen’ is inmiddels met 21 opgelopen naar 
27. Bij nog eens 174.440 mensen zijn koortsverschijnselen vastgesteld. 

Bij 524.440 personen is nu koorts vastgesteld. 243.630 mensen zijn hersteld, terwijl 280.810 
personen in isolatie zitten, aldus de staatsmedia. Ze maakten niet bekend bij hoeveel sterf- 
en koortsgevallen het ging om mensen met corona. 

Noord-Korea maakte donderdag voor het eerst melding van een besmetting met het 
coronavirus. Een dag later werd de eerste dode als gevolg van het virus gemeld. Volgens de 
staatsmedia is uit zondag verzamelde virusmonsters gebleken dat een aantal mensen besmet 
zijn met de Omikron-variant. 

Kim spreekt van ‘de grootste plaag’ waar zijn land sinds zijn oprichting mee is 
geconfronteerd. Het hermetisch afgesloten land zit sinds donderdag in een lockdown. 

 

De verspreiding van het coronavirus onder de bevolking kan zijn versneld tijdens massale 
bijeenkomsten, zoals deze militaire parade. @: AFP / KCNA 

Meerderheid inwoners ongevaccineerd 

De meerderheid van de 26 miljoen inwoners van het land is ongevaccineerd en Noord-Korea 
beschikt niet over goede gezondheidszorg. Wanneer het land er niet in slaagt de verspreiding 
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van het virus onder controle te krijgen, kan dit volgens deskundigen verwoestende gevolgen 
hebben. 

Noord-Korea heeft twee jaar lang volgehouden dat niemand in het land het virus had 
opgelopen. Die bewering wordt alom betwijfeld. Bron: NU.nl, 14 mei 2022. 

Noord-Korea zet leger in bij strijd tegen snel verspreidend coronavirus 

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat het leger inzetten om de distributie van 
medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen te leiden. Het besluit is gevallen 
tijdens een spoedvergadering van het politbureau, melden staatsmedia maandag. Het 
Aziatische land erkende vorige week voor het eerst met een ‘explosieve’ Covid-uitbraak te 
kampen. Vermoedelijk betreft het de Omikron-variant van het coronavirus. 

De regering besloot al eerder tot de distributie van medicijnen uit de nationale voorraden, 
maar de verspreiding ervan via apotheken zou volgens Kim niet goed verlopen. De Noord-
Koreaanse leider zegt dat apotheken niet goed zijn toegerust om hun taken soepel uit te 
voeren. Er zijn geen andere opslagruimtes voor medicijnen dan de vitrines, en de verkopers 
hebben geen goede sanitaire kleding. Reden voor Kim de ‘krachtige troepen’ van het medische 
korps van het leger in te zetten om ‘de levering van medicijnen in Pyongyang te stabiliseren’. 

Noord-Korea heeft maandag gemeld dat bij nog eens 392.920 inwoners koortssymptomen 
zijn vastgesteld. Acht mensen met koorts zijn in de afgelopen 24 uur overleden, aldus 
staatspersbureau KCNA, wat het totaal aantal doden sinds donderdag op 50 brengt. Een dag 
eerder maakte het land melding van bijna 300.000 nieuwe koortsgevallen en vijftien doden. 

Noord-Korea erkende donderdag voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus. 
Een dag later werd de eerste dode als gevolg van het virus gemeld. Volgens KCNA gaat sinds 
eind april een mysterieuze koorts rond in het land die inmiddels 1,2 miljoen inwoners zou 
hebben getroffen. 564.860 mensen zouden momenteel in quarantaine zitten. Of die mensen 
ook positief testten op corona is niet bekend. Volgens experts ontbeert Noord-Korea de 
capaciteit om op grote schaal op Covid-19 te testen. 

 
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt een apotheek in de hoofdstad Pyongyang. © 
AP 
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Noord-Korea vertrouwt vooralsnog vooral op het isoleren van mensen die symptomen 
vertonen. Maar experts maken zich zorgen omdat er nauwelijks vaccins voorhanden zijn in 
het land met 26 miljoen inwoners. Eerder weigerde het land een door de Verenigde Naties 
aangeboden vaccinprogramma. Bron: AD, 16 mei 2022. 

 

Is Nederland klaar voor een nieuwe coronagolf? Door krapte in zorg is 
‘lockdown niet zo ver weg’ 

Het kabinet houdt sterk rekening met een nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar. 
Maar is Nederland daar wel klaar voor? Experts en partijen in het parlement zijn kritisch. 
‘Een lockdown is niet ver weg, vrees ik.’ 

De Tweede Kamer trekt vandaag de hele dag uit om deskundigen te bevragen over de 
langetermijnaanpak rond corona. Hoewel het virus nu vrijwel verdampt lijkt, met dagelijks 
minder dan een handvol nieuwe patiënten op de intensive care erbij, houdt minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) toch rekening met een najaarsgolf. 

‘Ik blijf met beide benen op de grond’, zei Kuipers bij een vorige versoepeling.  ‘Ik houd er 
serieus rekening mee dat we komend najaar nog een flinke opleving kunnen krijgen.’ De 
heropleving kan veroorzaakt worden door afnemende immuniteit in combinatie met de 
opkomst van nieuwe varianten. De snel spreidende subvarianten BA.4 en BA.5 van Omikron 
zijn in Nederland nog amper aangetroffen, maar dat kan snel veranderen. 

Meer infecties en ziekenhuisopnames zijn problematisch omdat ziekenhuizen kampen met 
personeelstekort en een bulk inhaalwerk. Het kabinet komt volgende maand met een concrete 
langetermijnaanpak, die bevat onder meer speciale sectorplannen rond ventilatie en extra 
maatregelen in de ziekenhuizen om een eventuele opleving op te vangen. Een herinvoering 
van het coronatoegangsbewijs behoort ook tot de mogelijke instrumenten.  

Maar diverse deskundigen waarschuwen: maak vaart, wees paraat voor de ergste scenario's, 
begin nu met voorbereidingen rond vaccinaties. En ingewikkelde dilemma’s moeten ‘in 
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vredestijd’ besproken worden. ‘Als er een nieuwe golf komt, krijgen covidpatiënten dan weer 
voorrang, of kan dat niet meer gevraagd worden van patiënten met andere aandoeningen op 
de wachtlijst?’, vraagt Tanja Van der Lippe, hoogleraar Sociologie, zich af. 

‘De bereidheid tot vaccinatie neemt af’, zegt Xander Koolman, hoogleraar en sectiehoofd 
gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Zelfs in het meest waarschijnlijke 
‘griep-plus-scenario’ riskeer je dat je lockdowns nodig hebt. Daar zijn we helemaal niet zo ver 
van weg, denk ik. Omdat de zorg nu niet zo is ingericht dat nieuwe golven weer normaal 
opgevangen kunnen worden. Je moet je voorbereiden in vredestijd, en dat zie ik niet.’ 

Tweede Kamerleden betwijfelen of het RIVM een nieuwe golf wel op tijd ziet aankomen, nu 
testen bij de GGD niet meer hoeft. Ook vragen politici zich af of de GGD wel snel genoeg een 
massavaccinatiecampagne kan opzetten. ‘Dit baart me toch zorgen’, zegt CDA-Tweede 
Kamerlid Joba Van den Berg. ‘Als het misgaat, kan het weken duren totdat de GGD op 
volledige capaciteit draait.’  

GGD-directeur covid-19-bestrijding Jaap Eikelboom benadrukt dat daarom een ‘tijdig besluit’ 
van het kabinet nodig is. ‘Een go of no go-besluit heb je nodig. Dan kost het zes weken om 
naar anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen gaan.’ 

De krapte op de personeelsmarkt speelt ook de covidbestrijding parten. GGD’s moeten extra 
personeel werven als grote prikrondes inderdaad van start gaan. ‘Je kunt mensen niet in 
dienst nemen en duimen laten draaien’, zegt Eikelboom. ‘Maar eerder hebben we gemerkt dat 
mensen graag voor ons werken.’ Bron: AD, 16 mei 2022. 

 

Nog maar duizenden tests per dag, maar GGD staat nog paraat voor 
nieuwe golf 

Vorige week bezochten slechts zo'n vijftienduizend mensen een coronateststraat van een 
GGD. De organisatie blijft klaarstaan met een infrastructuur die 100.000 tests per dag 
aankan, zegt een woordvoerder van de GGD tegen NU.nl. 

Verbetering: Op basis van onjuist verstrekte informatie van de GGD schreven we dat de GGD 
een basiscapaciteit van 30.000 tests per dag hanteerde. Dat bleek onjuist: het gaat om een 
basisinfrastructuur, die kan worden opgebouwd naar 100.000 tests per dag. Dat hebben wij 
aangepast. 
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Van de ruim vijftienduizend bezoekers vorige week, kregen er tienduizend een positieve 
testuitslag. Het totale bezoekersaantal is flink kleiner dan op het hoogtepunt van de laatste 
coronagolf, toen honderdduizenden mensen per week de teststraten bezochten. 

‘Nu een PCR-test bij de GGD voor een kleinere groep mensen de standaard is, komen er 
logischerwijs minder mensen naar de GGD voor een coronatest’, legt de woordvoerder uit. 

Desalniettemin staan de GGD's garant voor enkele duizenden tests per dag. Ze beschikken 
daarnaast over de infrastructuur, waaronder testlocaties, om het aantal tests op te kunnen 
schalen naar 100.000 per dag. Dat heeft dan echter wel tijd nodig, omdat er bijvoorbeeld 
personeel moet worden gevonden. 

Omdat het minder druk is in de teststraten heeft de GGD de afgelopen periode fors minder 
uitzendkrachten ingezet dan tijdens de drukke periode, zegt de woordvoerder. Ook zijn de 
laatste tijd steeds meer testlocaties gesloten. Het aantal testlocaties staat nu op 108, terwijl 
dat er op het hoogtepunt ongeveer 185 waren. 

Of de komende tijd nog meer testlocaties de deuren sluiten, weet de woordvoerder niet. ‘We 
varen op vraag en aanbod.’ Op basis daarvan kan worden besloten de openingstijden van een 
testlocatie te beperken of juist verruimen, of om een locatie helemaal te sluiten. ‘We zijn altijd 
bezig met kijken of het efficiënter kan, en of het nodig is om het in stand te houden. Daar 
kijken we continu kritisch naar.’ Bron: NU.nl, 14 mei 2022. 

Complotdenker Micha Kat schreeuwend in de Noord-Ierse rechtbank: 
‘Dráág me maar terug naar de cel’ 

Complotdenker Micha Kat stond deze middag voor de rechter in Noord-Ierland vanwege zijn 
eventuele uitlevering naar Nederland. Het werd een kort en zeer luidruchtig optreden: 
‘Waarom zit ik al negen maanden in de cel? Zeg mij dat, rechter! Why?’ 

De Noord-Ierse rechter liet Kat al snel weer verwijderen toen hij er maar niet tussen kwam. 
Daarna nam de rechter zichzelf zuchtend en steunend voor om ‘nogmaals te proberen te 
praten met meneer Kat’. Micha Kat keerde terug en schreeuwde er opnieuw constant 
doorheen, zij het iets minder luid dan daarvoor. Kat wil zich ook niet laten verdedigen door de 
aangewezen advocaat. Ook klaagde hij over een andere advocaat die hem ‘via fraude’ in de 
gevangenis heeft laten belanden. 

De rechter deed zijn best Kat uit te leggen dat hij niet gaat over het voorarrest, maar over de 
uitlevering. Kat schreeuwde vervolgens dat het allemaal een schande is. Ook riep de 59-jarige 
Kat dat hij niet terug wil naar de gevangenis. ‘Wat heb ik misdaan? Ik blijf hier zitten! Jullie 
zullen me daar naartoe moeten dragen.’  

Kat eist per se een andere advocaat, namelijk iemand van het kantoor Phoenix Law uit Belfast. 
Zo liet hij althans hard pratend weten. ‘Ik heb daar recht op!’ Phoenix Law is een kantoor dat 
zich specialiseert in mensenrechtenkwesties. Ondertussen zat de aangewezen advocaat mee 
te luisteren en de rechter duidelijk te maken ‘dat meneer Kat nou eenmaal niet door hem 
verdedigd wil worden’.  

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat Micha Kat zelf zijn advocaat mag kiezen, ‘als u het kan 
betalen’. Daarmee werd de zaak opnieuw uitgesteld, zij het vooralsnog één dag: morgen gaat 
de zaak verder. Mocht Kat zelf inderdaad een nieuwe advocaat vinden, zal die zich eerst 
moeten voorbereiden en wordt de zaak waarschijnlijk weer lang uitgesteld. Dit tot frustratie 
van het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat via een livestream ook meeluisterde. 

Gevreesd en gezocht complotdenker Kat zit in Noord-Ierland al maandenlang vast omdat hij 
zich niet hield aan de voorwaarde om zich koest te houden op sociale media. Nederland heeft 
Noord-Ierland gevraagd om zijn uitlevering. 
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Kat wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder 
wie RIVM-directeur Jaap Van Dissel, journalisten en rechters. Bedreigingen die justitie in 
Nederland zeer serieus neemt. Dat gebeurde onder meer via filmpjes op het onlineplatform 
Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Ook die twee 
zitten inmiddels al enige tijd vast. Tijdens internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-
bestuurder en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk onder meer van satanische 
pedoterreur en rituele kindermoorden. 

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere 
veroordeling voor smaad en laster. De maanden die hij nu vast zit in Noord-Ierland gaan 
straks van zijn eventuele straf in Nederland af. Bron: AD, 16 mei 2022. 

 

Een kwart van alle coronapatiënten had na drie maanden nog last van 
vermoeidheid en kortademigheid 

Voor het eerst is duidelijk hoeveel van de patiënten uit de eerste golf long covid opliepen. 
Ongeveer een kwart kampte na drie maanden nog met één of meer klachten. 

Vermoeidheid, psychische problemen, luchtwegklachten: zo’n 20 tot 37 procent van de 
coronapatiënten uit de eerste golf kreeg postcovidsyndroom, ook bekend als long covid. Dat 
blijkt uit onderzoek onder ruim 10.300 patiënten die tijdens de eerste golf, tussen januari en 
juni 2020, met een vermoedelijke coronabesmetting naar de huisarts zijn gegaan. 

Wie lijdt aan het postcovidsyndroom, heeft drie maanden na een coronabesmetting nog (of 
opnieuw) langdurige klachten. Bij een deel gaan die klachten over, bij een ander deel tot 
dusver niet. De eerste werknemers met long covid verliezen nu hun baan, omdat ze al meer 
dan twee jaar ziek zijn. 

Het onderzoek van Nivel geeft de meest betrouwbare schatting tot dusver van het deel van de 
corona-besmettingen in Nederland dat eindigt met long covid. Een paar weken geleden bleek 
uit Brits onderzoek dat van de patiënten die met covid in het ziekenhuis terechtkwamen, 70 
procent na één jaar aangaf nog niet volledig hersteld te zijn. 

In Nederland hebben inmiddels 14.000 long covid-patiënten zichzelf voor hulp gemeld bij 
steunpunt C-support. De studie laat, met een slag om de arm, zien dat er waarschijnlijk nog 
veel meer mensen zijn die kampen (of gekampt hebben) met één of meer long covid-klachten. 
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Nivel onderzocht de dossiers van 10.300 patiënten die volgens hun huisarts corona hadden, 
of een combinatie van klachten die volgens de onderzoekers zeer sterk wijst op corona. Een 
deel van die patiënten kwam tussen de drie en twaalf maanden na de infectie opnieuw bij de 
dokter, nu met klachten die passen bij long covid. 

Er is overigens discussie over welke klachten dat precies zijn. De onderzoekers van Nivel 
hanteerden daarom een ‘krappe’ en een ‘ruime’ definitie. 20 procent van de patiënten viel 
onder die krappe definitie. Zij hadden minstens twee long covid-klachten, waarvan minstens 
één onomstreden bij dat ziektebeeld hoort. 37 procent had minstens één duidelijke long covid-
klacht, of twee iets minder duidelijke. 

Een tweede deel van het onderzoek, met vragenlijsten onder 440 coronapatiënten, 
ondersteunt dat beeld. Van hen gaf 33 procent aan na drie maanden nog niet hersteld te zijn. 

Ter vergelijking: zeker 8 miljoen Nederlanders maakten een corona-infectie door, zo blijkt uit 
het aantal positieve coronatesten. Kreeg ook 20 procent van die groep long covid? Dat is niet 
te zeggen. Nivel keek niet naar patiënten die de teststraat bezochten, maar naar de groep die 
naar de huisarts ging in een periode waarin er nog nauwelijks getest werd. 

Mogelijk zijn vooral jongere mensen met lichtere klachten niet naar de dokter gegaan. 
Overigens komt long covid ook in die groep regelmatig voor. Het percentage op alle 
Nederlandse covid-infectie zou daarom zowel hoger als lager kunnen uitpakken, denkt 
onderzoeker Lisa Bosman. 

Steunpunt C-support is blij met het onderzoek. ‘Elk onderzoek dat bijdraagt aan de erkenning 
en herkenning van long covid is belangrijk’, stelt woordvoerder Marjo de Louw. ‘Bovendien 
willen patiënten erg graag weten om hoeveel mensen het gaat.’ 

Tegelijkertijd zijn de uitkomsten erg afhankelijk van de gehanteerde definitie, stelt De Louw. 
‘Hier spreekt men van postcovid met één of meer klachten na drie maanden. Maar veel mensen 
herstellen in de periode daarna.’ De groep die vanwege aanhoudende klachten 
arbeidsongeschikt raakt, is volgens De Louw veel kleiner. 

Het RIVM is bezig met een onderzoek naar long covid onder 30.000 Nederlanders, waarvan de 
resultaten waarschijnlijk binnenkort naar buiten komen. Bron: Trouw, 16 mei 2022. 
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Eerste Kamer blokkeert nieuwe verlenging coronawet 

De tijdelijke coronawet blijft na 1 juni niet langer van kracht. De Eerste Kamer gaat niet 
akkoord met een vijfde verlenging van de wet, die de juridische basis is voor allerlei 
coronamaatregelen. Hoewel er nu geen maatregelen van kracht zijn, wil minister Kuipers van 
Volksgezondheid de mogelijkheid hebben ze snel weer in te voeren als dat nodig is. 

De Tweede Kamer ging daarmee akkoord, maar de Eerste Kamer, waarin de regeringspartijen 
geen meerderheid hebben, vindt de wet te ver gaan. De stemming is pas vanavond, maar het 
is nu al duidelijk dat het overgrote deel van de oppositie geen noodzaak meer ziet voor de wet, 
nu het aantal besmettingen niet hoog is. 

Volgens de meerderheid is er geen rechtvaardiging meer om een tijdelijke wet steeds maar 
weer te verlengen, ook omdat er ingrijpende maatregelen op kunnen worden gebaseerd. Eerste 
Kamerleden zeiden vandaag dat ze eventuele spoedwetgeving snel zullen goedkeuren, als het 
virus weer opleeft. Bron: NOS, 17 mei 2022. 

 

Minister Kuipers in de Eerste Kamer bij de behandeling van de coronawet. @ ANP 

Nieuwe 'zorgwekkende' varianten zijn vooral reminder dat corona niet 
weg is 

Het Europese gezondheidsinstituut ECDC bestempelde vorige week twee varianten van het 
coronavirus plots als ‘zorgwekkend’. Deze BA.4 en BA.5-varianten lijken gemakkelijker 
opgebouwde immuniteit te kunnen omzeilen, waardoor het ECDC al in de zomer een 
‘significante’ stijging van het aantal coronagevallen in Europa verwacht. Is het virus weer op 
de weg terug? 

Virologen hebben BA.4 en BA.5 aangemerkt als subvariant van de Omikron-variant. Dat ze 
apart worden uitgelicht heeft te maken met mutaties aan het spike-eiwit, waarmee het virus 
zich hecht aan menselijke eiwitten om zo een persoon te kunnen besmetten. 

De varianten verschillen aanzienlijk van de al langer bekende BA.1 en ook BA.2-subvariant, 
die volgens het RIVM nu verantwoordelijk is voor 95 procent van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen in Nederland. 
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De varianten zijn voor het eerst gedetecteerd in Zuid-Afrika, waar ze inmiddels dominant zijn. 
In Europa worden BA.4 en BA.5 voornamelijk nog gezien in Portugal; het ECDC verwacht dat 
ze daar binnen een week dominant zijn. 

De snelle opmars heeft volgens het instituut te maken met het vermogen van de varianten om 
immuniteit te omzeilen die is opgebouwd door een eerdere corona-infectie of -vaccinatie, 
‘vooral als die in de loop van de tijd is afgenomen’. Tegelijk benadrukt het ECDC dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de varianten ziekmakender zijn, zoals de coronavarianten vóór omikron 
dat wel waren. 

Volgens viroloog Marion Koopmans is het nog onduidelijk hoe zorgwekkend de varianten zijn. 
‘Het is die onzekere fase die we elke keer hebben bij een nieuwe variant’, zei ze in Met het Oog 
op Morgen. 

 

Een wetenschapper in een lab in Brazilië bestudeert de uitslag van een test waarmee het 
genetische profiel van het coronavirus in kaart is gebracht. @ AFP 

‘Je bent afhankelijk van de informatie van het land waar dit voor het eerst opgepikt wordt, en 
dat is nu net als bij de eerste omikronvariant Zuid-Afrika. Maar dat land heeft een heel andere 
historie als het gaat om infecties en vaccinaties dan Nederland. Wat daar gebeurt kun je dus 
niet zomaar doorvertalen naar hier’, legt Koopmans uit. 

Het is wel duidelijk dat BA.4 en BA.5 ‘wat verder’ ontsnappen aan antistoffen, zegt Koopmans. 
‘Maar de belangrijke vraag daarbij is: met hoeveel ziekte moeten we rekening houden? Dat 
heeft ook te maken met hoe lang de werkzaamheid van vaccinaties groot genoeg blijft. Daar 
zijn vooralsnog positieve geluiden over, maar het geeft ook de onzekerheid weer.’ 

Microbioloog Bert Niesters van het UMC Groningen beaamt dat het onzeker is. ‘Er zullen altijd 
meer varianten komen. Het is alleen de vraag in hoeverre ze de zorg gaan belasten en dat is 
lastig te voorspellen.’ 

Niesters vindt wel dat er meer gedaan kan worden om het virus in de gaten te houden. Als 
voorbeeld noemt hij sequencing, waarmee steekproefsgewijs de genetische code van het virus 
bij een besmet persoon in kaart wordt gebracht, zodat er zicht wordt gehouden op nieuwe 
varianten. 
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Bij het UMCG gebeurt dat sequencing nog maar beperkt. ‘We krijgen daar geen extra geld voor 
en het is niet zo dat de directie met die huidige, hoge gasprijzen zegt: we gaan het zelf wel even 
betalen. Ondertussen is de vraag wel of we voldoende zicht op het virus hebben.’ Niesters ziet 
een ‘niet consistent’ beleid op tal van gebieden. 

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten zei vandaag in het programma Sven op 1 op NPO 
Radio 1 dat BA.4 en BA.5 in ieder geval varianten zijn om in de gaten te houden, zodat er 
tijdig ingegrepen kan worden. Een nieuwe lockdown zou volgens Bonten ‘een blamage’ zijn. 

Volgens microbioloog Niesters moeten de zorgen om nieuwe varianten vooral gezien worden 
als reminder dat het coronavirus allesbehalve weg is. ‘Want als het virus weer makkelijker 
mensen besmet en dus veel uitval creëert, heeft dat ook tal van consequenties’, zegt Niesters, 
die benadrukt dat de maatschappij nog altijd is ontwricht door het virus. 

‘En dat duurt ook langer dan ik had gedacht. Bij ons is het ziekteverzuim bijvoorbeeld ook 
nog hoog. Dat vertraagt weer de inhaalzorg en heeft ook allemaal weer gevolgen. We moeten 
dus op onze hoede blijven en blijven kijken wat er gebeurt’ Bron: NOS, 17 mei 2022. 

  

Ook samenleving zelf moet zich voorbereiden op nieuwe coronagolf, zegt 
Kuipers 

Minister Kuipers van Volksgezondheid roept de sectoren in de samenleving op zich voor te 
bereiden op een nieuwe golf coronabesmettingen in het najaar. ‘Maak je eigen plan’, zegt hij 
in een gesprek met NOS. Hij reageert daarmee op de  kritiek die ziekenhuisdirecteuren, 
virologen en wetenschappers vanmorgen uitten. 

Zij vrezen nieuwe lockdowns, omdat het kabinetsbeleid in hun ogen te vrijblijvend is en de 
uitwerking van de plannen te lang duurt. Nederland is volgens hen slecht voorbereid op een 
nieuwe coronagolf, omdat er geen heldere strategie is. 

De minister erkent dat we in Nederland nog niet goed voorbereid zijn, maar hij legt de bal 
nadrukkelijk bij de sectoren in de samenleving. Ook hij verwacht vanaf het najaar een opleving 
van het virus. ‘We krijgen mogelijk 5 tot 10 miljoen besmettingen in het winterseizoen.’ Maar 
anders dan de afgelopen twee jaar wil Kuipers dat niet de overheid, maar de verschillende 
sectoren in de samenleving de regie nemen bij de bestrijding van het virus. 

Kuipers: ‘Wat ik kan doen is het goed monitoren van het virus, zo nodig een nieuwe 
vaccinatieronde afkondigen en de zorg stimuleren om alle maatregelen te nemen. Maar dan is 
tegelijkertijd de vraag aan de school of aan de restauranthouder: wat doe je in je eigen 
omgeving?’ 
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‘Corona is echt van ons allemaal, Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk’, zegt de 
minister. ‘De sectoren en de burgers zeggen zelf: laat ons de regie nemen.’ Toch zijn nog lang 
niet alle sectoren goed voorbereid. 

Zo zijn er volgens Kuipers nog steeds ziekenhuizen die geen goed plan hebben voor het 
opschalen van de zorg als het virus terugkomt. Ook in de horeca wordt nog onvoldoende 
nagedacht over mogelijkheden om veilig open te blijven. 

Een sector waar het wel goed gaat, vindt Kuipers, is het onderwijs. ‘Ze hebben daar 
fantastische plannen voor laagdrempelig testen, betere ventilatie in klaslokalen en zelfs het 
verschuiven van vakanties als er een besmettingspiek is.’ 

Kuipers wil komende winter zo veel mogelijk zware maatregelen vermijden. Maar als het 
verplicht dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en een nieuwe vaccinatieronde 
kan helpen, dan zijn dat maatregelen die volgens hem zo min mogelijk pijn doen. 

Zo'n vaccinatieronde en het opnieuw grootschalig testen door de GGD's kunnen volgens 
Kuipers binnen zes weken op poten worden gezet. Door de dreigende nieuwe golf moet 
Nederland ook rekening houden met een hoog ziekteverzuim in het najaar, zegt Kuipers. Bron: 
NOS, 16 mei 2022. 

 

Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld 

Nederland is slecht voorbereid op een hevige coronagolf in de herfst. De kabinetsplannen zijn 
te vrijblijvend en de uitwerking van deze plannen duurt te lang. Hierdoor wordt kostbare tijd 
verloren. Als het tegenzit met het coronavirus, dreigt deze herfst of winter een nieuwe 
lockdown. Dat blijkt onder meer uit een rondgang van de NOS onder ziekenhuisdirecteuren, 
virologen en wetenschappers. 

Het nemen van maatregelen zoals een hernieuwde mondkapjesplicht en anderhalve meter 
afstand houden, maar ook een vorm van een lockdown, zien zij door de traagheid van het 
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kabinet als reëel scenario. Dat is opmerkelijk, omdat in de laatste kabinetsplannen het 
uitgangspunt is om ook bij oplevingen van het virus lockdowns te voorkomen en de 
samenleving open te houden. 

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over het coronabeleid op langere termijn, maar 
over de voorbereidingen op een coronagolf deze herfst wordt volgens de experts te weinig 
gesproken. 

‘Iedereen lijkt wel in slaap gevallen, het is een beetje de kop in het zand steken’, verwoordt 
David Jongen, directeur van het Zuyderland-ziekenhuis en vicevoorzitter van de Vereniging 
van Ziekenhuizen, de zorgen van zijn collega-directeuren. 

Het grootste probleem zit nog altijd bij het personeelstekort in de zorg. Dat was al groot voor 
de pandemie, maar in de afgelopen coronajaren zijn veel verpleegkundigen gestopt. 
Daarbovenop komt het ziekteverzuim van de zorgmedewerkers die nog over zijn, dat nog altijd 
twee keer zo hoog is als voor de coronacrisis. 

Volgens Joke Dieperink, bestuurslid van de beroepsvereniging V&VN-IC en zelf IC-
verpleegkundige, is er in de tussentijd vrijwel niets gebeurd om dit op te lossen. ‘We moeten 
nu met minder collega's dan aan het begin van de pandemie het klusje opnieuw gaan klaren. 
En daar maak ik me echt zorgen over, want ik weet niet of dit gaat lukken. Dat je dan bij een 
volgende golf nog meer collega's verliest.’ 

Juist op het gebied van het personeelstekort lijkt het ministerie van Volksgezondheid het 
bijltje er al bij voorbaat bij neergegooid te hebben. In de 'Beleidsagenda pandemische 
paraatheid' van 14 april staat: ‘Gelet op de tekorten in zowel de zorg als in andere sectoren, 
is het niet realistisch om het aantal zorgmedewerkers verder te laten toenemen in de komende 
jaren.’ 

Daar spreekt geen ambitie uit, zegt André Knottnerus, oud-voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). ‘Je wilt natuurlijk horen: 'het is 
natuurlijk heel moeilijk om aan personeel te komen, maar we halen alles uit de kast om dat 
voor elkaar te krijgen'.’ 

Mark Kramer, als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de 
opvolger van Ernst Kuipers, maakt zich zorgen of de ziekenhuizen een eventuele stevige 
coronagolf deze herfst en winter aankunnen. ‘Veel van het zorgpersoneel heeft niet kunnen 
herstellen. Het ziekteverzuim is nog steeds hoog en de druk op mensen dus ook.’ 

Kramer benadrukt dat het niet alleen om de ziekenhuizen gaat. ‘We hebben te maken met een 
zorgketen. Dus naast de ziekenhuizen, de huisartsenposten, de huisartsenpraktijken, de 
verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de GGZ. Als één schakel in die keten omvalt 
tijdens een coronagolf kan de rest van de keten ook instorten, omdat er een verstopping ten 
aanzien van de patiëntenstroom ontstaat. Dan is er het gevaar dat de keten wordt overlopen.’ 

Voor dit artikel sprak de NOS met twintig mensen uit het veld, onder wie tien 
ziekenhuisdirecteuren, twee gezondheidseconomen, vertegenwoordigers van IC-
verpleegkundigen, virologen, de auteurs van een kritisch WRR-rapport, de vereniging van 
intensivisten en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding. 

Het is onzeker of er een nieuwe, zwaardere variant van het coronavirus komt en daarmee 
overbelasting van de zorg. Volgens virologen die de NOS sprak kan het meevallen. Maar, zo 
waarschuwen zij, de afgelopen twee jaar viel het alleen maar tegen. Zelfs een milde coronagolf 
die samenvalt met een stevige griep- en RS-uitbraak kan de zorg alsnog doen omvallen. 

Houd daarom met alle scenario's rekening om ook op tegenvallers voorbereid te zijn, zo 
bepleitte de WRR vorig jaar september. Destijds kwam deze boodschap ook wat ongelegen. Na 
een mooie zomer met veel vaccinaties geloofden weinigen in een opleving van het virus, laat 
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staat in een nieuwe lockdown. Een maand later waren nieuwe maatregelen nodig en volgde in 
crisistijd een discussie over 2G-maatregelen. 

Een dergelijke polariserende discussie dreigt straks opnieuw. Epidemioloog Frits Rosendaal 
vindt dat minister Ernst Kuipers eerlijk moet zijn. ‘Zoals ze dat in Denemarken doen, waar ze 
scenario's hebben gemaakt en duidelijk communiceren: als dit gebeurt, dan voeren we deze 
maatregelen in. Zodat iedereen dat weet. Dan kun je er ook nu een publiek debat over voeren. 
Zodat je niet in alle paniek weer alles uit de kast moet trekken, iedereen verrast en boos is en 
je ook weer het maatschappelijk debat moet overslaan.’ 

De experts dringen erop aan dat maatschappelijke debat nú te voeren. Mag de Tweede Kamer 
meebeslissen over maatregelen? Stellen we reguliere zorg opnieuw uit voor coronazorg of gaan 
we daar straks anders mee om? Alle frustraties en de hoop op daadkrachtiger optreden ten 
spijt, vragen betrokkenen vooral om eerlijkheid, duidelijkheid en daadkracht van het kabinet. 

André Knottnerus: ‘Ik snap wel dat het kabinet nu vooral met andere zaken bezig is, met de 
oorlog in Ukrajine, de oplopende inflatie, begrotingsproblemen en het klimaatprobleem. Maar 
als burger mag je verwachten dat de overheid meerdere crises tegelijk aankan. En elke dag 
die je wacht telt.’ Bron: NOS, 16 mei 2022. 

Twee miljoen coronadoden in Europa, aantal infecties en doden blijft 
dalen 

Het aantal mensen dat in Europa is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is de 
grens van twee miljoen gepasseerd. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die 
spreekt van een ‘grimmige mijlpaal’. Volgens de VN-organisatie ligt het werkelijke aantal 
doden nog veel hoger, maar zijn veel gevallen niet bevestigd. 

De twee miljoen doden zijn geteld in 53 landen. Bij de regio Europa rekent de VN-organisatie 
ook enkele landen in Azië, zoals Rusland en Oezbekistan. In totaal zijn in deze regio ruim 218 
miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met het coronavirus in de afgelopen twee jaar. 

Sinds de tweede week van februari dit jaar is het aantal coronadoden in Europa gestaag 
afgenomen, met een korte opleving van het aantal infecties en doden halverwege maart. In de 
afgelopen zeven dagen is het aantal doden nog met 24 procent gedaald. De laatste maanden 
hebben Europese landen, inclusief Nederland, hun coronaregels versoepeld of helemaal 
opgeheven. 

De Verenigde Staten zijn nu voorbij de 1 miljoen coronadoden, meldde het Witte Huis vandaag. 
Het land is wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Het totale dodental ligt 
waarschijnlijk vele malen hoger, doordat niet iedereen zich de afgelopen twee jaar heeft laten 
testen op het coronavirus. Wel is het aantal dagelijkse doden sinds februari sterk afgenomen. 

In tegenstelling tot Europa ziet de VS wel een nieuwe toename van het aantal besmettingen 
en ziekenhuisopnames, vanwege een besmettelijke Omikron-variant Ook in andere delen van 
de wereld leeft het virus weer op, onder meer in Zuid-Afrika en China. 

In Nederland blijft het beeld rooskleuriger, wat volgens experts komt door de hoge 
groepsimmuniteit. Dagelijks vallen nu gemiddeld nog zo'n drie doden per dag. Dit betekent 
niet dat we er definitief vanaf zijn. Zo zou de opkomst van een nieuwe variant voor een opleving 
kunnen zorgen. Bron: NOS, 17 mei 2022. 
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Nieuwe Omikron-varianten rukken op, wat betekent dat voor Nederland? 

De coronacrisis is in Nederland naar de achtergrond verdwenen. Strenge maatregelen tegen 
het virus hebben we al weken niet meer. Feestdagen als Koningsdag en Bevrijdingsdag werden 
dit jaar eigenlijk op dezelfde manier gevierd als vóór corona. 

Maar er zijn ook landen waar het coronavirus wél een stempel blijft drukken op het dagelijks 
leven. In Zuid-Afrika en de Verenigde Staten neemt het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames weer toe. En in de Chinese stad Shanghai geldt al weken een strenge 
lockdown. Is dat een voorbode voor wat Nederland te wachten staat, of hoeven we ons geen 
zorgen te maken? 

Eerst Zuid-Afrika. De coronagolf daar wordt veroorzaakt door twee nieuwe subvarianten van 
omikron: BA.4 en BA.5. 

‘Die laten wel weer wat meer infecties en ziekenhuisopnames zien’, zegt epidemioloog Alma 
Tostmann. ‘Maar wat de voorspellende waarde daarvan is voor de situatie in Nederland is 
moeilijk te zeggen. Zo is de vaccinatiegraad daar een stuk lager dan hier.’ 

Bovendien heeft Zuid-Afrika bij eerdere coronagolven te maken gehad met een andere 
Omikron-variant dan wij: de BA.1-variant in plaats van de BA.2-variant. 

‘Uit onderzoek is gebleken dat een BA.1-besmetting niet beschermt tegen de nieuwe 
varianten’, zegt internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers. ‘We weten nog niet hoe dat zit 
bij een besmetting met de BA.2-variant die in Nederland veel voorkwam.’ 

De BA.4 en BA.5-varianten hebben inmiddels voet aan de grond gezet in Nederland, bleek 
zaterdag uit een steekproef van het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam. Uit een analyse 
van coronatesten bleken de nieuwe varianten voor 7 procent van de besmettingen te zorgen. 
Vorige week was dat nog 0,7 procent, toen bevatte één test in de steekproef de BA.4 of BA.5-
variant. 

‘Dat is een hele snelle stijging’, zegt Bleeker-Rovers. ‘Dat kan betekenen dat we nog vóór het 
najaar een nieuwe golf zouden krijgen.’ 
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De kans is gelukkig groot dat de nieuwe subvarianten niet ziekmakender zijn dan eerdere 
Omikron-varianten, zegt Bleeker-Rovers. ‘Maar een toename van infecties leidt altijd tot enige 
toename van ziekenhuisopnames en overlijden. En dat kan weer leiden tot meer uitstel van 
andere zorg, zoals ook bij eerdere coronagolven het geval was.’ 

Ook in de Verenigde Staten is een nieuwe Omikron-variant ontstaan. ‘Die blijkt wat 
besmettelijker te zijn dan de variant die wij hier kennen’, zegt Tostmann. ‘Dat klinkt dan gelijk 
heel naar. Maar we hebben in Nederland recent zo'n grote golf gehad, dat we nog best goed 
beschermd zijn, verwacht ik. Al kan de Amerikaanse variant hier zeker heenkomen en 
rondgaan.’ 

Een andere plek waar het coronavirus een recente opleving heeft gehad is de Chinese stad 
Shanghai. De 25 miljoen inwoners van die stad zijn al weken onderworpen aan een strenge 
lockdown. In bepaalde delen van de stad moeten inwoners zelfs de hele dag verplicht 
thuisblijven. Hoewel de uitbraak volgens de lokale overheid inmiddels 'onder controle' is, 
blijven veel strenge maatregelen van kracht. 

Toch blijft het algemene beeld voor Nederland positief. ‘We zijn het er als epidemiologen wel 
over eens dat het over de grote lijnen een steeds milder virus wordt’, zegt Tostmann. ‘In totaal 
worden de golven kleiner en minder heftig. Alleen kan er altijd nog een uitschieter tussen 
zitten.’ 

Als die uitschieter er komt, kan dat voor de zorg nog altijd vervelende gevolgen hebben. Want 
de situatie in de ziekenhuizen is nog ‘best precair’, zegt Tostmann. ‘Niet zozeer op de IC. Maar 
qua personeelstekort, ziekteverzuim en door een bulk aan inhaalzorg. Als je ook maar een 
kleine toename krijgt van een andere variant heb je daar in de ziekenhuiszorg gelijk weer last 
van.’ 

En dat terwijl er nu ook al een hoop inhaalzorg op de plank ligt, als gevolg van de eerdere 
coronagolven. ‘Als er nu helemaal niets meer gebeurt op gebied van covid-19, duurt het nog 
tot eind volgend jaar voor die achterstand is weggewerkt en de zorg weer op het oude niveau 
is’, zegt Tostmann. ‘Dat vind ik best shocking.’ Bron: NOS, 7 mei 2022. 

Oversterfte in april door corona en griepepidemie 

Vorige maand zijn er in Nederland meer mensen overleden dan verwacht. Er was in april een 
oversterfte van ruim 350 per week, meldt het CBS. 

De oorzaak van de oversterfte is nog niet vastgesteld, maar sinds half maart heerste er wel 
een griepepidemie. Ook raakten in maart nog veel mensen besmet met de Omikron-variant 
van het coronavirus, maar die staat juist bekend als relatief mild. 

Het CBS verwacht pas later informatie te ontvangen over de oorzaken van de sterfgevallen. 

Het sterftecijfer lag in april vooral hoger onder 65-plussers en mensen die vallen onder de Wet 
langdurige zorg (met name bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen). Van 
hen stierven er bijna 1150 meer dan verwacht op basis van voorgaande jaren. 

In de eerste week van mei daalde het aantal sterfgevallen weer. Het cijfers lag toen nog wel 
iets hoger dan normaal, maar onvoldoende om nog van oversterfte te kunnen spreken. 

In januari en februari was er nog sprake van acht weken ondersterfte, na een piek eind vorig 
jaar door corona. Vanaf maart begon het aantal sterfgevallen op te lopen. 

De piek van april was overigens minder hoog dan de coronapieken van april 2020, winter 
2020/2021 en eind 2021. Bron: NOS, 15 mei 2022. 
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Waarde van maandag 2 mei verkregen op dinsdag 17 mei. Bron: RIVM 

Deze coronamaatregelen gelden nog in de (vakantie)landen om ons heen 

Met de zomer in aantocht en een grotendeels gevaccineerd Europa wordt het steeds 
aantrekkelijker om weer op vakantie naar het buitenland te gaan. Maar de coronaregels zijn 
nog niet helemaal weg. NU.nl zet voor jou de belangrijkste regels van de populairste 
vakantiebestemmingen op een rijtje. 

Frankrijk 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Als je met de auto komt, kan je gevraagd worden 
naar je 'pass sanitaire'. Iedereen vanaf twaalf jaar en ouder moet dit coronabewijs of het gele 
boekje kunnen laten zien. Een coronabewijs is de QR-code in de CoronaCheck-app. Je krijgt 
zo'n bewijs: 

 Als je volledig gevaccineerd bent. Dat houdt in dat je twee vaccinaties hebt gehad of één 
vaccinatie en je bent hersteld van corona. Dit geldt vanaf 28 dagen na een eerste dosis 
van het Janssen-vaccin, of zeven dagen na een tweede dosis Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca, of zeven dagen na één vaccinatie plus je herstel. 

 Als herstelbewijs. Je bent tussen elf dagen en vier maanden geleden hersteld van 
corona. 

 Als negatieve testuitslag. Je bent minder dan 24 uur geleden getest met een PCR- of 
antigeentest. 

 
Je kan met de Franse 'TAC verif-app' zelf controleren of je coronabewijs geldig is in Frankrijk. 
Daarvoor moet je wel eerst je QR-code uitprinten. Op deze Franstalige overheidssite staat 
meer informatie over de 'pass sanitaire'. 
 
Ga je met het vliegtuig? Dan moet je een European Digital Passenger Locator Form (EU-PLF) 
invullen. Daarmee verklaar je dat je geen coronasymptomen hebt en niet in contact bent 
geweest met iemand die corona heeft. 
 
Welke regels gelden in Frankrijk? Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is 
in Frankrijk niet meer verplicht. Daarmee is een van de laatste maatregelen tegen het 
coronavirus afgeschaft. 
 
Mondkapjes in het openbaar vervoer worden volgens de Franse minister van Volksgezondheid 
nog wel aangeraden, zeker voor kwetsbare mensen. 
 
Het mondkapje is in Frankrijk nu alleen nog verplicht in zorginstellingen en ziekenhuizen. 
Daar hanteert Frankrijk ook nog de coronapas. Volgens het 3G-beleid moeten mensen in 
zorginstellingen gevaccineerd, genezen of getest zijn voor ze daar naar binnen mogen. 
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Duitsland 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Duitsland vraagt vakantiegangers en doorreizigers 
om een geldig coronabewijs bij zich te hebben, ook als je van een Duits vliegveld naar een 
ander land vertrekt. 
 
 Een geldig coronabewijs is een digitaal vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief 

testbewijs in de CorornaCheck-app. Een tweede vaccin geldt vanaf 14 dagen tot 
maximaal 270 dagen na de prik voor het coronabewijs. Een boostervaccin geldt voor 
onbeperkte tijd. 

 Let op: Duitsland vraagt ook van het Janssen-vaccin om een tweede dosis, anders dan 
in de meeste landen. 

 Iedere reiziger van twaalf jaar en ouder moet een coronabewijs kunnen laten zien. 
 
Welke regels gelden in Duitsland? Bijna alle coronamaatregelen zijn in Duitsland vervallen. 
Houd er wel rekening mee dat in het regionaal vervoer en in het stadsvervoer een 
mondkapjesplicht geldt. 
 
In winkels, horeca en hotels is het mondkapje vanuit de overheid niet verplicht, maar 
ondernemers mogen klanten wel vragen om alsnog hun mond en neus te bedekken met een 
masker. Het is dus handig om er eentje bij je te dragen. 

Soms geldt zelfs de 3G-regel nog als toegangscontrole, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. 
Als je geen vaccinatie- of herstelbewijs hebt, moet je een negatieve uitslag van een antigeentest 
(maximaal 24 uur oud) of een PCR/NAAT-test (maximaal 48 uur oud) laten zien. 

Verder kunnen deelstaten de regels aanpassen als er lokaal veel druk op de ic-capaciteit 
ontstaat. Op deze Duitstalige site van het ministerie van Volksgezondheid deelt Duitsland de 
laatste updates. 

Italië 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? In Italië moeten vakantiegangers een coronabewijs 
kunnen laten zien. Dit geldt niet voor doorreizigers die korter dan 36 uur in het land zijn. 
Alleen kinderen jonger dan zes jaar hoeven geen negatieve test of vaccinatiebewijs te laten 
zien. 

Zonder boostervaccin is je tweede vaccinatie negen maanden geldig vanaf de dag dat je de prik 
kreeg. Met een booster is het coronabewijs onbeperkt geldig. Een herstelbewijs geldt zes 
maanden lang. 

Wie de nodige vaccins niet heeft, heeft een negatieve test nodig. Een antigeentest in Italië is 
48 uur geldig, een PCR-test geldt 72 uur. 

Welke regels gelden in Italië? De mondkapjesplicht geldt nog op verschillende plekken, zoals 
het meeste openbaar vervoer, bioscopen, concertgebouwen en theaters. Kinderen vanaf zes 
jaar zijn verplicht om een mondkapje te dragen. 

Deze Engelstalige site helpt reizigers in Italië op weg met de coronaregels. 

België 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Blijf je langer in België dan 48 uur? Dan moet je 
een coronabewijs hebben. Dat kan zijn: 
 
 Een digitaal bewijs in de CoronaCheck-app van volledige vaccinatie van minstens twee 

weken oud. 
 Een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst, of een antigeentest 

die niet ouder is dan 24 uur voor aankomst in België. 
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 Een herstelbewijs van maximaal 180 dagen oud en minimaal 11 dagen oud op het 
moment van aankomst in België. 

 Tip van de Nederlandse overheid: neem ook een uitgeprinte QR-code mee naar België. 
 

Kinderen tot twaalf jaar hoeven niet getest te worden. 

Welke regels gelden in België? België heeft vier verschillende regio's die hun eigen regels 
mogen uitrollen. In Vlaanderen geldt dat voor iedereen vanaf twaalf jaar een mondkapje nog 
verplicht is op een aantal locaties: 

 In ziekenhuizen en zorginstellingen. 
 In het openbaar vervoer. 
 In de apotheek en in andere gebouwen voor gezondheidszorg zoals bij de 

fysiotherapeut. 
Via deze site vind je alle regels in de andere regio's. 
 

Oostenrijk 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Nederlanders kunnen zonder regels naar 
Oostenrijk reizen. Je hoeft geen coronabewijs te laten zien, niet in quarantaine en ook 
registreren is op dit moment niet verplicht. 
 
Welke regels gelden in Oostenrijk? In Oostenrijk hoef je op de meeste plaatsen geen 
coronatoegangsbewijs meer te laten zien, maar het kan dat er op sommige locaties nog wel 
naar wordt gevraagd. Zogenoemde FFP2-mondmaskers zijn verplicht voor mensen van 
veertien jaar en ouder op de volgende plekken: 
 
 In het openbaar vervoer. 
 In essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken. 

Kinderen tussen de zes en dertien jaar mogen ook een 'normaal' stoffen mondmasker 
dragen. 

Zwitserland 

Voor Zwitserland gelden op dit moment geen inreisregels of coronamaatregelen. 

Wel adviseert de Zwitserse overheid om voor vertrek de Travelcheck uit te voeren voor het 
geval er in de tussentijd regels veranderen. 
 

Spanje 

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Iedereen van twaalf jaar en ouder moet een 
coronabewijs laten zien. Dat kan zijn: 
 
 Een negatieve PCR-test of antigentest. 
 Een vaccinatiebewijs. Let hierbij wel op dat je laatste vaccinatie niet langer dan 270 

dagen geleden mag zijn. Dit geldt alleen voor reizigers van negentien jaar en ouder. 
 Een herstelbewijs. 
 

Heb je geen internationale QR-code? Dan moet je het Spain Travel Health-formulier invullen. 
Daarmee krijg je alsnog een QR-code om Spanje in te mogen. 
 
Correctie: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat een antigentest alleen voor 
twaalf tot achttienjarigen was. Dit is onjuist. Iedereen van twaalf jaar en ouder mag ook een 
antigentest (niet ouder dan 24 uur) laten zien. 
 
Welke regels gelden in Spanje? In Spanje kunnen per regio verschillende regels gelden.  
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Mondkapjes moeten alleen nog worden gedragen op de volgende locaties: 
 In het openbaar vervoer en het vliegtuig. 
 Op boten en (cruise)schepen. 
 In gezondheidsinstellingen en apotheken. 

 

Op deze website vind je in het Spaans en Engels de recentste regels per regio. Bron: NU.nl, 
17 mei 2022. 

 

Italië heft na twee jaar corona medische noodtoestand op, ook veel regels 
komen te vervallen 

Na ruim twee jaar heft Italië de medische noodtoestand op. Afgekondigd in januari 2020 om de 
dreigende corona-epidemie het hoofd te bieden, gaat het Zuid-Europese land nu langzaam terug 
naar normaal. 

 ‘Een goede beslissing, geheel in lijn met hoe de pandemie zich ontwikkelt.’ Agostino Miozzo, 
tussen februari 2020 en maart 2021 coördinator van het Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 
het Italiaanse equivalent van het OMT, staat achter het beleid van de regering-Draghi. Ruim 
een jaar lang adviseerde hij de toenmalige Italiaanse premier Conte over het te voeren 
coronabeleid. ‘Het aantal besmettingen loopt wel weer op, maar er zijn geen problemen in de 
ziekenhuizen. We kunnen dit gewoon aan.’ 

 

In winkels en openbare gebouwen is de QR-code vanaf vrijdag helemaal niet meer nodig. @ 
Getty Images 
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Per 1 april komen behalve de noodtoestand ook veel regels te vervallen. Zo wordt het 
kleurensysteem voor de regio’s afgeschaft – een ‘witte’ regio had de minste coronagevallen en 
daarmee bijna geen restricties, een ‘rode’ regio betekende bijna een lockdown –, wordt de 
quarantaine voor contact met een positief iemand afgeschaft en kan je ook met een basis QR-
code, waarbij een negatieve test voldoende is, in het openbaar vervoer en de horeca. In winkels 
en openbare gebouwen is de QR-code helemaal niet meer nodig. 

Toen Miozzo in februari 2020 coördinator werd van het adviesorgaan van de Italiaanse 
regering, was de noodtoestand al van kracht. Die werd uitgeroepen op 31 januari 2020, een 
dag nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had gewaarschuwd voor het nieuwe coronavirus 
en nadat twee Chinese toeristen in Milaan positief waren getest voor het virus en waren 
overgebracht naar het Spallanzani-ziekenhuis in Rome. ‘Zo’n noodtoestand is slechts een 
technische maatregel, het versnelt het handelen,’ legt Miozzo uit. ‘Het scheelt vooral een 
heleboel bureaucratie.’ 

Op 27 februari 2020 was de allereerste vergadering van CTS. Een onzekere periode: het virus 
was nog onbekend, de gevolgen voor de bevolking ook. De Italiaanse regering koos de 
voorzichtige route, voorzichtiger dan de adviesraad. Op 4 maart 2020 vroeg de minister van 
Volksgezondheid, Speranza, advies over het effect van een schoolsluiting. Het CTS antwoordde 
dat er geen data waren die het nut van de maatregel onweerlegbaar aantonen. Maar, zo 
schreven de technici in hun advies, ’een eventuele schoolsluiting heeft alleen zin als die 
langdurig is.’ 

De scholen gingen daarna drie maanden dicht, pas in september 2020 konden Italiaanse 
kinderen weer naar school. Na de schoolsluiting op 4 maart ging op 8 maart 2020 Noord-
Italië, op dat moment compleet overspoeld door coronagevallen, in lockdown, twee dagen later 
was heel Italië aan de beurt. 

 ‘Een dramatische beslissing,’ zegt Miozzo terugkijkend. ‘We waren er ons enorm van bewust 
dat onze richtlijnen verstrekkende gevolgen zouden hebben voor de Italiaanse bevolking.’ De 
dramatische cijfers van het aantal coronagevallen en slachtoffers dwongen het CTS en de 
Italiaanse regering echter tot ingrijpen. ‘In het begin dachten we dat de Chinezen overdreven, 
maar het bleek de enige manier.’ 

Miozzo is vooral tevreden over die eerste periode, in het voorjaar van 2020 was er goede 
samenwerking met de regering-Conte en de Italiaanse bevolking reageerde boven verwachting. 
‘Ik had nooit gedacht dat mijn anarchistische land zich zo goed aan de regels zou houden.’ 

Toch verliepen de vergaderingen van het Comitato Tecnico Scientifico vaak moeizaam en zijn 
er regelmatig conflicten, vooral over wat na verloop van tijd wél weer kan. ‘Er zijn verschillende 
hoogoplopende ruzies geweest,’ herinnert de voormalig coördinator zich. ‘Tot uitschelden aan 
toe, maar we realiseerden ons dat we eensgezind voor de dag moesten komen. Dat gebeurde 
uiteindelijk ook.’ 

Verschillende maatschappelijke organisaties oefenden druk uit op de regering en de 
adviesraad. Zo wilde het Vaticaan dat de kerken weer open konden en de voetbalbond wilde 
de stadions weer open. Het CTS hield, ondanks de druk, voet bij stuk. ‘Terugkijkend denk ik 
dat we het goed hebben gedaan,’ zegt Miozzo. ‘We hebben fouten gemaakt, maar je kan alleen 
foutloos zijn als je niets doet en geen verantwoordelijkheid neemt.’ 

Het opheffen van de noodtoestand is de eerste stap, op 1 mei worden de maatregelen in Italië 
verder versoepeld. Bron: Het Parool, 31 maart 2022. 
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VN slaan alarm over corona in ongevaccineerd Noord-Korea 

De Verenigde Naties slaan alarm over de aanzwellende corona-uitbraak in het 
communistische Noord-Korea, waar de niet-gevaccineerde bevolking bijzonder kwetsbaar is. 
De VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaalde het aanbod hulp te bieden en te 
vaccineren. 

 
Mensen in Zuid-Korea kijken naar een nieuwsuitzending over de corona-uitbraak in Noord-
Korea. © Reuters 

De WHO waarschuwt dat de zeer besmettelijke omikronvariant gemakkelijk kan oprukken 
met rampzalige gevolgen voor het verarmde land. Het VN-mensenrechtenbureau op zijn beurt 
wijst erop dat de drastische maatregelen van de autoriteiten tegen coronabesmettingen 
rechten kunnen schenden en kwetsbare mensen in een nog ongunstigere situatie kunnen 
duwen. 

Sinds Noord-Korea een week geleden zijn eerste coronageval meldde, zijn volgens het 
staatspersbureau inmiddels 56 coronadoden geteld en bijna 1,5 miljoen gevallen gemeld van 
wat daar koorts wordt genoemd. Bron: HLN, 17 mei 2022. 
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Het binnenhalen van ballonnen is een verwijzing naar gevluchte Noord-Koreanen die vanuit 
Zuid-Korea wel eens ballonnen de grens oversturen naar Noord-Korea met informatie. © EPA 

Noord-Korea over corona-uitbraak: ‘Ballonnen en drones brachten virus 
over de grens met Zuid-Korea’ 

Noord-Korea bevestigt voor het eerst een corona-uitbraak in het land. Dictator Kim Jong-un 
wijst met de vinger naar een gebrekkige distributie van medicijnen en spreekt van ‘een 
onverantwoordelijke werkmentaliteit’. Over hoe het virus het land binnenkwam, heeft het 
regime zo zijn eigen mening: ballonnen en drones zouden Covid over de grens met Zuid-Korea 
gebracht hebben. Waarnemers vermoeden dat de militaire parade van 25 april in de hoofdstad 
Pyongyang om de 90ste verjaardag van het Noord-Koreaanse leger te vieren een 
superspreaderevent was. Daar waren meer dan 20.000 militairen aanwezig, van wie er daarna 
sommigen positief testten. 

Ook het geïsoleerde Noord-Korea wordt nu — twee jaar na de wereldwijde uitbraak van de 
pandemie — geteisterd door het coronavirus. Erg laat in vergelijking met de rest van de wereld, 
zoals buurlanden China en Zuid-Korea. Dat zou kunnen te maken hebben met de zelfgekozen 
isolatie van Noord-Korea, maar expert aan de Universiteit van Leiden Remco Breuker gaat 
ervan uit dat het coronavirus zelfs al sinds december 2019 aanwezig is in Noord-Korea. 

Nu geeft Pyongyang plots toe dat er meer dan 1,2 miljoen besmettingen zijn, er al 50 doden 
vielen en er meer dan een half miljoen Noord-Koreanen in behandeling zijn voor wat het 
dictatoriale regime ‘koorts’ noemt. Dat het wel degelijk om corona gaat, lijdt nauwelijks twijfel. 
Eerder gaf Noord-Korea al toe dat de Omikron-variant rondging in het land. 

‘De uitleg die de Noord-Koreaanse overheid nu geeft, is dat corona ook kan worden 
overgebracht door drones en door ballonnen’, zei Breuker gisteren in ‘Laat’ op Eén. Dat is 
eigenlijk een impliciete beschuldiging aan het adres van Zuid-Korea omdat gevluchte Noord-
Koreanen vanuit Zuid-Korea wel eens ballonnen de grens over willen sturen naar Noord-
Korea, met informatie bijvoorbeeld.’ 

Noord-Korea pakt de huidige uitbraak ernstig aan, nadat het land het virus twee jaar lang 
volgens Breuker blijkbaar wél onder controle wist te houden. ‘Het lijkt nu volledig uit de hand 
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te zijn gelopen’, aldus Breuker. Leider Kim Jong-un verwijt de zorgwerkers dat ze hun job niet 
doen en zet dan maar het leger in om medicijnen te verdelen. Het regime legt ook lockdowns 
op en Kim Jong-un verschijnt in het openbaar met een mondmasker. 

 

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un draagt nu een mondmasker als hij buitenkomt. © 
AP 

Belangrijk is ook dat Noord-Korea volledig niet-gevaccineerd is. Het regime heeft vaccins en 
hulp van buitenaf altijd geweigerd. De bevolking krijgt de raad er een goede mondhygiëne op 
na te houden, regelmatig te spoelen met zout water en veel te rusten. ‘Om paniek te 
voorkomen’, verklaart Breuker die adviezen. ‘Er zijn geen medicijnen in het land, er zijn geen 
vaccins, de voedselvoorraden zijn zeer laag.’ 

Volgens Breuker krijgt de Noord-Koreaanse bevolking het al twee jaar ‘extreem zwaar’ te 
verduren. ‘De grens met China zat potdicht’, zei hij nog in ‘Laat’. ‘Dat betekende dat er 
nauwelijks meer eten het land binnenkwam. De helft van de bevolking was voor corona al 
structureel ondervoed, en nu zijn alle voorraden zo’n beetje op. Het land bevindt zich in een 
bijzonder slechte situatie.’ 

Noord-Korea neemt strengere maatregelen tegen de snelle toename van Noord-Koreanen met 
koorts. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO liet maandag al weten ongerust te zijn over de 
uitbraak van COVID-19 in het land. 

Staatsmedia melden dat het leger soldaten naar alle apotheken in Pyongyang heeft gestuurd 
die begonnen zijn met het ‘verdelen van medicijnen, de klok rond’. De ontplooiing van het 
leger is momenteel nog beperkt tot de hoofdstad, waar bijna 3 miljoen mensen wonen. 

Op bevel van leider Kim Jong-un geldt in alle steden en districten een lockdown.  

De directeur voor de WHO in Zuidoost-Azië, Khetrapal Singh, wijst erop dat er een risico is op 
een snelle verspreiding van het virus, omdat het land nog niet begonnen is met de vaccinatie. 
Verder benadrukt de WHO dat ze nog geen informatie kreeg over de uitbraak. De voorbije twee 
jaar bleef Pyongyang zeggen dat er nog geen enkel geval van het virus werd geregistreerd, 
maar buiten het land wordt die claim ten zeerste betwijfeld. 

Binnen het VN-Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten is ook ‘diepe ongerustheid’ over 
het effect van de epidemie op de mensenrechten. ‘De laatste maatregelen, waaronder het 
strikte isolement van de mensen en nieuwe beperkingen op verplaatsingen, gaan ernstige 



76 
 

gevolgen hebben voor zij die al moeilijk kunnen beantwoorden aan hun elementaire noden’, 
aldus woordvoerster Elizabeth Throssell.  

Het gezondheidszorgsysteem van Noord-Korea stond vorig jaar op de 193e plaats van de 195 
landen in een onderzoek van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Volgens experts 
beschikt het land over geen enkele behandeling tegen Covid-19. Bron: HLN, 17 mei 2022. 

 

 

@ AFP 

Apple stelt terugkeer naar kantoor uit door stijgende coronacijfers 

Apple stelt de terugkeer naar kantoor voor medewerkers uit omdat het aantal 
coronabesmettingen de laatste tijd weer oploopt. Eigenlijk zou personeel met ingang van 
volgende week verplicht worden om weer drie dagen per week naar kantoor te komen, maar 
die eis wordt voorlopig op de lange baan geschoven. 

Voor Apple-medewerkers betekent dit dat ze komende tijd nog steeds maar twee keer per week 
fysiek op hun werk moeten verschijnen. In een bericht aan het personeel heeft Apple ook 
gezegd dat medewerkers weer mondmaskers zullen moeten dragen in gemeenschappelijke 
ruimtes, in ieder geval in de kantoren van Silicon Valley. Die verplichting komt ook weer terug 
voor personeel in ongeveer honderd Amerikaanse winkels van Apple. 

De stappen van het concern achter de iPhone en de iPad hangen samen met een opleving van 
het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Maar het is ook bekend dat niet alle 
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Apple-medewerkers gelukkig waren met de door hun werkgever beoogde terugkeer naar 
kantoor. 

Er werd onder meer geklaagd dat het plan van Apple slecht zou zijn voor de productiviteit. 
Sommige medewerkers hebben bijvoorbeeld aangegeven dat hun reistijd voor het woon-
werkverkeer uren wegneemt die ze anders aan hun werk hadden kunnen besteden. Bron: 
HLN, 17 mei 2022. 

Sri Lanka is hard geraakt door de coronapandemie 

 

Sri Lanka is volgens premier Ranil Wickremesinghe, die donderdag aantrad, op weg naar zijn 
ergste economische crisis in zeventig jaar. De benzine is woensdag op en de centrale bank zal 
geld moeten bijdrukken om de ambtenaren te kunnen blijven betalen. 

Wickremesinghe zei maandagavond in een televisietoespraak dat het land dringend 75 miljoen 
dollar (71,7 miljoen euro) in buitenlands geld nodig heeft om belangrijke producten te kunnen 
blijven importeren. Daarnaast moet er geld bijgedrukt worden. 

‘Tegen mijn zin ben ik verplicht om geld te laten bijdrukken zodat de lonen van ambtenaren 
en essentiële goederen en diensten betaald kunnen worden’, zei de kersverse eerste minister 
maandag. ‘Al moeten we daar voorzichtig mee zijn, aangezien geld bijdrukken de waarde van 
de roepie onderuithaalt.’ 

Er ligt ook een privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij Sri Lankan Airlines op 
tafel. Die boekte vorig jaar een verlies van 45 miljard Sri Lankaanse roepie (123 miljoen euro). 
Met die privatisering hoopt de premier wat extra geld op te halen. 

In de hoofdstad Colombo is het ondertussen chaos bij de tankstations. ‘We hebben momenteel 
nog maar benzine voor één dag, de komende maanden worden de moeilijkste uit ons leven’, 
zei Wickremesinghe. Volgens hem kunnen leveringen uit India de komende dagen nog een 
paar mensen van benzine voorzien, maar daarna is het echt gedaan. 

Sri Lanka is hard geraakt door de coronapandemie. De economie ging in 2020 met 3,6 procent 
onderuit, maar haalde dat op in 2021 met een groei van 3,7 procent. De inflatie steeg in 2021 
echter met 6 procent. In maart van dit jaar bereikte die zelfs bijna 14 procent. Dat in 
combinatie met te weinig geld uit het buitenland heeft geleid tot tekorten aan onder andere 
medicijnen, benzine en andere essentiële zaken. 
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Volgens Wickremesinghe wordt de situatie ‘eerst erger voor ze beter wordt’, maar zal er geen 
hongercrisis zijn. Hij maakt zich sterk dat elk gezin drie maaltijden per dag krijgt. Bron: NU.nl, 
17 mei 2022. 

 

Coronarellen, demonstraties en de handhaving van coronaregels zorgden vorig jaar voor een 
kostenpost van 44 miljoen euro bij de politie, bevestigt het korps na berichtgeving van 
het AD. Agenten moesten samen ruim 800.000 uur overwerken. 

De extra inzet als gevolg van corona was de grootste oorzaak van overuren in 2021. Maar er 
speelde meer, zoals het bewaken en beveiligen van personen en gebouwen, zeker na de 
moordaanslag op Peter R. de Vries. Ook dat leidde ertoe dat agenten overuren moesten 
draaien, aldus de politie. 

Ook maatschappelijke onrust op andere vlakken dan corona, zoals de woningmarkt en het 
klimaatbeleid, leidde tot demonstraties waarbij agenten moesten worden ingezet. 

De demonstraties waren vaak in het weekend. Agenten moesten hierdoor doordeweeks 
verplicht rustdagen opnemen, waardoor weinig tijd overbleef voor hun normale werk. Voor de 
inzet van de Mobiele Eenheid werden bijvoorbeeld wijkagenten en rechercheurs 
opgetrommeld, die daardoor niet hun normale werk konden doen. 

De uren die agenten overwerkten, moeten voor een groot deel nog worden gecompenseerd. 
Volgens de politie gaat het meerdere jaren duren voordat die rekening is vereffend. Agenten 
kunnen de extra uren laten uitbetalen of extra vrije uren opnemen Bron: NU.nl, 18 mei 2022. 

Waarom China tegen beter weten in vasthoudt aan zijn draconische zero-
Covidbeleid 

Terwijl de hele wereld leert leven met het coronavirus, voert China nog altijd een beleid van 
nul besmettingen. Ondanks de schade die het toebrengt aan de economie. Ideologie lijkt in 
China voor ratio te gaan. 

Het zero-Covidbeleid van China begint steeds meer trekken te krijgen van een sprookje van 
Hans Christian Andersen. ‘De nieuwe kleren van de keizer’ waarin niemand tegen de keizer 
meer durft te zeggen dat hij geen kleding aanheeft. In China durft bijna niemand meer tegen 
president Xi te zeggen dat zijn middel, het zero-Covidbeleid, erger geworden is dan de kwaal. 
Wie dat wel doet, wordt de mond gesnoerd. Hoewel de omikron-variant veel minder dodelijk 
is, blijft China miljoenensteden in lockdown zetten, ook bij slechts een handvol besmettingen. 
De relatief grote uitbraak in Shanghai met op het hoogtepunt dagelijks meer dan 20.000 
duizend gevallen heeft de autoriteiten schrik aangejaagd. Het aantal gevallen slinkt sinds een 
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week aanzienlijk en het stadsbestuur zegt te streven naar geleidelijke opening vanaf half mei. 
Inwoners zijn daar uiterst sceptisch over, nu de lockdown van ‘enkele dagen’, al bijna twee 
maanden duurt. Bron: AD, 18 mei 2022. 

 

 

 

Expertencommissie: ‘Wereld nog steeds slecht voorbereid op nieuwe 
pandemie’ 
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De wereld is niet beter voorbereid op een pandemie dan eind 2019. Dat stelt het Independent 
Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Volgens de expertencommissie is de situatie mogelijk nog erger dan voor de 
coronapandemie, door de economische staat van de meeste landen. 

Vorig jaar concludeerde het panel al dat de wereld had gefaald bij de aanpak van de 
coronacrisis. Nu zegt het dat landen nog net zo kwetsbaar zijn voor een nieuwe pandemie. 

‘Mocht zich dit jaar een nieuwe bedreiging voor de gezondheid voordoen, dan zou de wereld 
grotendeels moeten terugvallen op dezelfde instrumenten die ze eind 2019 had’, zegt voorzitter 
Helen Clark, een voormalige premier van Nieuw-Zeeland. ‘De zwakke schakels die we toen 
hebben geïdentificeerd, bestaan vandaag nog steeds, en als er geen concretere inspanningen 
worden geleverd om ze te verhelpen, zouden we opnieuw kunnen worstelen om mensen te 
beschermen tegen een nieuwe pandemische dreiging.’ 

Doordat de coronapandemie economisch zwaar is geweest en de meeste landen nu ook last 
hebben van stijgende prijzen, is de wereld misschien minder in staat om de klap van een 
nieuwe pandemie financieel op te vangen. 

Wel is het volgens het panel positief dat er structureel meer geld naar de WHO gaat en dat er 
een pandemiefonds komt, maar de verbeteringen gaan te langzaam. Ook de verdeling van 
vaccins in de wereld zou nog beter kunnen. 

Het rapport van het panel komt een week voordat alle WHO-lidstaten weer zullen vergaderen 
in Genève. Daar nemen ze jaarlijks beslissingen over de gezondheidssituatie en zullen ze de 
bevindingen van het panel bespreken. Dat roept regeringsleiders op om plannen te maken 
binnen de Verenigde Naties. Alleen op het hoogste politieke niveau zou de daadkracht 
aanwezig zijn om tot betere afspraken te komen. Bron: HLN, 18 mei 2022. 

 

Enorm tekort aan personeel kan ziekenhuizen opbreken als corona 
terugkeert 

Als een nieuwe coronagolf ons land treft, zijn de ziekenhuizen in de Rotterdamse regio daar 
op papier klaar voor. Alleen, daarmee is niet gezegd dat een nieuwe pandemie vlekkeloos het 
hoofd kan worden geboden. De personele problemen in de zorg zijn daarvoor te groot. ‘Dat is 
onze grootste uitdaging.’ 
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‘We weten wat we moeten doen. De voorbije twee jaren zijn geëvalueerd. De draaiboeken voor 
een nieuwe golf zijn er’, zeggen ze bij vier Rotterdamse ziekenhuizen die zich in het Regionaal 
Overleg Acute Zorg (ROAZ) gezamenlijk voorbereiden op wat ons mogelijk te wachten staat. 
Ze reageren op uitlatingen van minister Kuipers die vreest dat zich in het najaar een nieuwe 
crisis gaat aandienen.  

‘De  grootste zorg is’, zoals ze het bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland formuleren, ‘hoe we 
onze medewerkers staande houden. De uitdaging is de hoogte van het ziekteverzuim. Die is 
op dit moment nog steeds boven de tien procent. De druk op het personeel is echt heel erg 
groot. Daar ligt nu onze prioriteit.’ 

Dat vertellen ook de andere ziekenhuizen. Zo kent bijvoorbeeld het Erasmus op 2500 
verpleegkundigen maar liefst 180 vacatures. Daar komen de zieken (vooral griep heeft de 
laatste weken behoorlijk huisgehouden) nog eens bovenop. 

Zorgmedewerkers hebben de afgelopen twee jaar zo op de toppen van hun kunnen moeten 
presteren, dat daarvoor nu de rekening wordt betaald. ‘Ons personeel moet er nog steeds 
van bijkomen’, meldt het Maasstad Ziekenhuis dat ook nog strubbelt met het wegwerken van 
wachtlijsten en inhaalzorg.  

Het ROAZ zet onder meer in op hoe in Rotterdam en omstreken ‘extra hulptroepen kunnen 
worden ingevlogen’ mocht een nieuwe pandemie in het najaar uitbreken. ‘We denken aan het 
inzetten van ‘reservisten’: mensen die met pensioen zijn gegaan of uit het verpleegkundige vak 
zijn gestapt en die we tijdelijk kunnen laten terugkeren.’  

Kunnen we patiënten bijvoorbeeld eerder naar huis sturen met een beademingsapparaat, 
vraagt de woordvoerder Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). 

Ook 'herijken van de capaciteit’ wordt overwogen. Dat wil zeggen dat nadrukkelijk naar de 
beddencapaciteit in de regio  wordt gekeken en hoe die zo goed en efficiënt mogelijk kan 
worden benut. ‘Kunnen we patiënten bijvoorbeeld eerder naar huis sturen met een 
beademingsapparaat? Daarvoor moet je dan wel weer de juiste begeleiding hebben.’ 

Terwijl de zorgen voor het najaar groeien, zijn de ziekenhuizen op dit moment nagenoeg 
gevrijwaard van coronapatiënten. In de regio zuidwest Nederland, waar Rotterdam onder valt, 
liggen in totaal vier covidpatiënten op de intensive care en liggen er nog 41 in een gewoon 
ziekenhuisbed.  

In het Maasstad ligt er niemand met Omikron op de ic. In het Franciscus gaat het er om twee 
en zij vallen gewoon onder de reguliere zorg. Het Erasmus MC heeft eveneens nog twee mensen 
met corona op de ic.  Bron: AD, 18 mei 2022. 

 

Kuipers: voorlopig geen nieuwe ronde herhaalprikken tegen corona 

Een nieuwe ronde herhaalprikken tegen corona zit er de komende tijd niet in, ook niet voor 
ouderen. Dat besluit neemt zorgminister Ernst Kuipers dinsdag na raadpleging van het RIVM. 

Het RIVM ziet de nut of noodzaak van weer een nieuwe herhaalprik op dit moment niet in, 
licht Kuipers toe in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het gezondheidsinstituut verhoogt 
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een herhaalprik kort na het toedienen weliswaar de bescherming tegen corona, maar is nog 
niet bekend of en in welke mate die bescherming daarna weer afneemt. 

In de huidige coronaluwe periode, vindt het RIVM het niet nodig om groepen die drie maanden 
geleden een booster hebben gehad opnieuw een herhaalprik te geven. Het 
gezondheidsinstituut geeft er de voorkeur aan om langere tussenpozen te hanteren dan die 
drie maanden, omdat dat de immuunreactie op lange termijn waarschijnlijk verhoogt. 

Daarnaast is het logischer om weer herhaalprikken te gaan bieden ’kort voor een verwachte 
toename van de infectiedruk’, aldus het RIVM. In de herfst dus. Wel wordt de komende tijd 
nog gekeken of bepaalde groepen - bijvoorbeeld tachtigplussers en bewoners van 
verpleeghuizen - misschien eerder in aanmerking moeten komen voor een herhaalprik. Bron: 
De Telegraaf, 18 mei 2022. 

 

Bron: De Telegraaf, 22 maart 2022. 

Zorgexperts kritisch over kabinetsplannen corona: ’Snel ingrijpen niet 
mogelijk’ 

Het kabinet is niet verzekerd van snelle mogelijkheden tot ingrijpen als er weer een opleving 
van het coronavirus komt. Minister Ernst Kuipers (VWS) zit in een spagaat: enerzijds zijn 
experts kritisch op zijn langetermijnbeleid voor de coronabestrijding, en aan de andere kant 
lijkt de parlementaire steun voor snel ingrijpen te verdwijnen. De minister zelf legt de bal ook 
nadrukkelijk bij de maatschappij zelf. 

Tijdens een gesprek in de Tweede Kamer maandag tonen zorgexperts zich kritisch over het 
kabinetsplan om corona ook op de lange termijn onder de duim te houden. Ze roepen het 
kabinet op om het coronabeleid verder uit te werken. De vrees is vooral dat Nederland bij een 
nieuwe coronagolf weer geconfronteerd wordt met grote personeelstekorten, vooral in de zorg 
maar ook in de rest van de maatschappij. 

De capaciteit van de GGD is momenteel afgeschaald, maar mocht er onverhoopt weer een 
grote opleving komen, dan moeten er ineens veel mensen worden ingevlogen om te vaccineren 
of te testen, zegt Jaap Eikelboom, coördinator van de coronabestrijding bij de GGD-koepel 
GGD GHOR. 

Het langetermijnbeleid van Kuipers heeft een optimistische toon, maar de experts zijn er niet 
gerust op dat er in de herfst geen maatregelen nodig zullen zijn. „We zijn helemaal niet zo ver 
weg van toekomstige lockdowns’, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman. „Zelfs in het 
meest gunstige scenario, zeg maar ’griep plus’, zullen er waarschijnlijk maatregelen komen’, 
aldus Koolman, als het ontzien van de zorg het uitgangspunt blijft van het coronabeleid. „Het 
systeem is nu zo ingericht dat we alleen bij een paniekstand in actie kunnen komen.’ 

Kuipers zelf legt de bal, in lijn met zijn langetermijnbeleid, ook nadrukkelijk bij de 
maatschappij. „Corona is echt van ons allemaal, Den Haag is niet meer alleen 
verantwoordelijk’, zegt hij tegen de NOS. „Wat ik kan doen is het goed monitoren van het virus, 
zicht houden op nieuwe varianten, zorgen dat er zo nodig op tijd een nieuwe vaccinatieronde 
komt en de zorgsector stimuleren om alle maatregelen te nemen. Maar dan is tegelijkertijd de 
vraag aan de school of aan de restauranthouder: wat doe je in je eigen omgeving dat we geen 
maatregelen hoeven te nemen? Want als wij aan de knoppen moeten draaien is het niet anders 
dan verplichte mondkapjes, verplichte afstand, avondsluiting, de hele riedel die we wel 
kennen.’ 
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Ondertussen zoekt Kuipers ook nog steun voor de verlenging van de tijdelijke coronawet, 
waarmee maatregelen snel ingevoerd kunnen worden. Die staat, ondanks een handreiking 
van Kuipers om de coronapas eruit te schrappen, op losse schroeven in de Eerste Kamer. Het 
kabinet heeft in de senaat de steun van de fracties van PvdA of GL nodig, maar die partijen 
lieten eerder al doorschemeren dat ze af willen van de tijdelijke wet. „We zullen hier mogelijk 
anders over denken als het niet verlengen van de coronawet onverantwoord zou zijn, maar de 
argumenten daarvoor hebben we nog niet gehoord’, aldus PvdA-senator Jeroen Recourt. 

Om te voorkomen dat de tijdelijke wet steeds opnieuw verlengd moet worden, probeert Kuipers 
de grond voor de basismaatregelen tegen corona permanent te verankeren in de Wet Publieke 
Gezondheid, maar het is de vraag of dat op tijd lukt. De zorgminister koerst erop om die 
aanpassing voor 1 september in te dienen, en daarna is het afhankelijk van beide Kamers hoe 
snel je dat kunt afhandelen, klinkt het bij het ministerie. 

Zonder een wettelijke basis moet het kabinet net als tijdens de eerste golf in 2020 weer 
overgaan op noodverordeningen, wat in het parlement ook stevig bekritiseerd werd. Bron: De 
Telegraaf, 18 mei 2022. 

 

Loket Zuid kan dit jaar alleen nog open zonder ‘crisis, oorlog, corona en 
uitval’ 

Het gemeentelijk loket in Arnhem-Zuid kan maar zo heel 2022 nog dicht blijven. Het idee is 
de deuren van het zogenoemde Loket Zuid dit jaar weer te openen. Maar dan moet ‘geen crisis, 
geen oorlog, geen corona en geen uitval’ meer volgen, zegt wethouder Jan Van Dellen. 

Loket Zuid in Winkelcentrum Kronenburg ging vanwege corona in maart 2020 al tijdelijk op 
slot. Een gebrek aan personeel verhindert een heropening nu. Eerder deze week bleek dat al 
meer dan 2000 mensen hun handtekening onder een petitie van de SP hebben gezet om weer 
bij het loket terecht te kunnen. 

‘Wij willen benadrukken dat we er alles aan doen het zo snel mogelijk open te krijgen’, zegt 
Van Dellen naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad van Lea Manders van Arnhem 
Centraal. 

Van Dellen vertelt dat nu tien potentiële medewerkers zijn opgeleid. Alleen: iets als het 
behandelen van de aanvraag van een identiteitskaart kan een zeer complex proces zijn, voegt 
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hij toe. Zowel de balies op het stadhuis als Loket Zuid een paar dagen openhouden, is volgens 
hem geen optie. Dan zouden de wachttijden voor een rijbewijs of paspoort oplopen. 

Gerrie Elfrink van de SP spreekt van een ‘heel onbevredigend antwoord’. Hij concludeert dat 
Loket Zuid ‘gewoon het hele jaar’ dicht kan blijven. Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen 
Partij vraagt zich hardop af of straks meer ‘vitale functies’ van de gemeente uitvallen door 
personele problemen.  

Van Dellen reageert dat alles in het werk wordt gesteld dat te voorkomen. Bron: DG, 18 mei 
2022. 

 

Ab Osterhaus over corona: ‘We krijgen weer ziektegolven, ook in de 
zomer’ 

Volgens viroloog Ab Osterhaus moeten we er rekening mee houden dat we nog niet van corona 
af zijn. ‘Nieuwe varianten zullen komen, zelfs in de zomertijden,’ voorspelt hij in Goedemorgen 
Nederland op NPO 1. ‘In verschillende landen zien we momenteel dat de golven optreden, niet 
alleen in Noord-Korea.’ 

In Noord-Korea moet het leger gaan helpen bij het distribueren van medicijnen. Het land 
kampt met een explosieve corona-uitbraak; gisteren werden er 300.000 coronagevallen 
vastgesteld en dat terwijl het land donderdag pas een eerste coronabesmetting meldde. 

Dichter bij huis zullen de nieuwe Omikron-varianten van corona BA4 en BA5 de komende 
weken en maanden mogelijk gaan leiden tot een zogenaamde zomergolf, met verhoogde 
ziekenhuis- en IC-opnames. Dat voorspelt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en 
Bestrijding. 

Maar vooral in de winterperiode zullen we daar problemen mee gaan krijgen, zegt Osterhaus. 
Volgens hem is het daarbij heel belangrijk dat mensen uit de risicogroepen zich laten 
boosteren, zodat we de vaccinatiegraad hoog houden. ‘Gelukkig komen binnenkort ook de 
vaccins die specifiek tegen Omikron gericht zijn.’ 

Het virus blijft circuleren, dus daar moeten we op voorbereid zijn, vervolgt hij. Ook is het heel 
belangrijk, denkt Osterhaus, dat we een lange termijn-strategie ontwikkelen voor het 
eventueel optreden van een nieuwe pandemie. Wel denkt Osterhaus dat we nu kijken naar de 
staart van de pandemie. ‘Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal verdwenen is. We zullen 
weer te maken krijgen met golven van ziekte.’ Bron: WNL, 18 mei 2022. 
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We bewegen minder, komt dat door corona? 

Gezondheid Jonge kinderen zijn meer gaan bewegen, maar hun ouders na een dag 
thuiswerken met de kinderen erbij niet. „Daar hadden ze de puf niet meer voor.’ 

Enigszins teleurstellend zijn de cijfers wel: meer dan de helft van alle Nederlanders beweegt 
onvoldoende. Van alle Nederlanders vanaf vier jaar voldeed vorig jaar 47 procent aan 
richtlijnen zoals die vijf jaar geleden werden opgesteld door de Gezondheidsraad. 

Die richtlijnen houden in dat volwassenen zich ten minste 150 minuten per week matig 
intensief inspannen, bijvoorbeeld wandelen en fietsen, of hevig inspannen zoals bij 
sportwedstrijden, en zich ten minste twee keer per week te buiten gaan aan ‘spier- of 
botversterkende activiteiten’, bijvoorbeeld traplopen, krachttraining, of touwtjespringen. 

Een jaar eerder, in 2020, lag het percentage Nederlanders dat deze richtlijnen haalde iets 
hoger, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het RIVM, 
waarvoor mensen vragenlijsten invulden. Kinderen van vier tot twaalf jaar zijn iets meer gaan 
bewegen, vooral doordat ze meer buiten zijn gaan spelen en naar school zijn gewandeld. En 
ook 75-plussers zijn meer gaan wandelen. 

Daar staat tegenover dat tieners opnieuw niet voldeden aan de richtlijnen, slechts 36 procent 
van de jongeren tussen 12 en 18 jaar haalde de richtlijn. „Pubers hangen op de bank’, stelt 
hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS. Ook mensen tussen de 18 en 35 jaar bewogen vorig 
jaar minder; vooral zijn ze minder gaan fietsen naar hun werk en in hun vrije tijd. 

Je zou kunnen denken dat de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld. Het CBS laat dat 
in het midden. Maar Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de 
Universiteit van Amsterdam, signaleert dat vooral ouders in jonge gezinnen veel thuis werkten 
en niet fietsten naar hun werk. In hun vrije tijd, moe door de aanwezigheid van de kinderen 
thuis, gingen ze niet ook nog eens sporten of fietsen. „Daar hadden ze de puf niet meer voor.’ 

Ook Eco De Geus sluit een verband met corona niet uit. „Amerikaans onderzoek suggereert 
dat wel’, zegt de hoogleraar gedrags- en bewegingswetenschappen aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit, tevens voorzitter van de commissie van de Gezondheidsraad die in 2017 de 
bewegingsrichtlijnen opstelde. 

De mate van beweging is ongelijk verdeeld en afhankelijk, zeggen deskundigen, van je sociaal-
economische positie. Hogeropgeleiden bewegen 10 procent meer dan lageropgeleiden en dit 
verschil, constateert Eco De Geus, zie je ook tussen autochtonen en Nederlanders met een 
niet-westerse achtergrond. 

Rijke mensen leven gezonder dan arme mensen, stelt Willem van Mechelen, emeritus 
hoogleraar sociale geneeskunde – en voormalig leraar lichamelijke opvoeding. „Context stuurt 
gezondheidsgedrag’, zegt hij. „Gezond leven kost geld. Gezond eten kost meer dan ongezond 
eten.’ Daar komt bij dat je neiging te bewegen wordt bepaald door je omgeving. „Is het normaal 
om een rondje te gaan fietsen? Of is dat afwijkend gedrag in jouw omgeving?’ 

Dat sociale normen voorschrijven, in reclames en campagnes, dat bewegen ‘goed’ is, verhoogt 
volgens Van Mechelen weliswaar de „kennis’ en verhoogt de „attitude’ van mensen, maar om 
mensen echt letterlijk in beweging te krijgen, zijn „gerichte maatregelen’ nodig. „Laat jongeren 
elke dag gratis sporten. Of zorg dat je werknemers die op vijf kilometer afstand wonen weer 
zelf de trappers van hun fiets laten ronddraaien en niet een e-bike pakken.’ 

Daarvoor pleit ook hoogleraar Bas van den Putte. „Maak bewegen mogelijk en vooral 
gemakkelijk. Maak bewegen toegankelijk, goedkoop en zorg dat mensen het samen kunnen 
doen.’ Deze strategie is des te noodzakelijker, omdat de mens van nature geneigd is juist niet 
te sporten en zijn energie te sparen. „In principe pakken mensen liever de lift dan de trap’, 
zegt Willem Van Mechelen. 



86 
 

Je moet als overheid ook niet te snel zeggen dat sporten „leuk’ is, zegt hoogleraar De Geus. 
„Sommige mensen hebben aanleg voor sporten, anderen niet. Als je belooft dat sporten leuk 
is en die belofte komt niet uit, bijvoorbeeld als ze tijdens het hardlopen in een groepje er maar 
een beetje bij hangen, dan zeggen ze: laat maar zitten. Zeg niet dat bewegen leuk is, maar dat 
het goed is voor je gezondheid.’ Bron: NRC, 16 mei 2022. 

Na 2.5 jaar corona hoort lockdown niet meer in de gereedschapskist 

Den Haag moet wél openstaan voor ideeën, vindt horeca-ondernemer Johan De Vos. Inmiddels 
hoort een lockdown niet meer in gereedschapskist, want er was genoeg tijd om met allerlei 
oplossingen aan de slag te gaan, vindt hij. In België is het uitgangspunt in ieder geval om niet 
weer in lockdown te gaan, zegt viroloog Marc Van Ranst. Gedrag en ventilatie zijn daarbij van 
belang. 

‘Na 2,5 jaar corona zou een lockdown niet eens meer in de gereedschapskist moeten horen’, 
vindt Vos, eveneens vice-voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland. 
‘Want dan heb je 2,5 jaar tijd gehad om met allerlei oplossingen aan de gang te gaan.’ 

Het mooie is, zegt hij: horeca, evenementenwereld, winkeliers hebben al allemaal oplossingen 
aangedragen. Maar hij heeft het idee dat ‘Den Haag’ er niet voor openstaat. ‘Dan zie je dat de 
theoretische werkelijkheid die in Den Haag leeft, niet de praktijk is. Daarin was het gat te 
groot.’ 

Ook de Vlaamse viroloog Van Ranst gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
organisaties. ‘Een epidemie of pandemie is geen orkaan. Daar kan je als individu of 
gemeenschap weinig aan doen, dat overkomt je. Maar een epidemie bestaat uit een keten van 
mensen die virus aan elkaar doorgeven. Dit wordt bepaald door gedrag. Het enige wat je kunt 
doen is het allemaal samen doen.’ 

Hoewel we soms anders denken, ging dat afgelopen jaren echt niet slecht. ‘Een overgrote 
meerderheid van de mensen heeft z’n best gedaan om zo goed als mogelijk hun gedrag aan te 
passen. En daarmee hebben ze er mede voor gezorgd dat het binnen de perken is gebleven.’ 
Dat betekent overigens niet dat de overheid buiten spel staat: die is volgens hem nodig om de 
boel te coördineren, in goede banen te leiden. 

Naast gedrag wijst Van Ranst op het belang van goede ventilatie. Zo hebben theaterzalen in 
België allemaal CO2-meters. Die zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit zo goed mogelijk is, 
zodanig dat er geen opstapeling is van virussen in die ruimte. Van Ranst verwacht zodoende 
niet dat alles weer dicht moet. ‘Het zou werkelijk beschamend zijn als we weer terug in 
lockdown zouden moeten.’ 

Ook in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn ze hoopvol. ‘Er is alles aan gedaan om goed 
voorbereid te zijn’, zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur. Hij wijst op 
reeds gemaakte plannen om op te schalen en bestaande protocollen voor code zwart. Er zijn 
bovendien acht IC-kamers bijgekomen. 

Dat betekent niet dat hij op zijn lauweren kan rusten. Het personeelstekort is zijn ‘grootste 
zorg’. ‘Het aantal vacatures neemt toe. Het ziekteverzuim is twee keer zo hoog als voor covid. 
Dat betekent dat de capaciteit lager is. En wat niet iedereen beseft: het duurt 6 tot 8 jaar 
voordat je er een ic-verpleegkundige opgeleid hebt.’ 

Winst is er te boeken met het coördineren van bepaalde zorg, zegt hij. Dat betekent dat je op 
bepaalde plekken wel Covid-19 behandelt en op andere plekken niet, zodat er minder reguliere 
zorg hoeft afgeschaald. ‘Dat is de enige knop waar ik aan kan draaien.’ Bron: NPO Radio 1, 
17 mei 2022. 

Foodtruckers krabbelen op na corona-ellende: ‘We zijn weer onderdeel 
van een feestje’ 
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Twee jaar lang hield corona de meeste foodtrucks binnen. Nu het festivalseizoen op gang komt, 
zijn de eigenaren van keukens op wielen terug. ‘We zijn onderdeel van het feestje.’ 

De blauwe Volkswagen T2 van Adrienne Krijnen is deze maand alweer twee keer opgetuigd 
voor een feestje. Op 5 mei voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en vorige week voor een 
besloten gelegenheid in Burgh-Haamstede. Twee keer hard zwoegen voor de 40-jarige 
onderneemster uit Middelburg, maar wel met een voldaan gevoel. ‘Het begint weer een beetje 
te lopen.’ 

Haar liefde voor de foodtruck ontstond jaren geleden al, nadat ze had meegeholpen tijdens het 
Awakeningsfestival in Amsterdam. Krijnen besloot in 2016 zelf een VW uit 1972 te kopen en 
bedacht Blend, met de slogan ‘eten uit een busje’. Tijdens festivals verkoopt Krijnen hot dogs, 
maar met een partner achter zich die een restaurant runt, switcht ze net zo makkelijk naar 
een ander gerecht. In drie jaar tijd heeft ze aan naamsbekendheid gebouwd onder Zeeuwse 
foodtruckers. ‘2019 was voor mij een heel goed jaar, waarin ik bijna elk weekend op pad was’, 
vertelt ze. ‘Ik zat tot oktober helemaal vol. Maar toen kwam corona.’ 

Door alle evenementen ging een streep en ineens had Krijnen – net als zoveel andere 
ondernemers – een blanco agenda. Thuisfeestjes, waar foodtruckers nogal eens de catering 
verzorgen, waren er ook niet meer bij. Op financiële steun van de overheid hoefde ze niet te 
rekenen. In de zomermaanden reed Krijnen op zondag nog wel naar een camping, maar dat 
was het dan. ‘Zo kwam er tenminste nog iets binnen.’ 

Aan haar VW verkopen, heeft ze nooit gedacht. Krijnen wilde haar droom koste wat het kost 
voortzetten. ‘Dat mijn partner een restaurant heeft, was misschien wel mijn geluk. Daardoor 
heb ik altijd iets gehad om op terug te vallen.’ 

Uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal foodtrucks de afgelopen 
vijf jaar meer dan verdubbeld is. In 2017 waren in Nederland bijna 1200 foodtrucks 
geregistreerd, nu zijn dat er bijna 2500. Het gaat om een toename van 110 procent. Noord- 
en Zuid-Holland tellen samen de meeste: 1113. In Zeeland zijn per 100.000 inwoners 17,6 
trucks geregistreerd. 

 

Drukte op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. © Johan Van der Heijden 
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Met een oude brandweerwagen, een Ford MK1 uit 1976, rijdt Noor Post uit Koudekerke van 
festival naar festival. Ook staat ze op bedrijfsfeesten. © Eigen foto 

‘Eerlijk gezegd verbazen die cijfers me wel’, zegt de Koudekerkse Noor Post, die naast haar 
baan als schilder ook eten verkoopt vanuit een foodtruck. Ze staat op festivals en laat zich 
inhuren voor bedrijfsfeesten. Ook zit ze in de organisatie van Foodtruckers by the Sea, een 
festival in Dishoek. ‘Wat ik om me heen hoor en zie, is dat veel foodtruckers tijdens de 
coronacrisis zijn gestopt en hun wagen hebben verkocht.’ Dat is ook precies één van de 
redenen waarom Cuisine Machine, het culinaire festival in de Vlissingse Lasloods, dit jaar niet 
doorgaat. De organisatie heeft meer tijd nodig om kwalitatief goede foodtrucks voor het 
evenement te strikken. Cuisine Machine staat nu gepland voor 2023. 

‘Voor mij is de foodtruck een uit de hand gelopen hobby’, vertelt Post. ‘Ik houd van koken en 
was om toen ik jaren geleden de Culikaravaan in Middelburg had bezocht. Ik kocht een 
caravan, pimpte die en verkocht er Mexicaans eten mee, zoals nacho’s en taco’s. Eerst trok ik 
die caravan met mijn schildersbus, daarna heb ik daar een oude brandweerwagen voor 
gekocht, een Ford MK1 uit 1976.’ Met nog een opgeknapte caravan erbij heeft Post een breed 
assortiment aan eten: Mexicaans, hamburgers, koffie, wafels en pannenkoeken. 

Post en Adrienne Krijnen beleefden op 5 mei een mooie editie van het Bevrijdingsfestival in 
Vlissingen. Na twee jaar corona-ellende hadden ze op een nieuwe plek, naast de 
Machinefabriek, eindelijk het festivalgevoel terug. Allebei waren ze zestien uur in de weer. 
‘Van zo’n festival moet ik echt twee dagen bijkomen’, bekent de 52-jarige Post. Maar het was 
voor haar de moeite waard. ‘Ik heb vroeger altijd in de horeca gewerkt. De klanten zijn tijdens 
een festival vrolijk. Het is een sociaal gebeuren. Contact maken met mensen, daar houd ik 
van. Dat is anders dan wanneer ik aan het schilderen ben.’ 

Adrienne Krijnen weet uit ervaring wat er zo anders is dan werken in een restaurant. ‘,Tijdens 
een festival loopt iedereen rond met een gevoel van vrijheid, de mensen zijn een dagje uit, het 
is gezellig. Als de stroom uitvalt, vinden klanten het niet erg en komen ze later gerust weer 
terug. Gebeurt dat in een restaurant, dan gaan ze meteen weg. Als foodtrucker ben je echt 
onderdeel van het feestje.’ 

Dat eten uit een kar populair is, weten ze bij CBG in Goes maar al te goed. Het bedrijf 
restaureert en bouwt bakwagens en foodtrucks. Werk zat. 
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De firma, die ook klanten buiten Nederland heeft, wordt geleid door Blaas Meulmeester en 
Jan-Willem Slabbekoorn. ‘Als je het over foodtrucks hebt, gaat het heel vaak over de ‘retro 
look’, zegt Meulmeester. ‘Dat brengt nadelen met zich mee. Het gaat dan vaak om oude wagens 
zoals de Citroën HY en oude Volkswagens. Die auto’s voldoen vaak niet meer aan de laatste 
milieunormen en mogen soms niet meer centra van steden in. Ze zien er prachtig uit, maar 
hebben kleine verlichting en bijvoorbeeld een ruitenwisser met slechts één stand. De 
maximumsnelheid is soms maar 70 tot 75 kilometer per uur.’ 

CBG Goes nam vorig jaar foodtrailers.eu over en importeert ook aanhangers, die in Nederland 
worden ingericht en aan klanten worden geleverd.  De verkoop gaat hard. ‘Ook in coronatijd 
is de handel van trailers doorgegaan. Omdat er buiten nog wel veel mochten, zagen we dat 
restauranthouders gingen bakken en koken in trailers en van daaruit gingen verkopen.’ 

Meulmeester levert de trailers precies zoals klanten willen. ‘Het voordeel van een trailer is dat 
je geen wegenbelasting hoeft de betalen en dat je geen zorgen hebt over een lekkage in de 
motor. Je bent flexibel en kunt je de trailer gemakkelijk wegzetten.’ Bron: PZC, 18 mei 2022. 

 

Kritiek van binnen en buiten op de Nederlandse corona-aanpak 

Tal van deskundigen op het gebied van corona kregen maandag 16 mei het woord in de Tweede 
Kamer. Zowel direct betrokkenen als buitenstaanders deelden hun inzichten en soms felle 
kritiek op de Nederlandse corona-aanpak. 

Het bestrijden van infectieziekten is bij uitstek een taak voor de overheid, omdat een grote 
uitbraak al snel grote delen van de samenleving raakt. Toch legt minister van Volksgezondheid 
Ernst Kuipers (D66)  de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van het coronavirus 
nadrukkelijk bij burgers en bedrijven. 

Kuipers deed dat in reactie op de aanhoudende kritiek dat zijn langetermijnstrategie weinig 
concreets bevat en dat er in de praktijk geen vorderingen worden gemaakt met de 
pandemische paraatheid. 

Afgelopen maandag werd dat beeld bevestigd tijdens vele gespreksrondes die Tweede 
Kamerleden voerden met tal van hoofd- en bijrolspelers uit de coronacrisis, van het RIVM zelf 
tot aan zelfverklaard ventilatiedeskundige Maurice De Hond en alles wat daartussen zit. 

Scenario’s voor de toekomst 

Gezondheidseconoom aan de VU Amsterdam Xander Koolman: ‘De overheid lijkt weer aan te 
sturen op handelen pas als er weer paniek is.‘ 

Prof.dr.ir. Tanja van der Lippe, medeauteur van WRR/KNAW-rapport ‘Navigeren en 
anticiperen in onzekere tijden’: ‘Het is zaak om een Maatschappelijk Impact Team naast of bij 
het OMT te hebben. Of zoals in Ierland: een aantal subteams met een daarboven een kapitein.‘ 

Prof.dr. André Knottnerus, medeauteur van hetzelfde rapport: ‘Je kunt als land niet alleen 
een pandemie bestrijden, zelfs de pandemie in je eigen land niet.’ 

De Kamer kreeg bijvoorbeeld te horen, van onder anderen de Belgische viroloog Marc van 
Ranst en De Hond, dat Nederland krampachtig en afwachtend omgaat met maatregelen om 
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ventilatie beter te regelen. Niemand was het ermee oneens, en toch is er nauwelijks regie op 
dit vlak. Bron: EW magazine, 17 mei 2022. 

Acht  argumenten om de herhaalprik niet te nemen (en waarom je het 
wèl zou moeten doen) 

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn losgelaten. En ook al is het coronavirus niet weg, kunnen 
we toch grotendeels ons gewone leven weer oppakken. Heeft de herhaalprik voor 60-plussers 
dan nog wel zin? Dokter Ted Van Essen, bekend van tv-programma 'Tijd voor Max', reageert 
op acht veel gehoorde argumenten om de herhaalprik niet te halen. Én hij legt uit waarom je 
het wél zou moeten doen. 

Dr. Ted (G.A.) Van Essen is gepensioneerd huisarts. Van Essen is onder andere voorzitter van 
de Nederlandse Influenza Stichting, vaccinatiearts corona bij de GGD regio Utrecht en hij is 
regelmatig te gast als dokter Ted in het tv-programma Tijd voor MAX. 

1 De herhaalprik heeft geen zin, je wordt toch ziek. 

‘We weten inmiddels dat je ook mét een vaccinatie nog corona kunt krijgen. Het vaccin 
beschermt ongeveer tot 4 weken tegen besmetting. Dus ook met een herhaalprik kan je nog 
ziek worden. Maar, het vaccin voorkomt wél dat je ernstig ziek wordt. Je ziet dit ook aan de 
opnamecijfers van ziekenhuizen. Bij 60-plussers is door veroudering van het immuunsysteem 
3 maanden na de laatste vaccinatie een afname van de bescherming te zien. Daarom is de 
herhaalprik juist voor deze groep mensen zo belangrijk. 

‘Het is voor mensen boven de zestig jaar ontzettend belangrijk om de prik te blijven herhalen.’ 

Een hogere leeftijd is trouwens niet het enige, maar wel het grootste risico om ernstig ziek te 
worden. Mensen jonger dan 60 jaar met een ernstig verminderde weerstand krijgen de prik 
overigens ook aangeboden, dit gaat via de medisch specialist.’ 

2.    Ik heb al die tijd geen corona gekregen, dus waarom zou ik nu nog de herhaalprik halen? 

‘Dit zie je bij elke infectieziekte. Vroeger bij de mazelen waren er ook kinderen die niet ziek 
werden, terwijl de hele omgeving besmet was. Het kan toeval zijn. Of het genetisch is, daar 
zijn nog geen antwoorden op. Maar dat je eerder geen corona hebt gekregen, wil niet zeggen 
dat je niet alsnog heel erg ziek kan worden. Ook omdat de bescherming van een eerdere 
vaccinatie na verloop van tijd afneemt.’ 

3. Ik had minder last van corona dan van mijn verkoudheid. 

‘Sommige mensen zijn asymptomatisch en krijgen zelfs helemaal geen last van corona. Dat 
geldt ook voor griep. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking krijgt jaarlijks griep; 
de helft daarvan merkt daar helemaal niets van. Bij elk virus is er een heel breed spectrum te 
zien van mensen die ernstig ziek worden tot mensen die alleen hele milde verschijnselen, of 
nergens last van krijgen. En waar jij staat in dat spectrum, is niet te voorspellen. En dit gaat 
ook niet voor elk virus hetzelfde op. Je kunt niets merken van de ene coronavariant en van de 
andere ontzettend ziek worden.’ 

4. Eerdere coronavaccinaties die ik heb gehaald zijn voldoende.  

‘Het is bewezen dat dit niet het geval is. We weten dat de antistoffen langzaam teruglopen. En 
dat hierdoor de kans om ernstig ziek te worden na verloop van tijd weer oploopt. We hoopten 
natuurlijk dat het vaccin eeuwige bescherming zou bieden, maar dat is helaas niet zo. Voor 
ouderen en mensen met een zeer verzwakt immuunsysteem is het daarom belangrijk om de 
herhaalprik te halen, omdat bij hen de bescherming sneller afneemt.’ 

5. Je kunt beter immuniteit opbouwen door corona te krijgen. 
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‘Dat is nog niet bekend. Om dat te weten te komen, is grootschalig wetenschappelijk 
onderzoek nodig. Er zijn ook mensen die al drie of vier keer corona hebben gekregen. Je bouwt 
na het krijgen van corona dus niet perse een betere weerstand op tegen het virus. Bovendien 
kun je van corona behoorlijk ziek worden en is dat zeker niet zonder gezondheidsrisico’s waar 
je op de langere termijn last van kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met Long 
COVID.’ 

6. Ik heb geen zin in de bijwerkingen. 

‘Het merendeel van de mensen heeft ‘gewone’ vaccinatiereacties: een dag niet helemaal lekker, 
een beetje pijn in de arm, misschien een beetje verhoging. Bij de eerste vaccinatie hadden veel 
mensen last van bijwerkingen. Slechts een heel klein deel van de bevolking reageert allergisch 
op het vaccin.’ 

7. Ik wacht met de herhaalprik tot het najaar. 

‘Ook nu kun je nog steeds corona krijgen. Je hoort minder over corona, omdat je niet meer 
naar de GGD hoeft om je te laten testen en er dus ook geen dagelijkse besmettingscijfers in 
het nieuws worden genoemd, maar corona is nog steeds aanwezig. Als corona helemaal 
verdwenen zou zijn tot aan de herfst, dan zou een herhaalprik nu niet nodig zijn. Maar dat is 
absoluut niet het geval. Corona is niet weg.’ 

‘Het virus zal waarschijnlijk altijd onder ons blijven. We moeten onze afweer blijven trainen’ 

8. Ik wil niet bezig blijven met vaccineren. 

‘Vergelijk het met een veiligheidsgordel in de auto. Je draagt hem niet maar één keer, je draagt 
hem iedere keer. Je gaat niet maar één keer naar de sportschool om in conditie te blijven. Dit 
moet je blijven herhalen. Dat gewenningspatroon moeten we bij corona ook krijgen: het virus 
zal waarschijnlijk altijd onder ons blijven. We moeten onze afweer blijven trainen. Het vaccin 
werkt helaas niet eeuwig. Het is daarom ontzettend belangrijk voor mensen boven de zestig 
jaar om de prik te blijven herhalen om ernstige ziekte te voorkomen.’ 

Veiligheid voor Magda 

Magda Moonen (69) uit Zoetermeer kreeg eind december haar boosterprik en eind april haalde 
ze haar herhaalprik. Magda: 

‘Ik heb tot nu toe geen corona gehad, maar twijfelde niet om de prikken te halen. Op mijn 
leeftijd loop ik toch meer risico. Mocht ik het nu alsnog krijgen, dan is het minder heftig.’ 

De reden om te kiezen voor de herhaalprik was voor Magda een stukje veiligheid. 

‘Ik voel me nu veiliger in gezelschap van mijn kinderen, kleinkinderen en vrienden. En voel 
mij vrijer om op pad te gaan en meer onder de mensen te zijn. Toen ik nog niet gevaccineerd 
was, heb ik daar toch behoorlijk wat concessies in gedaan. Om tot een goede keuze te komen 
heb ik onder andere met mijn dochter gesproken, zij werkt in de zorg, en vertelde mij over de 
voor- en nadelen van vaccinatie. De beslissing was snel gemaakt. Een afspraak maken ging 
erg gemakkelijk en ik kon alle keren snel terecht. Inmiddels is het bijna een routine. Last van 
bijwerkingen had ik gelukkig nauwelijks, een beetje hoofdpijn en een stijve arm. Niets 
noemenswaardigs, daar doen we het voor’ Bron: Rijksoverheid.nl, 17 mei 2022. 
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Nog altijd blijven sommige mensen in thuisisolatie uit angst voor corona 

Nog altijd zijn er mensen die in afzondering van de buitenwereld leven uit angst om een 
coronabesmetting op te lopen, ook nu alle maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn 
afgeschaft. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat twee procent van de 35.000 ondervraagden 
nog altijd uit voorzorg in thuisisolatie blijft. 

Het gaat vooral om mensen die wat mankeren, bijvoorbeeld mensen met een ernstige 
afweerstoornis. Deze mensen gaan dus vaker niet bij andere mensen op bezoek, naar het 
theater of uit eten bij een restaurant. 

‘De mate van sociale isolatie varieert van volledig binnenblijven tot niet of minder vaak 
uitgaan’, constateert de organisatie. ‘Sociale isolatie komt zes keer vaker voor onder 
deelnemers met een ernstige afweerstoornis en bijna drie keer vaker onder deelnemers met 
een andere medische aandoening dan onder deelnemers zonder medische aandoening.’ 

Ook blijven mensen vaker thuis om dierbaren niet te besmetten of omdat ze niet zeker zijn 
welke risico's zij zelf lopen bij een besmetting. Daarnaast is er een groep die zegt na het 
afschaffen van de maatregelen stapsgewijs weer aan sociale activiteiten te zullen deelnemen. 

Thuisblijvers missen sociale contacten en voelen zich eenzaam en onbegrepen, aldus het 
onderzoek. De grootte van de diverse groepen kan het RIVM niet vermelden. 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kan zich voorstellen dat mensen met een kwetsbare 
gezondheid, die bijvoorbeeld een verminderde afweer hebben, voorzichtiger zijn en blijven. 

‘Maar ook vóór corona waren deze mensen bevattelijker dan anderen voor griep of een 
ernstiger verloop van een andere infectie.’ Volgens de minister is ‘de realiteit helaas dat corona 
een van de vele infecties’ is. ‘Het is een vervelend virus dat niet meer weggaat. Voor sommige 
mensen betekent dat meer dan voor anderen.’ Bron: NU.nl, 13 mei 2022. 
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Waar is corona gebleven? 'We moeten het in de smiezen houden' 

Het voelt een beetje als een feestje verpesten: het over corona hebben terwijl we net die nare 
jaren een beetje lijken te vergeten. Toch is het goed om een vinger aan de pols te houden, zegt 
epidemioloog Alma Tostmann, verbonden aan Radboudumc. ‘Als het doel is dat we geen 
lockdowns meer willen en de economie willen ontzien, dan moet je het virus wel in de smiezen 
houden.’ 

Dus toch maar die vraag: waar is corona gebleven? Kunnen we een opleving verwachten? Als 
we dit soort vragen aan Alma Tostmann stellen, zegt ze er eerst nog even bij dat ze niet alleen 
maar 'het gezicht van de voorzichtigheid' wil worden. 

Misschien is dat ook wel het lot van de epidemioloog: beschuldigd worden van bangmakerij. 
Je onderzoekt en bekijkt de scenario's van een epidemie. Die scenario's kunnen gunstig zijn, 
maar ook iets minder gunstig. En juist die minst gunstige vallen op. 

Eerst maar even het positieve verhaal: vooralsnog is er weinig aan de hand. ‘Het gaat de goede 
kant op’, zegt Tostmann. Maar hoe weten we dat eigenlijk, want sinds 11 april hoef je niet 
meer naar de GGD om je positieve zelftest te bevestigen. 

Ten eerste hebben we natuurlijk de ziekenhuiscijfers. Vergelijken we die met precies een jaar 
geleden - toen er nog wel maatregelen golden - dan zijn de cijfers in ieder geval een stuk beter. 
Hieronder zie je de dagelijkse ziekenhuisopnames en die op de intensive care: 

De golf die we de afgelopen maanden hebben gezien is 'echt enorm gedaald'. ‘Dat is gelukkig 
in de ziekenhuizen terug te zien’, zegt Tostmann. Toch is het volgens haar aannemelijk dat we 
in het najaar weer een golf van besmettingen en ziekenhuisopnames gaan krijgen. 

Het nadeel van de ziekenhuiscijfers is alleen: áls er een nieuwe golf aankomt, en je wacht tot 
je die in de ziekenhuiscijfers terugziet, dan ben je er vrij laat bij. Hoe hou je zicht op het virus? 

Verspreid over het land testen huisartsen de patiënten die zich melden met griepachtige 
klachten. Op die manier wordt al jaren bekeken welke virussen er rondgaan, zoals het 
influenzavirus of het RS-virus. Zo kan ook het coronavirus worden gevolgd. Het systeem zou 
gevoeliger en dus beter zijn als er meer huisartspraktijken zouden zijn aangesloten op dit 
surveillancesysteem. 
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Er is nog een manier om er snel achter te komen of er een nieuwe golf aankomt. Via het riool. 
Als je besmet bent met het coronavirus, zitten er vaak virusdeeltjes in je ontlasting. Het RIVM 
test daarom ook het riool op virusdeeltjes. 

‘Dat is nu echt een waardevolle bron’, zegt Tostmann. ‘Je zag dat het aantal virusdeeltjes 
eerder dit jaar toenam en nu al een tijdje afneemt. Dat is heel gunstig. Het gaat echt heel 
goed.’ 

Overigens zit daar ook weer een nadeel aan. Het gaat om anonieme gegevens. Je weet niet of 
het virus rondgaat onder gezonde jonge mensen of onder ouderen of kwetsbaren. Tostmann 
legt uit waarom dat belangrijk is om te weten: ‘Je hebt vaak eerst te maken met verspreiding 
van het virus onder gezonde mensen, daarna worden de wat meer kwetsbare groepen ziek en 
pas weken later zie je in de ziekenhuizen de cijfers oplopen. Dat kost altijd wel wat tijd.’ 

De wetenschapper is enthousiast over een ander systeem: de Infectieradar. Hier delen mensen 
vrijwillig hun gezondheidsgegevens en geven daar iedere week een update over. 

‘Dat heet syndroomsurveillance. Je geeft aan of je bepaalde klachten hebt. Daaruit is 
bijvoorbeeld ook goed op te maken wanneer mensen last hebben van hooikoorts. Bij 
covidachtige klachten werkt het ook. Het zou beter zijn als meer mensen hieraan mee zouden 
werken zodat je een goede regionale spreiding krijgt, en je ook de resultaten van je zelftest 
kunt delen.’ 

In het laatste OMT-advies stond: als gestopt wordt met het grootschalig testen, dan moet er 
wel iets komen dat als alternatief kan dienen. ‘Dat zou dit misschien kunnen zijn’, zegt de 
epidemioloog. 

Tot slot nog even het laatste nieuws. Er zijn twee subvarianten opgedoken van Omikron. Door 
BA.4 en BA.5 is een piek te zien in het aantal besmettingen in Zuid-Afrika. In Amsterdam 
wordt nu zo'n zeven procent van de besmettingen veroorzaakt door zo'n nieuwe variant. 
Moeten we ons zorgen maken? ‘Daarvoor is het nog een beetje te vroeg’, zegt de epidemioloog. 

Dat in Zuid-Afrika meer besmettingen voorkomen, zegt niet zo veel. Het is een land in een 
ander seizoen, met een andere bevolkingssamenstelling en ook ligt de vaccinatiegraad daar 
lager. 

Toch zijn Tostmann en haar collega's er niet gerust op. Als de besmettingen ook in Nederland 
toenemen, kan dat vrij snel tot problemen leiden. De overbelaste zorgketen zou daarmee nog 
meer belast worden. Ook moet rekening worden gehouden met vele extra gevallen van 
longcovid. 

Tostmann houdt het in de gaten: ‘Als je echt wil dat er geen zware maatregelen komen, dan 
moet je er op tijd bij zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 10 mei 2022. 

Veel zorgmedewerkers met long covid ontslagen ondanks 
subsidieregeling 

Werkgevers maken amper gebruik van de mogelijkheid om zieke zorgmedewerkers die tijdens 
hun werk long covid hebben opgelopen, langer in dienst te houden. Van de 510 zorgverleners 
met long covid die meededen aan een onderzoek van FNV Zorg & Welzijn, zeggen slechts tien 
medewerkers dat hun werkgever gebruik maakt van de speciale subsidieregeling. De vakbond 
is boos. 

Minstens 113 zorgmedewerkers zijn inmiddels ontslagen. Bij nog eens zeker 98 werknemers 
is het ontslag aangezegd. 

‘Dit voelt echt als een trap na voor al die zorgprofessionals die in de frontlinie stonden om 
Nederland draaiende te houden’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. 
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‘De verpleeghuizen gingen op slot, persoonlijke beschermingsmiddelen waren vrijwel niet 
beschikbaar. Heel veel van deze zorgverleners isoleerden zich van hun sociale contacten en 
familieleden, omdat ze geen gevaar voor hun patiënten en cliënten wilden vormen.’ 

Het merendeel van hen is uiteindelijk op de werkvloer besmet, aldus de vakbond. ‘Als dank 
voor hun heldendaad volgt nu ontslag. Minister Helder (Langdurige Zorg) moet daarom haast 
maken met een Covid 19-fonds om deze mensen financieel tegemoet te komen.’ 

Werkgevers die ziek zijn blijven normaliter maximaal twee jaar bij hun werkgever op de 
loonlijst staan. Daarna volgt ontslag. Maar voor zorgmedewerkers met long covid, die 
arbeidsongeschikt dreigen te raken, trok het kabinet in februari de portemonnee. 

Werkgevers kunnen subsidie krijgen om deze mensen minimaal een half jaar en maximaal 
een jaar langer in dienst te houden. Zo hoopt het kabinet hen te behouden voor de zorg. 

Maar voor ruim veertig procent van de zorgmedewerkers met long covid die bij de eerste 
coronagolf besmet raakten, heeft de werkgever inmiddels ontslag aangezegd, aldus de FNV-
enquête. 

Dat komt onder meer omdat het subsidieloket te laat geopend is. Negenentwintig procent van 
de ondervraagden zegt dat een langer dienstverband niet als mogelijke optie is besproken met 
de werkgever, omdat de regeling niet bekend was. 

De subsidie kan wel met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Negenenvijftig procent 
van de zorgmedewerkers geeft aan dat de werkgever geen gebruik gaat maken van de regeling, 
omdat de verwachting is dat de zorgverlener niet binnen zes maanden volledig herstelt. 

Slechts twee procent geeft aan dat zijn werkgever gebruik zal maken van de regeling, zodra 
deze kan worden aangevraagd en vier procent van de werkgevers wil wachten totdat de criteria 
van de regeling bekend zijn, voordat hij iets wil toezeggen. 

Ook heeft zes procent van de langdurig zieke zorgmedewerkers een individuele regeling 
getroffen met de werkgever, waardoor geen gebruik van de subsidieregeling wordt gemaakt. 
Bron: RTL Nieuws, 22 april 2022. 

Minder dan 500 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, nog 26 op 
de ic 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor het eerst sinds 
oktober 2021 onder de vijfhonderd gedoken. Volgens de recentste cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat het nog om 489 patiënten. 

Veruit de meeste mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen, zijn 
opgenomen op verpleegafdelingen. Op de intensive cares, die tijdens de coronacrisis 
meermaals overspoeld dreigden te worden, liggen volgens het overzicht van donderdag nog 26 
besmette patiënten. 

Het LCPS maakt in de registraties geen onderscheid tussen patiënten die ernstig ziek zijn door 
COVID-19 en mensen die in de eerste plaats om een andere reden in het ziekenhuis 
terechtkwamen en toevallig positief testten op het virus. 

Dinsdag bleek uit de weekcijfers van het RIVM dat er afgelopen week voor het eerst sinds juli 
2021 minder dan tienduizend positieve coronatests waren afgenomen. In de weken daarvoor 
werden er steeds rond de tienduizend positieve tests afgenomen. Dat beeld kan echter 
vertekend zijn, doordat het officiële advies om een positieve zelftest te laten bevestigen bij een 
GGD vorige maand verviel. Bron: NU.nl, 19 mei 2022. 
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Inwoners Shanghai zijn lockdown zat en vluchten het land uit 

Als gevolg van de strenge, langdurige lockdown in Shanghai, maken duizenden inwoners 
plannen om voorgoed te vertrekken. De miljoenenstad zit al anderhalve maand op slot, en de 
welvarende middenklasse is het meer dan zat: migratie-consultants maken overuren. ‘We 
werken ons een slag in de rondte, van ‘s ochtends tot ‘s avonds’, zegt een medewerker van 
migratiebureau Meiyi. 

De drukte bij dit soort bureaus, dat zich specialiseert in het verkrijgen van 
verblijfsvergunningen in het buitenland, neemt alleen maar toe, blijkt uit een rondgang. De 
lockdowns zijn voor veel mensen simpelweg de druppel. Ze klagen bijvoorbeeld over het 
verplicht online onderwijs volgen, wat voor veel mensen met kinderen grote stress oplevert. 
Ook het wekenlang achtereen verplicht binnen zitten en het dagelijks verplicht testen komt 
inwoners de keel uit. En dat allemaal zonder enig idee hoe lang het nog duurt. Bron: AD, 20 
mei 2022. 

 

 

Met een mondmasker op de trein, dat hoeft niet meer vanaf maandag 23 mei. © Photo News 

België: Overlegcomité beslist: mondmaskerplicht verdwijnt op openbaar 
vervoer, geen PLF meer voor meeste reizen 
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Vanaf maandag moeten we geen mondmasker meer dragen op het openbaar vervoer. Dat heeft 
het Overlegcomité beslist. Ook het Passenger Locator Form (PLF) voor de meeste reizen gaat 
op de schop. De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt 
gedeactiveerd. 

De coronabarometer staat al sinds maandag 7 maart op code geel, de laagste van de drie 
codes, en wordt zoals verwacht vanaf volgende maandag dus helemaal gedeactiveerd. 

Reden daarvoor is het dalende  aantal besmettingen en nieuwe hospitalisaties. Het 
reproductiegetal blijft bovendien lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere 
viruscirculatie, en ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen schommelt al 
geruime tijd rond de 100 - ver onder de vooraf vastgelegde drempel van 300. 

• Openbaar vervoer 

Komende maandag verdwijnt ook de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Geen 
mondmaskers meer dus op de trein, tram, bus of metro. De Lijn laat weten dat de plastiek 
beschermfolie en andere fysische maatregelen tussen het reizigerscompartiment en de 
chauffeurspost worden opgedoekt. Ook zullen reizigers weldra weer vooraan via de chauffeur 
kunnen opstappen. 

• Hier is masker wel nog verplicht 

Op verschillende plaatsen zal wel nog een mondmasker gedragen moeten worden. Dat is het 
geval in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken. ‘Je gaat naar 
een ziekenhuis omdat je ziek bent of om kwetsbare personen te bezoeken. Een mondmasker 
als extra verdedigingsdam is daar geen overbodige luxe’, is de redenering. 

• Zorgomgevingen 

Op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen, zoals woonzorgcentra of bij 
de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist, geldt geen verplichting, maar blijft het 
mondmasker aangeraden. 

Medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra die zorgende taken uitoefenen, zoals het wassen of 
voeden van rusthuisbewoners, moeten wel nog gezichtsbescherming dragen, zo bevestigde 
kersvers minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) vanmiddag in ‘VTM Nieuws’. Personeel dat 
door de gang loopt, achter de balie zit of vanop veilige afstand activiteiten in goede banen leidt, 
kan het mondmasker achterwege laten. 

Ook rond reizen worden de regels versoepeld vanaf 23 mei, wat positief is met oog op de 
zomervakantie. Niet-essentiële reizen van buiten de EU worden weer toegelaten. De 
verplichting tot het testen op dag één en zeven, de quarantaine van tien dagen vervallen. Dat 
is ook het geval voor het kunnen voorleggen van een PLF en een geldig vaccinatie-, herstel- of 
testcertificaat. 

Reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant van het coronavirus 
moeten zich nog wel houden aan de huidige regels. Momenteel zijn er echter geen landen die 
onder deze voorwaarden vallen. 

• Exit coronabarometer 

De coronabarometer die eind januari — na anderhalf jaar bloed, zweet en tranen — het 
levenslicht zag op het Overlegcomité, wordt weer in de schuif gestoken. Dat is 
vooral symbolisch, want in de praktijk verandert er niets. Helemaal verdwijnen zal de 
coronabarometer ook niet doen: als er dit najaar weer een opstoot komt van het coronavirus 
— wat niemand kan uitsluiten —, dan kan het altijd weer uit de schuif gehaald worden. 

Niemand durft dan ook te zeggen dat dit het laatste Overlegcomité is. De kans is zelfs groot 
dat de regeringen van het land voor het zomerreces nog eens samenzitten om alles in 
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paraatheid te brengen als deze herfst een nieuwe coronagolf de ziekenhuizen zou overspoelen. 
‘Maar dat is alleen om voor te bereiden, de burger moet daar niet van wakker liggen. En beter 
voorbereid zijn dan paniekvoetbal spelen.’ 

• Extra boosterprik 

Het IMC Volksgezondheid gaat voorts onderzoeken of en hoe een extra boosterprik voor een 
betere bescherming tegen een eventuele nieuwe golf kan zorgen. Voor premier Alexander De 
Croo (Open Vld) is ‘een tweede booster voor iedereen in de herfst een optie als dat een nieuw 
golf kan tegenhouden’, zo liet hij na afloop van het virtuele Overlegcomité weten. 

• Crisisbeheer 

Het Overlegcomité nam ook een aantal beslissingen wat betreft crisisbeheer of ‘pandemic 
preparedness’. De regeringen willen de zogenaamde ‘verdedigingslinies’ die sinds de pandemie 
zijn opgeworpen, denk aan testing, contact tracing, vaccinatie en ventilatie, duurzaam 
verankeren. Ze vragen daarvoor advies aan het ‘Covid Focal Point’, dat daarvoor nauw zal 
samenwerken met de deelstaten. 

• Coronacertificaat 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tot slot gaat 
de epidemiologische meerwaarde van het coronacertificaat en zijn plaats in de 
coronabarometer verder onderzoeken. Bron: HLN, 20 mei 2022. 

Apenpokken 

Momenteel is er in Europa een uitbraak van apenpokken. Een virus dat normaal vooral in 
West- en Midden-Afrika voorkomt. Het virus lijkt voor de meeste mensen niet gevaarlijk. 

 

Bron: Het Parool, 20 mei 2022. 

 

Bron: HLN, 20 mei 2022 
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Ondernemers huwelijksmarkt zijn druk: ‘Ik neem tot augustus geen 
bestellingen meer aan’ 

Het is na corona zo druk op de huwelijksmarkt dat sommige trouwlocaties volgend voorjaar 
al uitpuilen. De drukte komt door ‘inhaalbruiloften’, lastminutehuwelijken en stress bij stellen 
dat er ‘misschien geen plekje meer over is’. 

Uit een belronde langs de populairste trouwlocaties blijkt dat alle ondernemers dit jaar 
gemiddeld zo’n 20 à 30 procent meer huwelijken hebben dan in de ‘normale’ jaren vóór de 
pandemie. Dan gaat het om bruiloften of bruiloftsfeesten die door corona zijn uitgesteld, maar 
ook om lastminutehuwelijken. Co Stelling (Mereveld, Utrecht): ‘Er zijn stellen die zeggen: laten 
we het toch maar dit najaar doen, vóór corona weer de kop opsteekt.’ Bron: AD, 21 mei 2022. 

 

Kerkbezoek na corona krabbelt langzaam op 

Hoe staat het met het kerkbezoek na corona? Zit de kerk weer vol als vanouds of zijn er lege 
plekken? Het Reformatorisch Dagblad peilde de kerkgang in een aantal gemeenten. 

De structuur van de vaste kerkgang op zondag viel in coronatijd weg. Dat leidde in menige 
consistoriekamer tot bezorgdheid. Zouden de kerkgangers weer terugkomen als het virus 
bedwongen is? Hoe houden we de jongeren vast? Sombere scenario’s klonken. Corona zou de 
leegloop uit de kerk met tien jaar versnellen. 

Uit een belronde van het Reformatorisch Dagblad blijkt dat de doemscenario’s niet bewaarheid 
zijn geworden, maar dat er wel degelijk zorgen leven onder kerkenraden. 

In de christelijke gereformeerde kerk Eben-Haëzer in Sliedrecht is het kerkbezoek gelijk 
gebleven of iets minder geworden, schat ds. H. Peet in. ‘Het overgrote deel van de mensen is 
helemaal terug. Een aantal mensen kiest er uit angst voor het coronavirus nog voor om thuis 
te luisteren.’ 

De bezetting in de middagdienst laat nog wel wat te wensen over, zegt hij. ‘Dat zie ik ook in 
andere gemeenten waar ik preek. Maar over het algemeen ben ik dankbaar voor de trouwe 
opkomst.’ 

Het ledental van de christelijke gereformeerde kerk in Sliedrecht is aardig stabiel gebleven. 
Wel ziet ds. Peet dat de coronatijd bij sommige leden als een katalysator werkte in het 
vervreemden van de eigen gemeente. ‘Mensen die zich al wat minder thuisvoelden in onze 
gemeente, gingen ergens anders luisteren en zegden hun lidmaatschap op. Andersom kwamen 
er mensen uit andere kerken naar ons toe. Die wisselwerking was er ook voor corona.’ 

In de gereformeerde gemeente in Aagtekerke zijn de kerkdiensten sinds ongeveer twee 
maanden weer vrij te bezoeken voor alle gemeenteleden en sinds kort voor gasten. Ouderling 
C. C. Wagemaker ziet dat de meeste mensen weer naar de kerk komen. ‘In het begin moesten 
mensen eraan wennen om met z’n allen in de kerk te zitten, maar dat is nu voorbij.’ 

De gemeente heeft te maken met een afnemend ledental, maar dat heeft niet zozeer met de 
coronatijd te maken, zegt Wagemaker. ‘Er is sprake van een zekere vergrijzing. Veel jongeren 
trekken weg, omdat er in Aagtekerke te weinig nieuwbouw voor hen is. Verder zijn er de laatste 
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jaren leden en doopleden vertrokken naar hervormde gemeente van bijzondere aard Het 
Kruispunt in Serooskerke, die in 2020 zelfstandig werd.’ 

Diaken W. Anker van de gereformeerde gemeente in Nederland in Vlaardingen, die ongeveer 
honderd leden telt, schetst een somber beeld van het kerkbezoek na corona in zijn gemeente. 
‘Onze kerk is een stuk leger geworden. We hebben veel ouderen en een aantal van hen komt 
vanwege lichamelijke gebreken of uit angst voor corona niet meer naar de diensten. Ook zijn 
er mensen overleden aan corona. Zeker tien leden zijn verhuisd.’ 

In de dertig jaar dat hij ambtsdrager is, verloor de gemeente twee derde van haar leden, zegt 
Anker. ‘Corona heeft dit proces versterkt. Een verdrietige ontwikkeling. Hoe lang houden we 
het nog vol? Ik zie het somber in, vooral voor de jeugd.’ 

Voor een hervormde gemeente in het oosten van het land was Pasen een kantelpunt in het 
kerkbezoek na corona, zegt een predikant die anoniem wil blijven. ‘De eerste weken nadat de 
beperkingen waren opgeheven, moesten kerkgangers echt weer op gang komen. Pas met Pasen 
zat de kerk weer helemaal vol. Alsof mensen toen dachten: als ik nu niet ga, wanneer dan 
wel?’ 

Toch is er nog steeds een categorie mensen die de diensten liever via een livestream volgt, zegt 
hij. ‘De ouderen veelal uit angst voor corona. Gezinnen en jongeren vaak uit gemakzucht. In 
coronatijd bekeken veel jongeren daarnaast ook online diensten van de evangelische gemeente 
Mozaiek. Het beeld is diffuser geworden.’ 

Of er jongeren zijn afgehaakt, vindt de predikant nu moeilijk te zeggen. ‘Het kerkelijk seizoen 
werd overschaduwd door de coronamaatregelen en loopt ten einde. Ik denk dat we pas in het 
nieuwe seizoen echt kunnen zien of we jongeren zijn kwijtgeraakt. Heel gerust ben ik er niet 
op.’ 

Verrassend vindt hij het aantal kijkers van de livestreams van de kerkdiensten in coronatijd 
behoorlijk toenam. ‘Ik vermoed dat dit mensen uit ons dorp zijn. Ik ken een man wiens vrouw 
altijd naar de kerk ging, maar nu samen met haar de dienst bekeek. De drempel om online 
aan te haken ligt lager dan om een kerkdienst te bezoeken. Wel ben ik bang dat de interesse 
snel verdampt als mensen niet ook fysiek naar de kerk gaan.’ 

Ook de hersteld hervormde gemeente in Andelst-Zetten, een kleine gemeente van zo’n zestig 
adressen, trekt met de livestream op zondag ongeveer vijftien kijkers meer dan voorheen. Ook 
krijgt de dienst achteraf nog zo’n honderd views. 

Scriba H. M. de Vree: ‘We weten niet precies wie deze extra kijkers zijn, behalve dat ze geen 
lid zijn van onze kerk.’ 

Om in contact te komen met belangstellenden organiseert de gemeente met Kerst en Pasen 
laagdrempelige diensten. Op zaterdagmiddag houdt ze regelmatig open kerk. 

Op zondag is de kerk in Andelst weer als vanouds gevuld, zegt De Vree. ‘De kerk zit niet vol, 
maar dat was voor corona ook zo. Iedereen die kan komen, komt.’ Bron: Reformatorisch 
Dagblad, 20 mei 2022. 
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Ook de hersteld hervormde gemeente in Andelst-Zetten, een kleine gemeente van zo’n zestig 
adressen, trekt met de livestream op zondag ongeveer vijftien kijkers meer dan voorheen. Ook 
krijgt de dienst achteraf nog zo’n honderd views. 

Noord-Korea zegt dat virusuitbraak onder controle is 

Noord-Korea zegt dat het aantal besmettingen met het coronavirus onder controle is en ‘stabiel 
afneemt’. Dinsdag (lokale tijd) registreerde het land voor de derde dag op rij minder dan 
200.000 nieuwe ‘koortsgevallen’. 

Noord-Korea maakte eerder deze maand voor het eerst melding van een coronabesmetting. 
Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna 3 miljoen besmettingen gemeld van 
wat het land ‘koorts’ noemt. Noord-Korea heeft niet aangegeven hoeveel van de mensen met 
koorts zijn besmet met het coronavirus, vermoedelijk doordat er geen capaciteit is om op grote 
schaal te testen. Het officiële dodental staat dinsdag op 68. 

De corona-uitbraak leidde tot grote bezorgdheid over het gebrek aan vaccins in het land met 
25 miljoen mensen, de ontoereikende medische infrastructuur en een potentiële voedselcrisis. 

Volgens KCNA boekt het land nu echter alweer ‘successen’ in de strijd tegen de uitbraak. ‘Een 
paar dagen nadat de maximale noodsituatie ter preventie van een epidemie is ingevoerd, is 
het aantal sterfgevallen in het hele land drastisch afgenomen. Daarnaast is het aantal mensen 
dat is hersteld toegenomen. Hierdoor is de verspreiding van de ziekte afgeremd en blijft de 
situatie stabiel’, aldus het staatspersbureau. 

Noord-Korea zei dat de autoriteiten ervoor hebben gezorgd dat er voldoende voedsel en 
medicijnen beschikbaar zijn in het hele land. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hadden 
aangeboden om te helpen bij de bestrijding van de pandemie, maar Pyongyang heeft niet 
gereageerd op het aanbod. Bron: AD, 24 mei 2022. 
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Bron: De Morgen, 26 mei 2022. 

Sciensano: ‘Bescherming coronavaccins neemt snel af, vooral tegen 
besmetting met symptomen’ 

De bescherming die de coronavaccins bieden tegen een besmetting met het virus neemt na 
enkele maanden stevig af. Vooral tegen de Omikron-variant is dat het geval. Dat blijkt uit de 
resultaten van een grootschalige studie van gezondheidsinstituut Sciensano. De vaccins 
blijven wel beschermen tegen een ziekenhuisopname door de Omikron-variant. 

Sciensano voerde de studie uit in de periode van juli 2021 tot april 2022 bij 1,43 miljoen 
mensen, waarover Sciensano donderdag bericht op zijn website. De onderzoekers maakten 
een onderscheid tussen de bescherming die de coronavaccins bieden tegen een 
symptomatische infectie (lichte ziekteverschijnselen) en tegen een hospitalisatie. 

De bescherming tegen een symptomatische infectie met de deltavariant daalde van 81 procent 
na 100 tot 150 dagen tot 56 procent bij mensen die een basisvaccinatie kregen. Bij een 
boostervaccinatie werd de initiële bescherming opgetrokken tot 84 procent. 

De bescherming tegen een symptomatische infectie met de Omikron-variant daalde van 
slechts 37 procent na 100 tot 150 dagen tot nog maar 18 procent bij mensen die een 
basisvaccinatie kregen. Bij een boostervaccinatie werd de initiële bescherming daar 
opgetrokken tot 52 procent, om na 100 tot 150 dagen weer af te nemen tot 25 procent. De 
immuniteit opgebouwd na een besmetting, in combinatie met een boostervaccin, zorgde voor 
een bescherming van 67 procent tegen symptomatische infectie. 

Sciensano concludeert dat de bescherming van de coronavaccins tegen symptomatische 
infectie snel afneemt, maar dat de bescherming tegen hospitalisaties stabieler blijft. De 
boostervaccinatie weet de bescherming wat verder op te trekken, en opgebouwde immuniteit 
na een besmetting biedt extra bescherming, die minstens een jaar blijft. Bron: De Standaard, 
26 mei 2022. 

 

 

Bron: De Volkskrant, 28 mei 2022. 
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Vakantiegangers opgelet: om naar deze landen te reizen heb je nog een 
negatieve coronatest nodig 
 

 

©  Rob Engelaar 

We zitten in de laatste rechte lijn naar de zomervakantie en na twee coronajaren trekken we 
er dan massaal op uit, zo blijkt uit cijfers van de reissector. Wie vertrekt houdt er wel best 
rekening mee dat in sommige landen toch nog een aantal coronamaatregelen van kracht zijn. 

De meeste EU-landen hebben geen reisrestricties meer voor Belgische toeristen. Dat betekent 
dat we ongestoord naar Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden kunnen reizen. 

Ook populaire bestemmingen als Groot-Brittannië, IJsland, Malta, 
Noorwegen en Zwitserland ontvangen ons weer met open armen en zonder dat ze verplichte 
tests eisen. Helaas is dat nog niet overal het geval. 

Neem nu Duitsland, waar regels durven te verschillen van deelstaat tot deelstaat. Iedere 
reiziger van 12 jaar en ouder moet een geldig coronabewijs kunnen overleggen. Ben je 
gevaccineerd? Dan moet de meest recente inenting minstens 14 dagen oud zijn. De laatste 
vaccinatie mag niet langer dan 9 maanden geleden gezet zijn. Als je laatste vaccinatie wel 
ouder is dan geldt dat je volledig gevaccineerd bent als je 3 vaccinaties hebt gehad. 

Frankrijk blijft een van de landen die reizigers nog verplicht om de coronatoegangsregels te 
volgen voorafgaand aan de zomervakantie. Iedereen ouder dan 12 jaar moet daar een sanitaire 
pas laten zien. Het is nog niet beslist dat dit in de zomervakantie ook nog blijft gelden. 

Ook Portugal blijft voorlopig de Covid-19-toegangsregels handhaven. Iedereen van 12 jaar of 
ouder moet een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien. Een Passenger Locator Form 
hoeft nergens meer. 
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Spanje heeft onlangs besloten het digitaal coronacertificaat met een maand te verlengen, tot 
minstens 15 juni. Iedereen van 12 jaar en ouder die naar Spanje reist moet dus een vaccinatie-
, test-, of herstelbewijs laten zien. 

Je kunt ook naar Spanje reizen met een negatieve uitslag van een PCR-test (maximaal 72 uur 
voor aankomst) of antigeentest (maximaal 24 uur voor aankomst). Een herstelbewijs moet 
minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud zijn. 

Het is dan geen EU-land, maar wel razend populair bij Europese toeristen. Turkije eist nog 
altijd een digitaal coroncertificaat. Een negatieve PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn bij 
aankomst in Turkije, een negatieve antigeentest maximaal 48 uur. Een herstelbewijs mag niet 
ouder zijn dan 6 maanden. 

Let op: tegen de officiële start van de zomervakantie kunnen sommige landen de geldende 
regels aanpassen. Zo moet je vandaag nog een digitaal coronacertificaat kunnen voorleggen 
als je naar Cyprus reist, maar per 1 juni valt dat weg. Bron: Het Nieuwsblad, 29 mei 2022. 

Zeker 40.000 Nederlanders overleden door corona, meer dan RIVM 
doorkreeg 

COVID-19 heeft tot en met januari van dit jaar het leven van 40.679 mensen in Nederland 
geëist, meldt het CBS op basis van de officiële verklaringen van doodsoorzaken. Het werkelijke 
aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is veel groter dan het aantal dat het RIVM 
doorkreeg: het coronadashboard meldt een sterftecijfer van 'slechts' 22.324. 

Het CBS ontvangt registraties van de doodsoorzaak altijd later dan de melding van een 
gemeente dat iemand is overleden. Het is tot die tijd lastig om te zeggen welke factoren een rol 
speelden bij het overlijden van inwoners. 

Er was in de maand mei nog steeds sprake van oversterfte, maar in mindere mate dan in april, 
blijkt uit de cijfers die het statistiekbureau donderdag publiceerde. Oversterfte wil zeggen dat 
meer mensen zijn overleden dan op basis van cijfers uit het verleden wordt verwacht. In mei 
overleden ongeveer zevenhonderd mensen meer. Het ging vooral om mensen die een vorm van 
langdurige zorg kregen, zoals verpleeghuisbewoners. 

In april lag het sterftecijfer veel hoger. Toen gingen wekelijks gemiddeld zo'n vierhonderd 
mensen meer dood dan normaal. Onderzoekers hadden nog niet genoeg gegevens om dat te 
verklaren, maar ze vermoedden een verband met corona en de griepepidemie die toen nog 
heerste. Het RIVM meldde op 25 mei dat de griepgolf voorbij was. 

De CBS-cijfers laten nu zien dat in de laatste week van mei geen sprake meer was van 
oversterfte. Dat was alleen in de drie weken daarvoor het geval. Bron: NU.nl, 3 juni 2022. 

Voedselprijzen blijven ongekend hoog, ontwikkelingslanden de dupe 

Ondanks een lichte daling in april en mei blijven de voedselprijzen wereldwijd ongekend hoog. 
Dat rapporteert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De 
Russische invasie van Ukrajine, ernstige hittegolven en de vastgelopen productie van kunstmest 
liggen ten grondslag aan de aanhoudend hoge prijzen. 

Ook arbeidstekorten en torenhoge energieprijzen drijven de prijzen op. Onder meer graan en 
plantaardige olie, twee essentiële ingrediënten voor basisvoedingsmiddelen zoals brood, zijn 
lastig te krijgen. 

De coronacrisis heeft leveringsketens ernstig verstoord, meldt de FAO, terwijl de vraag juist is 
gestegen in de afgelopen maanden, toen de wereldeconomie opleefde. 

Na de Russische inval van Ukrajine steeg de voedselprijs met 13 procent, de grootste toename 
ooit gemeten door de Verenigde Naties. De productie in Ukrajine, de ‘graanschuur van 
Europa’, is belemmerd door de afgelopen honderd dagen aan wapengekletter. Bovendien 
perken blokkades van Ukrajinse havens aan de Zwarte Zee de export van het graan dat wel 
geoogst kan worden in. 
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Pakken met graan in het Somalische Mogadishu. @ AP 

Het zou een zegen moeten zijn voor voedselexporterende landen, maar ook die komen onder 
druk te staan door de stijgende prijzen. Als reactie op de tekorten worden exportverboden 
ingesteld. Maleisische kip wordt niet meer verkocht aan buurland Singapore, Indonesië stopte 
met de buitenlandse handel in palmolie en Kazachstan en Servië hebben quota ingesteld. De 
grootste klap komt uit India, dat zijn tarwe- en suikerexport aan banden heeft gelegd. 

Premier Narenda Modi verklaarde in april nog dat India, de één na grootste graanproducent 
ter wereld, meer dan genoeg voedsel heeft voor de eigen bevolking, en dat Indiase boeren op 
grote schaal zouden exporteren om de wereldwijde voedselbehoefte tegen te gaan. Een 
gigantisch oogstverlies, veroorzaakt door een hittegolf, gooide roet in het eten. 

Arme landen worden het hardst geraakt door de stijgende voedselprijzen, vertelt 
beleidsadviseur voedsel en landbouw Madelon Meijer van Oxfam Novib. ‘Kijk naar Oost-Afrika, 
daar heerst al een hongersnood. Het komende zaaiseizoen blijven de regens waarschijnlijk uit, 
net als de afgelopen vier jaar.’ Door de stijgende prijzen kunnen overheden steeds minder 
subsidies voor geïmporteerd voedsel uitgeven. 

‘We horen zelfs verhalen van gezinnen die hun oudste dochter uithuwelijken om maar een 
mond minder te voeden te hebben. Bovendien houden veel Oost-Afrikaanse boeren vee. Dat 
is zowel hun bron van inkomsten als hun spaarrekening, en dat vee is aan het sterven.’ 
Daardoor raakt de voedselinfrastructuur op lange termijn beschadigd, aldus Meijer. Bron: De 
Volkskrant, 4 juni 2022. 

Coronasteun Polen leidt tot motie van wantrouwen tegen Von der Leyen 

De volgens sommigen veel te vroege deblokkering van 36 miljard coronaherstelsteun aan 
Polen, nog voordat de EU-lidstaat zijn rechtsstaat op orde heeft, komt Commissievoorzitter 
Ursula Von der Leyen op een motie van wantrouwen te staan. Drie liberale Parlementsleden 
zijn maandagochtend begonnen daarvoor handtekeningen te verzamelen. 

Von der Leyen, morgenmiddag plenair in debat met het Europees Parlement, is vuurrode 
lijnen overgegaan door rechtsstaatprincipes onderhandelbaar te maken en duidelijke 
uitspraken van de Europese rechter niet onvoorwaardelijk op te volgen, aldus het drietal, dat 
de steun heeft van het eigen partijcongres. Als voldoende Parlementsleden – 71, of 10 procent 
van het totaal - de motie steunen, ligt zij op tafel voor het debat met Von der Leyen begint. 
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Zou zij daarna een twee derde meerderheid halen, dan moet de Commissie aftreden. Dat zou 
pas de tweede keer in de geschiedenis zijn, na de Commissie-Santer die in 1999 struikelde 
over een corruptiezaak. 

Von der Leyen zelf houdt vol dat er geen cent naar Polen gaat tot het aan duidelijk 
geformuleerde Brusselse en Luxemburgse eisen (‘mijlpalen’) voldoet, maar volgens 
initiatiefneemster en rechtsstaatsspecialiste Sophie in ’t Veld (D66) zet de Duitse met haar te 
snelle deblokkeringsbesluit, tegen vijf van haar eigen Commissarissen in, ‘de hele Europese 
rechtsstaat en rechtsorde in de uitverkoop’. ‘Deze grootste fout uit haar carrière heeft 
desastreuze consequenties voor de Europese rechtsorde. Ze geeft het signaal af dat er over de 
rechtsstaat valt te onderhandelen, dat fondsen en waarden tegen elkaar uit te ruilen zijn. 
Voortaan zijn de uitspraken van het Hof vrijblijvende aanbevelingen, zonder consequenties.’  

Met haar houding zet VDL ook andere lidstaten ertoe aan de rechtsstaat af te waarderen, 
aldus In ’t Veld. ‘Dat is goed nieuws voor criminelen en nodigt misstanden bij de overheid uit. 
Maar de grootste klap zal landen bij de Poolse rechters en democratische oppositie. De 
Europese Commissie is nu definitief geen medestander meer in hun strijd voor een eerlijke 
politiek en rechtspraak.’ 

Het Parlement zet al ruim een jaar druk op de Commissie om harder op te treden tegen Polen. 
Het stelde ultimata en klaagde de Commissie zelfs aan bij het Hof. Dat rekende in duidelijke 
arresten af met het willekeurige ontslag van rechters en met een tuchtraad die rechters na 
onwelgevallige uitspraken kan sanctioneren.  

Volgens de drie initiatiefnemers – naast In ’t Veld de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt 
en Luis Garicano van het Spaanse Ciudadanos – is Von der Leyen haar geloofwaardigheid als 
‘hoedster’ van de Europese Verdragen kwijt. Ze heeft niet alleen Hofuitspraken, maar ook 
meerdere resoluties van het Parlement ‘flagrant genegeerd’, aldus het drietal. De kans dat de 
drie hun motie morgen kunnen indienen, is verre van denkbeeldig. Het liberale Renew alleen 
heeft al meer dan honderd leden; daarnaast betitelden vorige week ook PvdA en GroenLinks 
de te snelle deblokkering van steun aan Polen als ‘een historische vergissing’. Bron: AD, 6 
juni 2022. 

Corona heeft sociale omgangsvormen veranderd: 6 op de 10 Nederlanders 
schudt nog steeds minder handen 

Bijna zes op de tien Nederlanders schudden nog steeds minder handen dan voor corona. Ook 
de drie zoenen als begroeting hebben hun populariteit verloren. Dat blijkt uit een peiling die 
deze krant liet uitvoeren. 

Onderzoeksbureau Panel Inzicht vroeg een representatieve groep Nederlanders om hun leven 
na corona te vergelijken met de tijd voor de pandemie uitbrak. De uitkomsten zijn verrassend, 
en laten zien dat het virus het sociale contact in ons land heeft veranderd. Bron: AD, 7 juni 
2022. 

Aantal positieve coronatests stijgt voor het eerst in drie maanden weer 

Het aantal coronagevallen in Nederland is afgelopen week voor het eerst sinds begin maart 
weer gestegen. In de afgelopen zeven dagen testten 9.459 mensen positief op het coronavirus, 
blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Dat is een derde meer dan de week ervoor. Toen 
registreerde het instituut iets meer dan zevenduizend positieve tests. 

Het RIVM heeft ‘geen eenduidige verklaring’ voor de toename. ‘We zien een stijging in de 
nieuwe varianten. Maar het zou ook kunnen zijn dat het bijvoorbeeld met Hemelvaart te 
maken heeft, of dat meer mensen zich voorafgaand aan een vakantie hebben laten testen. Het 
is nog te vroeg om te zeggen dat dit het begin van een nieuwe golf is’, aldus een woordvoerder. 

Het aantal mensen dat naar de teststraat gaat, is ook voor het eerst sinds maart toegenomen. 
De GGD's voerden vorige week ruim dertienduizend tests uit, tegen bijna tienduizend in de 
week ervoor. 
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In principe hoeven mensen niet meer naar de GGD te gaan om te ontdekken of ze besmet zijn 
geraakt met het coronavirus. Een thuistest is daarvoor voldoende. Maar wie dat wil, mag nog 
gewoon een test bij de GGD laten uitvoeren. 

De Omikron-variant van het coronavirus komt nog altijd verreweg het meest voor, maar 
binnen die variant verschuift er wel iets. De nieuwe subvarianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 
komen op. Dat gaat ten koste van de eerste Omikronversies. 

BA.2.12.1 zou in de loop van juni dominant kunnen worden, maar ‘het is momenteel zeer 
onduidelijk welke Omikron-subvariant zich het snelst verspreidt en de overhand gaat krijgen’, 
aldus het RIVM. Dat zegt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat mensen ernstigere klachten 
krijgen van de nieuwe subvarianten. 

Het RIVM houdt de ontwikkeling van het virus vooral in de gaten via metingen van rioolwater. 
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zitten naar verhouding veel virusdeeltjes in het 
rioolwater. Bron: NU.nl, 7 juni 2022. 

Aantal coronabesmettingen stijgt weer voor het eerst in weken: ‘Mogelijk 
blijvende trend door nieuwe varianten’ 

Het zevendaagse gemiddelde van geregistreerde coronabesmettingen is opnieuw wat gestegen, 
voor het eerst in weken. Ook het aantal tests steeg wel, zij het in mindere mate. Dat blijkt uit 
het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. ‘Het is nog iets te vroeg om te 
zeggen dat het een blijvende trend is, maar het zou wel kunnen’, legt Steven Van Gucht van 
Sciensano uit aan HLN LIVE. De stijging in de cijfers heeft volgens de viroloog te maken met 
de nieuwe varianten BA.4 en BA.5, die nu al bijna de helft van de nieuwe besmettingen 
uitmaken. 

In de periode van 29 mei tot 4 juni werden er dagelijks gemiddeld 1.585 besmettingen met 
Covid-19 geregistreerd, een stijging van 21 procent tegenover de week ervoor.  

Als we de dagcijfers bekijken, zien we dat er, behalve op zondag, weer elke dag van de week 
een stijging van het aantal besmettingen is geregistreerd ten opzichte van dezelfde dag een 
week eerder. 

Viroloog Steven Van Gucht  sluit niet uit dat we opnieuw vertrokken zijn voor een reeks 
stijgende cijfers de komende dagen en weken, maar maakt zich daar vandaag geen grote 
zorgen over. ‘We zien het ook in andere landen, zoals in Portugal, waar de besmettingen de 
laatste weken fel zijn gestegen, maar de belasting voor het zorgsysteem beheersbaar is 
gebleven.’ Volgens de professor hebben we inmiddels een betere immuniteit opgebouwd door 
de vaccinaties en door één of meerdere eerdere besmettingen. ‘Dat maakt de kans op 
complicaties en op ziekenhuisopname voor de meeste mensen veel kleiner dan enkele 
maanden of een jaar geleden. Niet bij iedereen, maar voor de meeste mensen verloopt een 
besmetting vrij mild.’  

Voor Van Gucht blijft het wel een utopie dat het virus helemaal zou 
verdwijnen. Risicopatiënten van wie het immuunsysteem verzwakt is, zullen daarom voor het 
najaar en de winter een herhalingsprik moeten krijgen om de immuniteit op te krikken. 
‘Inzetten op de vaccinatiecampagne blijft cruciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Voor de risicogroepen, zoals mensen vanaf een bepaalde leeftijd of met onderliggende 
aandoeningen, is dat voor mij een ‘no-brainer’.’  

Maar voor de bredere bevolking is zo’n boosterprik vandaag (nog) niet aan de orde. ‘Wij, 
virologen, blijven het opvolgen. Het zal ook van de eventuele nieuwe varianten afhangen en 
van onze immuniteit die nu nog relatief hoog is maar tegen dan verder kan verzwakken. Het 
is afwachten. Als dat niet echt nodig is, dan zullen we vaccinatie ook niet aanraden, al zal het 
waarschijnlijk wel mogelijk zijn voor mensen die dat echt willen.’ 

Het aantal tests steeg ook, met 7 procent, tot gemiddeld 11.400 per dag.  

Het percentage positieve tests, de positiviteitsratio, stijgt zo tot 15,2 procent (+1,3 procent).  
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De R-waarde, de maat voor de verspreiding van het coronavirus, stijgt tot 0,95 (+15 procent). 
Een cijfer boven '1' betekent pas dat de pandemie aan kracht wint.  

Alle andere parameters blijven in dalende lijn gaan. De ziekenhuisopnames zijn de voorbije 
zeven dagen gedaald (-8 procent) tot gemiddeld 51,7 per dag.  

Momenteel liggen er 943 coronapatiënten in het ziekenhuis, slechts 1 procent minder dan 
dezelfde dag een week eerder. Op intensieve zorg liggen er 66 patiënten, een daling nog steeds 
van -20 procent.  

Het aantal overlijdens daalde (-9 procent) tot gemiddeld 5,7 per dag. Bron: HLN, 8 juni 2022. 

 

Een deel van de Chinese stad Sjanghai gaat na een korte periode van versoepelingen weer in 
lockdown. In het stadsdeel Minhang moeten 2,7 miljoen inwoners worden getest. Het is nog 
niet bekend tot wanneer de lockdown duurt. 

De havenstad zat van maart tot vorige week in een strenge lockdown. Donderdag testten negen 
mensen positief op het coronavirus, maar niet in Minhang. 

De coronaregels werden vorige week grotendeels ingetrokken. Maar honderdduizenden 
mensen moesten nog binnenblijven en daar komen nu dus 2,7 miljoen mensen uit het 
stadsdeel Minhang bij. 

‘De lockdown van Minhang wordt beëindigd als alle mensen zijn getest’, zegt de lokale regering, 
zonder te zeggen wanneer dat is. Het is ook niet bekend of de maatregelen langer van kracht 
blijven als bewoners van het stadsdeel positief testen. Inwoners reageerden verontwaardigd 
op sociale media. Zij willen duidelijkheid. 

China heeft een uitzonderlijke kijk op het uitroeien van het virus. Het land streeft met het 
zogenoemde zerocovidbeleid naar nul besmettingen. Om dit te bereiken, moeten steeds alle 
inwoners worden getest. Daarvoor zet de regering het leger en duizenden 
gezondheidsmedewerkers in. Personen die positief op het virus testen, worden direct 
geïsoleerd. Dat geldt ook voor de mensen met wie zij contact hebben gehad. Bron: NU.nl, 9 
juni 2022. 

De coronablunders van de overheid: 400.000 Belgen werden getest met 
vals materiaal 

Er is door de federale overheid de voorbije jaren meermaals geblunderd in de aanpak van 
corona. Zo zijn minstens 400.000 Belgen getest met vals of dubieus materiaal en kregen 
ziekenhuizen slecht bewaarde medicijnen. De regering weet dat, maar zweeg erover. Bron: 
HLN, 9 juni 2022. 
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Bron: De Volkskrant, 10 juni 2022. 

CBS: nog nooit zoveel ziekmeldingen als in eerste kwartaal 2022 

Het ziekteverzuim onder personeel van bedrijven en overheid lag nog nooit zo hoog als in het 
eerste kwartaal van dit jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het 
ziekteverzuim in de meetperiode naar 6,3 procent. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 
nog 4,8 procent. 

Of het coronavirus de oorzaak is van het hoge verzuim, laat het CBS in het midden. Het 
statistiekbureau wijst er wel op dat uit jaarlijks onderzoek blijkt dat er bij 8 procent van de 
werknemers bij het meest recente verzuim vorig jaar coronagerelateerde klachten speelden. 

De zorg was ook in de eerste maanden van dit jaar de sector waar het meeste verzuim was. 
Hier was het percentage bijna 9 procent. Dit was een jaar eerder nog 6,8 procent. Vooral in 
de verpleging, verzorging en de thuiszorg was het ziekteverzuim hoog. Dit kwam uit boven de 
10 procent. Ook in de kinderopvang werd een percentage van 10 procent gemeten. Volgens 
het CBS is het niet eerder voorgekomen dat branches een ziekteverzuim van boven de 10 
procent hadden. Corona speelde bij deze groep mensen een grote rol. 

De horeca kende relatief gezien de sterkste toename. Het CBS waagt zich niet aan een oorzaak, 
maar het lijkt erop dat de versoepelingen van de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld. 
Gedurende het eerste kwartaal werden de coronarestricties versoepeld en mochten cafés en 
restaurants weer zonder beperkingen worden bezocht. Het ziekteverzuim in de horeca nam 
met 2,1 procentpunt toe tot 6 procent. 

Verder was in de sector overige dienstverlening, met daarin onder andere de haarsalons en 
sauna’s sprake van het hoogste verzuim ooit. Hier lag het ziektepercentage op 6,7 procent. In 
de financiële dienstverlening was het verzuim met 3,4 procent het laagste van alle sectoren. 

Griep en verkoudheid werden nog altijd het vaakst genoemd als reden voor verzuim. Vorig 
jaar ging dit om 30 procent van de gevallen. Na griep of verkoudheid worden psychische 
klachten, overspannenheid en burn-out het meest genoemd. Bijna een kwart van de 
werknemers gaf aan zich nog nooit ziek te hebben gemeld. Bron: De Volkskrant, 10 juni 2022. 
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Complotdenkers staan terecht voor opruiing en doodsbedreigingen 

Bij de rechtbank in Den Haag begint vrijdag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak 
tegen de twee complotdenkers Wouter Raatgever (54) en Joost Knevel (44). Ze staan terecht 
op verdenking van opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap Van Dissel, 
premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Op de tweede zittingsdag op 16 juni 
worden de strafeisen verwacht. 

De in Bodegraven opgegroeide Knevel is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren 
getuige was van satanische kindermoorden en misbruikt is door Van Dissel en de huisarts. 
Zijn ongefundeerde verhaal werd omarmd en verder verspreid door Raatgever en Micha Kat in 
video's op het onlineplatform Red Pill Journal, waar ook Knevel aan meewerkte. Als gevolg 
van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een 
begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen. 

Knevel werd in augustus vorig jaar opgepakt in Spanje en overgeleverd aan Nederland. 
Raatgever werd begin juni vorig jaar opgepakt in Siddeburen, op de boerderij van zijn vriendin. 
Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, waarvan drie 
voorwaardelijk. Hij werd aangehouden in zijn cel op basis van nieuwe, soortgelijke 
verdenkingen en smaad en laster. Micha Kat zit sinds vorig jaar zomer vast in Noord-Ierland, 
waar hij zijn overlevering naar Nederland aanvecht. Bron: De Telegraaf, 10 juni 2022. 

Testen op corona wordt een manier van leven in China 

Sjanghai heeft zijn vrijheid nog lang niet terug. De lockdown was officieel beëindigd, maar de 
stad gaat dit weekend weer grotendeels op slot. Reizen is lastig vanwege verplichte 
quarantaines elders in China, en rigoureus testbeleid zorgt voor irritatie. Maar het vele testen 
biedt kansen voor medische bedrijven: zij verdienen er miljoenen aan. En dat roept vragen op 
over de noodzaak van het testbeleid. 

In de lange rij voor het mobiele coronatest-hokje is het zweten en puffen geblazen. De maand 
juni wordt in Sjanghai gekenmerkt door warm, vochtig weer. In die omstandigheden moet de 
bevolking van Sjanghai nu minstens twee keer per week in de rij staan voor een corona-
test. Bron: AD, 10 juni 2022. 

 

Aan de recente vertragingen en annuleringen op Duitse luchthavens door 
personeelsproblemen komt waarschijnlijk niet snel een einde. Dat zei de Duitse minister 
Volker Wissing van Transport vandaag tegen Bild am Sonntag. Duitsland is volgens hem 
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echter geen uitzondering. ‘De situatie binnen het Europese luchtverkeer is een enorme 
uitdaging voor iedereen’, aldus Wissing. 

Personeelstekorten na de lockdowns vanwege de coronapandemie zijn volgens experts de 
hoofdoorzaak van de vele vertragingen en annuleringen op Duitse luchthavens. Volgens 
vakbond Verdi treft het personeelstekort bij de veiligheidscontrole, het inchecken en 
bagageafhandeling vooral grote luchthavens als Frankfurt, Hamburg, Berlijn en Düsseldorf. 

De nationale luchtvaartmaatschappij Lufthansa zegt alleen al in juli zo'n 900 vluchten in 
München en Frankfurt te willen annuleren. Volgens Christine Behle, plaatsvervangend 
voorzitter van de raad van toezicht bij Lufthansa, wordt de situatie alleen maar erger. ‘De 
zomer zal chaotisch zijn’, zei Behle tegen de Augsburger Allgemeine. Nieuwe medewerkers zijn 
hard nodig nu het aantal boekingen weer flink stijgt, stelde ze, maar veel voormalige 
medewerkers zijn vertrokken naar banen die beter betalen. ‘Het wordt dramatisch.’ Bron: 
HLN, 12 juni 2022. 

‘Schiphol, kluchthaven.’ Wat loopt er fout op de luchthaven die vroeger 
de beste van Europa was? 

Het is overal druk op Europese luchthavens, maar nergens is de chaos zo groot als op 
Schiphol. Al dagen staan er ellenlange wachtrijen en KLM stuurde gisteren maar liefst 42 lege 
vliegtuigen terug om de boel er niet nog meer ‘op te stoppen’. Wat is er aan de hand op de 
luchthaven die al meermaals verkozen werd tot beste van Europa? ‘Dit trekt niemand voor de 
zomer recht.’ Bron: HLN, 5 juni 2022. 

Schiphol ten onder door corona? Realiteit is dat het een keer mis móest 
gaan 

De grootste luchthaven van Nederland had lange tijd een goede naam over de hele wereld. Dat 
imago ligt volledig aan diggelen. Bezoekers spreken schande van de chaos en lange wachtrijen. 
Het ergste: de directie en het kabinet creëerden zelf het probleem door voor een dubbeltje op 
de eerste rang te willen zitten. Reconstructie van een aangekondigde ramp. Bron: HLN, 12 
juni 2022. 

 
© ADR, Getty Images, ANP 
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Nieuwe coronagolf mag niet te snel komen: sectorplannen nog niet klaar 

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf, maar opnieuw dreigt getreuzel met 
de voorbereidingen. De sectorplannen met coronamaatregelen per branche zijn nog niet 
volledig uitgewerkt, melden diverse bronnen. 

Binnenkort komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) met zijn aanpak voor 
komend najaar. ‘Eigen verantwoordelijkheid is daarbij het centrale punt’, meldt een ingewijde. 
‘Zelftesten blijft, de isolatieplicht na infectie ook.’ Maar de sectorplannen zijn nog niet tot in 
detail uitgewerkt. ‘We noemen wel basisprincipes, maar details moeten echt nog volgen’, 
bevestigt een andere bron.  

Dat zal tegen het zere been zijn van een deel van de Tweede Kamer, dat aandringt op een 
goede voorbereiding op de herfst en winter, inclusief uitgewerkte plannen en een degelijke 
communicatiestrategie voor wanneer de infecties werkelijk hard oplopen. 

Op het ministerie van Volksgezondheid heerst nervositeit over de periode met de ‘r’ in de 
maand. Dan moet rekening gehouden worden met een heropleving van het coronavirus. Die 
kan gepaard gaan met miljoenen infecties, rekende Kuipers eerder voor, met massale 
personeelsuitval en potentiële overbelasting van de zorg tot gevolg. 

Het kabinet zou daarom snel met uitgewerkte plannen komen die algemene lockdownregels 
moeten voorkomen. Als er bij oplopende infectieaantallen in restaurants, theaters, kantoren 
en fabrieken specifieke maatregelen genomen worden - denk aan speciale looproutes, beperkte 
openstelling of mondkapjesplicht - kunnen algemene sluitingen langer vermeden worden, 
stelde Kuipers. Maar de uitwerking duurt langer. ‘Dus het is de vraag of het dan allemaal op 
tijd is’, zegt een bron. 

Overigens staat allerminst vast dat het coronavirus komende winter net zo’n ontwrichtende 
impact heeft als eerder. Het aantal infecties loopt inmiddels weer wat op, maar met de huidige 
circulerende virusvarianten lijkt de kans op grote problemen nog gering. 

We moeten er werk van maken, anders krijgen we in het najaar echt een probleem, aldus 
minister Kuipers. 

Maar al vaker tijdens de pandemie verkeken experts en beleidsmakers zich op het virus, 
daarom dringt de politiek aan op een goede voorbereiding. De zomermaanden moeten daarvoor 
gebruikt worden. Kuipers riep de branches vorige maand nog op om haast te maken: ’Diverse 
sectoren werken aan plannen, anderen zijn terughoudender. Daarom mijn algemene oproep: 
bereid je voor, doe het niet alleen voor de samenleving, doe het vooral voor je eigen bedrijf of 
instelling. We moeten er werk van maken, anders krijgen we in het najaar echt een probleem.’ 
Bron: AD, 12 juni 2022. 

Onderzoek: katten kunnen corona waarschijnlijk ook aan mensen 
overdragen 

Het coronavirus kan waarschijnlijk van katten op mensen worden overgedragen. Dat blijkt uit 
onderzoek. In het tijdschrift Emerging Infectious Disceases beschrijven wetenschappers een 
geval in Thailand waarbij in augustus 2021 een dierenarts door een kat werd besmet met 
Covid-19.  

Dat katten zelf corona kunnen krijgen, was al langer bekend. Het virus is bij verschillende 
dieren ontdekt, waaronder nertsen, honden, leeuwen, tijgers en katten. Zij kregen de ziekte 
van mensen. Dat katten andersom ook mensen weer kunnen besmetten, was evenwel nog niet 
duidelijk. Maar volgens de onderzoekers is dat precies wat er is gebeurd bij de Thaise 
dierenarts. 

In 2021 behandelde de vrouw, die 32 jaar en gezond was, in de Zuid-Thaise stad Songkhla 
een kat die positief was getest op corona. De kat heeft het virus waarschijnlijk van zijn twee 
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uit Bangkok afkomstige eigenaren gekregen, schrijft een groep onderzoekers onder leiding van 
Sarunyou Chusri van de universiteit in Songkhla.  

De twee - een vader en zoon - werden vanwege een tekort aan ziekenhuisbedden naar het 
universiteitsziekenhuis in Songhkla gebracht - mét hun kat. De kat had voorheen op hetzelfde 
bed als de patiënten geslapen en werd voor onderzoek naar het dierenziekenhuis van de 
universiteit gestuurd. Daar nieste het dier tegen de dierenarts - die handschoenen en een 
N95-mondmasker droeg, maar geen bril. 

Drie dagen later kreeg ze corona-symptomen. Bron- en contactonderzoek wees uit dat de arts 
in de dagen voor haar besmetting met één ander besmet persoon contact had - maar het 
genetisch materiaal van dat virus - net zoals dat van de meeste virussen die op dat moment 
in Songhkla dominant waren - week af van het virus waarmee zij was besmet.  

Uit onderzoek naar de genetische samenstelling van de ziekteverwekker kwam naar voren dat 
de virussen die werden aangetroffen bij de kat, de dierenarts en de eigenaren juist zeer nauw 
verwant waren.  Aangezien de dierenarts geen contact heeft gehad met de eigenaren van het 
dier, denken de onderzoekers dat ze het virus van de kat kreeg. Daarmee zou bewezen zijn 
dat katten het virus ook op mensen kunnen overdragen. 

Tegelijkertijd komt deze vorm van besmetting weinig voor, stellen de onderzoekers. Dat komt 
omdat katten maar een korte periode hebben waarin ze besmettelijk zijn en 
ziekteverwekkende virussen overdragen - gemiddeld vijf dagen. ‘Desalniettemin, om de 
transmissie van SARS-CoV-2 van mensen naar katten te voorkomen, moeten mensen die 
besmet zijn contact met hun kat vermijden’, concluderen de onderzoekers. 

Infectieziektespecialist Scott Weese van de Canadian University of Guelph stelt in een artikel 
van de New York Times dat dit geval de noodzaak onderstreept om huisdieren te isoleren in 
het geval van een infectie: ‘Ik denk dat het belangrijk voor ons is om te erkennen dat het virus 
nog steeds tussen soorten kan worden uitgewisseld.’ Bron: AD, 12 juni 2022. 

 

Duitse stiefzusjes kunnen na 'corona-ontvoering' door ouders weg uit 
Paraguay 

Twee Duitse stiefzusjes die door de vader van de één en de moeder van de ander waren 
ontvoerd naar Paraguay, kunnen weer terugkeren naar Duitsland. Dat heeft de kinderrechter 
in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción bepaald. 

De vader en de moeder hadden hun dochters uit eerdere relaties in november ontvoerd naar 
Paraguay. Ze hadden tegen hun ex-partners gezegd dat ze met Clara (10) en Lara (11) een 
tripje naar Londen zouden maken. De ex-partners, die in Essen en München wonen, sloegen 
alarm toen de meisjes niet werden teruggebracht. 

In een afscheidsbrief had het stel geschreven dat de kinderen waren meegenomen om te 
voorkomen dat zij zouden worden ingeënt tegen het coronavirus. Een van de ontvoerders is 
Andreas Egler, een voormalige profvoetballer. Hij staat bekend als antivaxxer en 
complotdenker. 

Lange tijd was onduidelijk waar de vier verbleven. Er werd een internationaal arrestatiebevel 
uitgevaardigd. Na verloop van tijd bleken ze in Paraguay te zitten, waar wel meer Duitse 
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complotdenkers hun toevlucht hebben gezocht. Toen Duitse media vorige maand over de zaak 
berichtten, startten de Paraguayaanse autoriteiten een klopjacht. 

Op 2 juni brachten Egler en zijn vrouw Anna een video naar buiten waarin ze vroegen de 
klopjacht te staken. ‘Laat ons alsjeblieft met rust, we willen niet langer gezocht worden’, 
smeekten de kinderen. Egler zei: ‘Wij willen dat de wereld weet dat wij geen misdadigers zijn, 
dat wij goede mensen zijn.’ Zijn vrouw voegde eraan toe: ‘We wilden onze kinderen alleen 
beschermen, meer niet.’ 

Naar aanleiding van de video kwamen er onderhandelingen op gang, die ertoe leidden dat 
Egler en zijn vrouw zich meldden bij de Paraguayaanse autoriteiten. Ze werden vastgezet, de 
kinderen werden opgevangen. Hun andere ouders konden met hen bellen en kwamen vanuit 
Duitsland naar Paraguay om met hun dochters te worden herenigd. 

Nu de kinderrechter in Asunción heeft bepaald dat er geen reden is de meisjes langer in 
Paraguay te houden, zullen ze waarschijnlijk komende week terugvliegen naar Duitsland. 
Egler en zijn vrouw zijn volgens hun advocaten bereid om zich voor de Duitse rechter te 
verantwoorden. Bron: NOS, 11 juni 2022. 

 

Ongevaccineerde Canadese vader mag kind niet zien 

In Canada heeft een gescheiden ongevaccineerde vader het recht verloren om zijn 12-jarige 
kind te ontmoeten. Een rechter in de provincie Quebec heeft geoordeeld dat het in het belang 
van het kind is dat hij zijn vader voorlopig niet ziet. 

Het lijkt erop dat dit de eerste keer is dat een ouder contact met een kind wordt ontzegd omdat 
de ouder niet is gevaccineerd. 

De vader was zelf half december naar de rechter gestapt met het verzoek om zijn kind in de 
kerstvakantie vaker te mogen zien. De rechter deed op 23 december uitspraak, maar het 
vonnis is pas nu in het nieuws gekomen. De moeder verzette zich tegen het verzoek van de 
vader en vertelde de rechtbank dat ze kort geleden had ontdekt dat haar ex niet gevaccineerd 
is en een complotdenker is. 

Het kind is wel gevaccineerd, maar volgens de rechter biedt dat geen volledige bescherming 
tegen het coronavirus, en zeker niet tegen de Omikron-variant. 

De vader erkende tegenover de rechter dat hij twijfels heeft over het coronavaccin, maar zei 
dat hij zich wel aan de coronamaatregelen houdt. Volgens de rechter blijkt uit zijn 
Facebookpagina echter dat hij een complotdenker is en lijkt het er sterk op dat hij de 
coronamaatregelen negeert. 

Voor de rechter speelde verder mee dat de moeder samen met haar huidige partner ook nog 
twee jonge kinderen heeft, die niet zijn ingeënt, omdat kinderen onder de vijf jaar niet worden 
gevaccineerd. 

Het vonnis geldt voor beperkte tijd, omdat de situatie rond corona snel verandert. Ook 
herkrijgt de vader het recht om zijn kind te zien als hij zich alsnog laat vaccineren. 

Quebec heeft van alle Canadese provincies de meeste coronadoden en het aantal besmettingen 
loopt de laatste weken snel op. Deze week kondigde de premier van Quebec een speciale 
belasting aan voor ongevaccineerden. 
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Bijna negentig procent van de bevolking van de provincie is gevaccineerd, maar van de 
coronapatiënten in de ziekenhuizen is meer dan tweederde niet gevaccineerd. Bron: NOS, 13 
januari 2022. 

 

VNG: bestrijden corona moet geen 'permanente crisisaanpak zijn 

Een mogelijk nieuwe corona-uitbraak moet niet meer worden bestreden als crisis. 
‘Weersta de lokroep van de permanente crisisaanpak. Want juist die lokroep maakt 
de verleiding groot om snel terug te vallen op routines en procedures die worden 
gedicteerd vanuit het veiligheidsdomein.’ Dat staat een brede aanpak in de weg. 
Dat staat in het advies 'Voorbij de crisis in coronatijd' van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten aan de bestuurders in Nederland. 

De Bredase burgemeester Paul Depla stelde het stuk op met een groep experts uit 
verschillende hoeken van de samenleving, onder wie architect Francine Houben, 
directeur Jeroen Bartelse van TivoliVredenburg en een aantal wethouders, 
burgemeesters en hoogleraren. 

Bestuurders die in een coronacrisis terechtkomen, moeten zorgen dat ze 
openstaan voor redelijke kritiek en oog hebben voor belemmeringen waar mensen 
tegenaan lopen, menen de opstellers. Ook moet de aanpak die bestuurders kiezen, 
worden gesteund door hun lokale gemeenschap. Sowieso moet er al over de corona-
aanpak worden nagedacht op momenten dat er (nog) niet zoveel aan de hand is. 

‘Als het lukt om de hoofdprincipes in de praktijk te brengen, dan is de kans groot 
dat de maatschappij open kan blijven. Bovendien neemt daarmee de kans toe dat 
in het zwartste scenario, als een crisisaanpak onvermijdelijk zal zijn, vanuit 
vertrouwen gewerkt kan worden’, aldus het rapport. Daarbij zal dan ook de hulp 
van het Rijk moeten worden ingeroepen. Bron: Hart van Nederland, 9 juni 2022. 
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Huisartsen willen geen coronavaccinaties 

Als het kabinet over een tijdje besluit om een nieuwe ronde vaccinaties tegen het 
coronavirus te beginnen, doen huisartsen daar niet aan mee. Dat hebben de leden 
van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) samen besloten. 

Het besluit van de huisartsen gaat over seizoensgebonden Covid-vaccinaties. 
Mensen kunnen dan bijvoorbeeld in de herfst een prik tegen het coronavirus 
kunnen halen, zodat ze beter beschermd zijn in de winter. De LHV zegt dat dit een 
te complexe taak is voor huisartsen en dat GGD'en dit beter kunnen doen. 

Ook is er al langer een grote werkdruk bij huisartsen, waar de LHV zich grote 
zorgen over maakt. ‘Taken zoals vaccineren doen een beroep op de kostbare tijd 
van huisartsen en medewerkers.’ Bovendien is vaccineren ‘geen kerntaak van de 
huisartsenzorg’, aldus de vereniging. Huisartsen willen mensen wel vaccineren 
tegen griep en pneumokokken. Bron: Hart van Nederland, 25 mei 2022. 

 

 
 

Impact corona nog steeds zichtbaar in de klas 

Corona lijkt alweer even geleden. Toch merken ze in het onderwijs de gevolgen nog steeds. 
Dan gaat het niet om leerachterstanden, maar om veranderd gedrag van leerlingen. Door 
schoolsluitingen en onderwijs op afstand zagen leerlingen elkaar de afgelopen schooljaren 
minder. Bij een deel van de leerlingen leidde dit tot ander gedrag. 

Op de middelbare school Pantarijn in Kesteren zien docenten dat er meer akkefietjes zijn op 
school. Het type ruzies dat normaal gesproken in de onderbouw plaatsvindt, zien ze daar nog 
steeds in de bovenbouw. 

‘Er is meer onrust onder kinderen, doordat de basis van omgangsvormen is vervaagd’, zegt 
zorgcoördinator van de school Lisette Lindeman. ‘Er is een nieuwe norm ontstaan waar het 
stoere gedrag interessanter werd.’ 

Ook zijn kinderen sneller overprikkeld, merkt Lindeman. Ze ervaren het naar school gaan als 
te veel en te druk. Dit heeft volgens de coördinator een negatieve invloed op de 
schoolprestaties. 

‘Leerlingen gaan minder makkelijk aan het werk, ze zijn meer met elkaar bezig, op zoek naar 
hun telefoon of afleiding omdat ze dat thuis ook hadden’, zegt ze. Ook hebben leerlingen 
minder goed leren doorzetten. ‘Als het even moeilijk wordt, geven ze makkelijker op.’ 
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Volgens de zorgcoördinator zijn er hierdoor op dit moment meer thuiszitters en semi-
thuiszitters. Of dit door corona komt, is niet met zekerheid te zeggen. Lindeman hoort wel 
dezelfde geluiden van collega's op andere scholen. 

Neuropsycholoog Jelle Jolles schrijft het veranderende gedrag toe aan de coronaperiode. ‘Ze 
hebben weinig contact gehad, en daardoor is er te weinig feedback geweest’, aldus Jolles. 
‘Maar die feedback van je omgeving, in het bijzonder van leeftijdsgenoten, is nodig om te 
ervaren: o dat moet ik wel doen, dat moet ik niet doen.’ 

Het is volgens Jolles van belang dat onderwijsinstellingen de tijd nemen om aan de sociale 
contacten te werken. Daar kunnen in het voortgezet onderwijs mentorlessen voor worden 
gebruikt. Groepen van leerlingen met elkaar laten praten over dingen die hen bezighouden, 
zodat ze elkaar feedback kunnen geven. 

Op de school in Kesteren komt er volgend jaar in elk geval een extra mentoruur. Ook hebben 
docenten extra trainingen pedagogische vaardigheden gekregen. Deze zijn betaald uit het 
Nationaal Programma Onderwijs, dat is opgezet om door corona veroorzaakte achterstanden 
in het onderwijs weg te werken. 

CNV Onderwijs roept op om scholen de ruimte te geven om te doen wat in het belang van de 
leerling is. Dat kan betekenen dat een leerling een zogenaamd bonusjaar krijgt als dat nodig 
is. Volgens de vakbond is dat nu nog niet mogelijk omdat scholen door de onderwijsinspectie 
beoordeeld worden op de prestaties van de leerlingen. Hierdoor ligt er druk op de scholen om 
leerlingen over te laten gaan naar een volgend jaar terwijl het beter zou zijn als ze langer de 
tijd krijgen voor een leerjaar. 

Het ministerie van Onderwijs denkt na over een oplossing. Zo wordt gedacht aan een 
tussenjaar na het primair onderwijs, een groep 9. Ook een vijfjarig vmbo en zesjarige havo 
worden overwogen. Het is niet bekend wanneer hierover wordt besloten. Bron: NOS, 2 juni 
2022. 

Horeca weer bijna op niveau van voor corona  

De omzet in de horeca stijgt aanzienlijk sinds het opheffen van de coronamaatregelen. 
Daarmee komt het niveau van voor corona weer in zicht. De omzet staat nu op 91 procent 
vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, toen er nog geen corona was. 

Terrassen aan de Oude Gracht in Utrecht. @ ANP 
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Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen is de omzet in de horeca de eerste drie 
maanden van dit jaar met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. 
Toen daalde de omzet nog fors, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Bezoek aan restaurants en cafés (+20,3 en +15 procent) nam meer toe dan aan 
fastfoodrestaurants en snackbars (+7,3 procent). In kantines en de catering werd juist minder 
uitgegeven, daar daalde de omzet met 2,4 procent. 

Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar, toen er een strenge lockdown gold en 
de horeca alleen open was voor afhalen en bezorgen, werd 92 procent meer omgezet. 

Mensen gingen vooral weer meer naar de kroeg. De omzet van cafés was drie keer zo hoog als 
een jaar eerder, die van restaurants bijna anderhalf keer. De stijging bij fastfoodzaken was 
ruim 40 procent en in kantines en catering werd bijna 50 procent meer omgezet. Daar is de 
omzet nog niet terug op het niveau van voor corona. 

Dit jaar begon ook met een lockdown, maar in de loop van het eerste kwartaal mocht de horeca 
steeds verder open en sinds 25 februari weer helemaal. Ten opzichte van het begin van de 
corona-uitbraak, in het eerste kwartaal van 2020, was de omzet 2 procent hoger. 

Ook hotels en vakantieparken profiteren van het verdwijnen van de coronamaatregelen en ook 
van het uitzonderlijk zachte weer. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 7,1 procent ten 
opzichte van de drie maanden ervoor. 

Vergeleken met begin vorig jaar was de stijging voor hotels bijna 175 procent, maar dat is nog 
lang niet het niveau van voor corona en ook 22 procent lager dan in 2020. Mensen kozen in 
coronatijd vaker voor een vakantiehuisje of camping. Daardoor blijft de stijging ten opzichte 
van het eerste kwartaal van de afgelopen twee jaren beperkt tot ruim 18 procent. 

Sinds begin april zijn horecaondernemers weer uit de dip van de maanden ervoor en zien ze 
het weer zonnig in. Het vertrouwen is in de horeca hoger dan in alle andere bedrijfstakken. 
Dat is te danken aan het opheffen van de maatregelen en de sterkere economie, waardoor ze 
hun omzet zien toenemen. 

Wel is het personeelstekort een grote zorg voor horecaondernemers. Het heeft er al toe geleid 
dat zaken niet altijd open konden. Bijna 43 procent ziet het als een belemmering voor de 
bedrijfsvoering. Het gemiddelde voor alle ondernemers is 34 procent. Bron: NOS, 31 mei 2022. 

 

AI essentieel bij indammen corona en apenpokken 

Artificial intelligence (AI) wordt al sinds de Mexicaanse griep in 2009 ingezet om virussen te 
lokaliseren, in te dammen en steeds vaker ook om virusinfecties te behandelen. Ook voor de 
bestrijding van corona, en nu óók de apenpokken, heeft AI een groot potentieel. Vroegtijdige 
waarschuwing van nieuwe zoönosen, virussen die worden overgedragen van dier op mens, is 
essentieel. Hoe sneller besmettingen met apenpokken real time in beeld zijn, hoe beter de 
virale spillover kan worden aangepakt voordat er een pandemie ontstaat. 

Pandemieën zoals de Mexicaanse griep en COVID-19 hebben ons het enorme potentieel laten 
zien van AI-gebaseerde voorspelling en ziektesurveillance. In het geval van apenpokken 
circuleert het virus al in Afrikaanse landen, maar heeft het nu internationaal de sprong 
gemaakt. Met behulp van AI is het beter mogelijk om het virus in te dammen. Het gaat dan in 
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eerste instantie om het real time inventariseren en verzamelen van gegevens over 
infectiepercentages. Vervolgens kan AI ingezet worden om verspreiding tegen te gaan. Goed 
nieuws is dat WHO niet verwacht niet dat de wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus 
zal uitgroeien tot een pandemie.   

Kunstmatige intelligentie is niet langer een technologie van de verre toekomst en is inmiddels 
overal om ons heen. In veel verschillende sectoren worden slimme machines gebruikt die 
mensen zwaar werk uit handen nemen. Maar AI effent ook de weg voor toekomstgerichte 
technologie zoals zelfrijdende auto’s. Kunstmatige intelligentie maakt zelfs 
autonoom vliegende drones mogelijk, zoals uitgebreide testen op 30 mei 2022 op de High Tech 
Campus Eindhoven laten zien.    

Ook in de zorg wordt kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere technologie. Zo 
kunnen AI-systemen al met grote nauwkeurigheid beeldmateriaal analyseren op aanwezigheid 
van bijvoorbeeld borstkanker. Bij de bestrijding van virussen speelt AI een steeds 
belangrijkere rol. Dat gaat door het volgen van enorme gegevensstromen (big data) op een 
manier die een mens niet kan. Zo kunnen  met een AI-platform gegevens uit 
overheidsrapporten, sociale media, nieuwssites en andere online bronnen worden 
geanalyseerd om de wereldwijde verspreiding van bijvoorbeeld corona of apenpokken te 
volgen. 

Kunstmatige intelligentie heeft óók een onderzoeker van de Michigan State University en zijn 
team geholpen bij het vinden van antwoorden over de nieuwe Omikron-variant. De 
onderzoekers melden dat Omikron en andere varianten een verhoogde besmettelijkheid en 
antilichaamresistentie ontwikkelen volgens een kunstmatige-intelligentiemodel. Zodoende 
wordt duidelijk dat er nieuwe vaccins en nieuwe en antilichaamtherapieën nodig zijn. 

AI kan ook worden gegevens voor het ontginnen van sociale media, zodat beter wordt begrepen 
wanneer de volgende infectiepiek plaats zal vinden. Maar AI wordt met betrekking tot virussen 
nog op ontelbaar veel andere wijzen ingezet. Denk onder meer aan het gerichter behandelen 
en herkennen van covid. Een voorbeeld betreft patiënten die getroffen worden door COVID-19 
die na genezing vaak (langere tijd) onder behandeling moeten blijven voor de geleden 
longschade. Het consortium ICOVAI werkt voor die groep aan de ontwikkeling van AI-
technologie waarmee de betreffende longschade beter geanalyseerd kan worden. Die analyse 
kan ook bijdragen aan de keuze voor de juiste behandelmethode. 

Een andere mogelijkheid die kunstmatige intelligentie biedt is tot slot het onderzoeken van 
het genoom van virussen die dieren infecteren zodat kan worden voorspeld of ze mogelijk van 
dier op mens over kunnen springen. Kunstmatige intelligentie biedt kortom een breed pallet 
aan slimme opties om virussen te bestrijden en de uitbraak van pandemieën waar mogelijk te 
voorkomen. Bron: ICT & health, 1 juni 2022. 

 
 
Reproductiegetal coronavirus voor het eerst weer boven de 1 
 
Het laatst bekende reproductiegetal van het coronavirus is voor het eerst sinds eind februari 
weer boven de 1 gekomen. Dat betekent dat het virus zich weer uitbreidt onder de bevolking, 
al is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit een nieuwe golf betekent, zegt het RIVM. 
 
Het reproductiegetal staat nu op 1,21. 
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Het RIVM registreerde tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2235 positieve uitslagen 
van coronatests. Een dag eerder waren er 2440 nieuwe gevallen. Dit is het hoogste niveau 
sinds april. In de ziekenhuiscijfers is van een opleving van het coronavirus nog weinig te 
merken. 
 
Een reproductiegetal van 1,21 betekent dat een groep van honderd mensen die corona onder 
de leden hebben gemiddeld 121 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 146 mensen aan 
en zo weer verder. Het reproductiegetal kan altijd pas na twee weken worden vastgesteld. De 
waarde van 1,21 is dus gebaseerd op de situatie van 26 mei. Of het sindsdien verder is 
opgelopen, of juist weer is gedaald, is nog niet bekend. 
 
Nederland is niet het enige land waar weer met argusogen naar de coronacijfers wordt 
gekeken. Ook in het Verenigd Koninkrijk is het aantal besmettingen voor het eerst in twee 
maanden tijd weer gestegen. 
 
De stijging heeft vermoedelijk te maken met de verdere verspreiding van de nieuwere Omikron-
varianten BA.4 en BA.5, die waarschijnlijk nog besmettelijker zijn. Het lijkt er vooralsnog niet 
op dat deze varianten ziekmakender zijn. Bron: RTL Nieuws, 10 juni 2022. 
 
Speciale kliniek nodig voor langdurige klachten na corona 
 
Patiënten met langdurige klachten na een coronabesmetting zouden in de toekomst 
behandeld moeten worden in een nieuw op te richten kliniek. Daarvoor is patiëntenorganisatie 
C-support in gesprek met het kabinet. Steeds duidelijker wordt dat de ene long covid-patiënt 
de andere niet is, dat long covid diverse oorzaken kent en dat patiënten meerdere 
behandelingen nodig hebben. 

De organisatie pleit voor een landelijk expertisecentrum voor long covid waar patiënten met 
aanhoudende klachten terecht kunnen voor verder onderzoek, en waar ook plaats is voor 
mensen die getroffen zijn door andere post-infectieziekten. Volgens Alfons Olde Loohuis, 
medisch adviseur bij C-support, zijn er veel parallellen met bijvoorbeeld Q-koorts en Lyme. 
Bron: AD, 13 juni 2022. 

Nieuw coronaplan moet samenleving en scholen zo lang mogelijk 
openhouden 

Het kabinet wil de samenleving zo lang mogelijk openhouden bij een nieuwe opleving van het 
coronavirus. Daarvoor wordt een zogenoemde basisparaatheid voor vaccineren, monitoren en 
testen en traceren ingesteld, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maandag in 
een brief aan de Tweede Kamer. 

Vooral scholen en de kinderopvang moeten zo lang als mogelijk openblijven. Als er toch 
maatregelen nodig zijn, dan ligt het sluiten van fysiek onderwijs ‘onderop de stapel’. 

Sluiting is pas aan de orde als scholieren, studenten en personeel in de scholen en 
onderwijsinstellingen ‘direct gevaar lopen’, schrijft Kuipers. 

Het kabinet benadrukt dat de maatschappij zelf ook een grote verantwoordelijkheid heeft. Het 
openhouden van de samenleving ‘is een verantwoordelijkheid van ons allemaal’, aldus de 
bewindsman. 

Hoe dat er voor bedrijven uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. Gezondheidschecks, 
looproutes, kuch- en spatschermen en de afstandsregel zijn voor veel sectoren werkbaar. 

Maar wat er bijvoorbeeld met het coronatoegansbewijs gaat gebeuren, is nog onbekend. ‘Het 
kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het 
toegangsbewijs onderzoeken’, schrijft Kuipers. 
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Bij eventuele nieuwe maatregelen, vormen de sectorplannen daar de basis voor. Maar als het 
coronavirus zo hevig oplaait dat er sprake is van een zwart scenario, ‘kunnen verdergaande 
maatregelen onvermijdelijk zijn’. 

Een beperking van de openingstijden zijn ‘minder werkbaar’, kreeg Kuipers in zijn gesprek 
met verschillende sectoren te horen. Met ruimere openingstijden zou de drukte beter over de 
dag verspreid kunnen worden. 

Een algehele winkelsluiting zou ‘averechtse gevolgen’ kunnen hebben, ‘omdat de kans op 
ondermijning van de maatregelen toeneemt’, schrijft Kuipers. Dat was bijvoorbeeld te zien bij 
de opkomst van de thuiskappers toen kapperszaken de deuren moesten sluiten en bij de 
illegale feesten vanwege een dichte horeca. 

Deze maatregelen hebben vooralsnog geen wettelijke basis sinds de tijdelijke coronawet vorige 
maand in de Eerste Kamer sneuvelde. Daar wordt nog aan gewerkt, laat de bewindsman 
weten. 

Onderdeel van de basisparaatheid is dat de GGD het testen en vaccineren snel kan opschalen. 
Dat begint bij 300.000 prikken per week en moet daarna in drie weken worden opgeschroefd 
tot wekelijks 500.000. Na zes weken moeten dat 1,5 miljoen vaccinaties per week zijn. 

De huidige testcapaciteit wordt maar beperkt opgeschaald indien nodig. Het is sinds april 
namelijk niet meer nodig om na een positieve zelftest ook nog een officiële uitslag te halen. 

Een grootschalige opschaling is alleen nodig als een virusvariant lastig te ontdekken is met 
zelftesten en de druk op de zorg en ziekenhuizen toch oploopt. De GGD's kunnen in twee 
weken opschalen naar 15.000 tests per dag, oplopend naar 100.000 per dag na vijf weken. 

Of er opnieuw massaal gevaccineerd en getest moet worden, is afhankelijk van het zicht op 
het virus. Die taak ligt nog steeds bij het RIVM. 

Daarvoor worden op driehonderd locaties rioolwatersurveillances gehouden en moeten 
kiemsurveillances uitwijzen hoe het virus zich ontwikkelt. Ook de ziekenhuis- en IC-opnames 
spelen een bepalende rol in hoeverre er weer maatregelen moeten worden genomen. 

Kuipers noemt het tot slot ‘aannemelijk’ dat we in de ‘nabije toekomst’ weer te maken krijgen 
met een opleving van het virus. Bron: AD, 13 juni 2022. 

Teleurstelling en tranen bij Stones-fans: ‘Dit was misschien wel onze 
laatste kans’ 

Wat een onvergetelijke avond had moeten worden met hun muzikale helden, is voor 
tienduizenden Stones-fans veranderd in een domper die nog lang zal nadreunen. Een positieve 
coronatest van zanger Mick Jagger zorgde ervoor dat het concert dat The Rolling Stones 
maandag zouden geven in de Johan Cruiff ArenA op het laatste moment is afgelast. Het slechte 
nieuws zorgde voor uiteenlopende reacties bij de liefhebbers die vanuit heel de wereld naar 
Amsterdam waren gekomen. ‘Ik blijf hier tot Mick Jagger weer beter is.’  Bron: De Telegraaf, 
12 juni 2022. 

Sywert Van Lienden, het vervolg 

De politie betaalde toen de Covid-pandemie uitbrak 12,2 miljoen euro voor 3 miljoen 
mondkapjes, zo blijkt uit dit onderzoeksverhaal van Stefan Vermeulen. Handige 
tussenhandelaren, angst voor krapte en een onkritische benadering door de politie zelf blijken 
op te tellen tot een serie deals ver boven de toen al opgeblazen marktprijs. De kapjes komen 
via drie tussenschakels bij de Nederlandse politie terecht, ontdekt Vermeulen. 

De Rotterdamse ondernemer Ronald van der Boor, oprichter van handelsbedrijf Calceus, 
kocht de maskers in bij de fabriek in China, regelde het transport en ook de inklaring op 
Schiphol. Eenmaal in Nederland nam Network Seafood de maskers over en verkocht ze door 
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aan Intersafe, dat ze vervolgens aan de politie leverde. Zo kon de prijs per masker soms tot 
boven de 5 euro per stuk stijgen. Meer dan de helft van de drie miljoen maskers bleef 
ongebruikt. Op dit moment zijn er nog altijd 1,7 miljoen mondkapjes op voorraad, bevestigt 
de politiewoordvoerder. De twee ondernemers achter Network Seafood keerden zichzelf al in 
mei 2020 een dividend van 2,2 miljoen euro uit. Bron: NRC, 14 juni 2022. 

Sywert vindt dat hij ‘oprecht en integer’ heeft gehandeld 

'Hier is een persoonlijke vete aan de gang.' Dat waren de laatste woorden van Sywert Van 
Lienden, aan het einde van een uren durende civiele zitting in de rechtbank van Amsterdam. 
En iets eerder: 'Ik ben de nationale kop-van-jut. Er hebben mensen in mijn voortuin gestaan. 
Ik ben bedreigd en beschimpt.' 

Van Lienden was jarenlang een vaste gast aan de talkshowtafels: een CDA’er met invloed aan 
het Binnenhof, en een man met een mening. Toen in het voorjaar van 2020 corona Nederland 
trof, werd hij het gezicht van de in allerijl opgetuigde Stichting Hulptroepen Alliantie. Van 
Lienden zou Nederland met zijn club gaan helpen. 'Om niet', zei hij daarbij. 

De Volkskrant en Follow the Money onthulden vorig jaar dat hij voor €100 miljoen aan 
mondkapjes verkocht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De helft van 
de maskers werd afgekeurd door het RIVM. Maar de woede concentreerde zich op Van Lienden 
nadat was gebleken dat hij €9 miljoen had verdiend met deze transactie, die bekend werd als 
'de mondkapjesdeal'. 

Samen met compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel had hij zichzelf die miljoenen 
uitgekeerd vanuit de Relief Goods Alliance (RGA). Dat was een commerciële bv, gelieerd aan 
de Hulptroepen Alliantie. Dat het geld uit de stichting naar de bv doorstroomde, was 
onbekend. 

Dinsdag sprak Van Lienden uitvoerig tijdens de zitting in de Amsterdamse rechtbank. Eind 
april werden hij en Damme door de rechter geschorst als bestuurders van Hulptroepen 
Alliantie. Van Gestel was zelf eerder al teruggetreden als bestuurder. 

De vraag is: moet Van Lienden worden ontslagen? Het OM vindt van wel. Zolang Van Lienden 
in het bestuur zit, kan hij een onderzoek naar zijn eerdere handelwijze frustreren, stelt het 
OM. Van Lienden zelf noemde het dinsdag 'ontijdig' om daar nu toe over te gaan. 'Het afgelopen 
jaar hebben we ons dag en nacht ingezet. Meer dan fulltime. Als we vertrekken, heeft de 
stichting geen toekomst. Wij doen alles.' Hij had meermaals overwogen om op te stappen. 
'Maar dat is niet in het belang van de stichting. Ik heb oprecht en integer gehandeld.' 

Mocht er een onderzoek komen naar het beleid rond de stichting, 'dan heb ik daar geen 
probleem mee. Ik heb niet te verbergen. Niets.' Maar, zo stelde de rechter, als hij aanblijft als 
bestuurder, kan hij dan wel zo'n onderzoek leiden? Dat is een slager die zijn eigen vlees keurt. 
Van Lienden: 'Ik ben een hele strenge slager.' 

‘Medewerkers van de stichting zijn gebruikt voor Relief Good Alliance.’ Het schorsen van een 
stichtingsbestuur door het Openbaar Ministerie is 'geen alledaagse bezigheid', zei de officier 
van justitie die bij de zaak is betrokken. Maar de scheiding tussen stichting en commerciële 
bv was onzichtbaar, zo stelde het OM. 'Medewerkers van de stichting zijn gebruikt voor Relief 
Good Alliance. Er is omzet van de stichting omgebogen naar de bv. En bestuurders van de 
stichting mogen geen corporate opportunity voor zichzelf gebruiken.' 

Zeven mensen die meewerkten aan de Stichting Hulptroepen Alliantie hebben óók om ontslag 
van Van Lienden verzocht. Zij werden misleid en zijn slachtoffer geworden van wanbestuur, 
zei hun advocaat. 'De medewerkers wisten niets van de geheime commerciële deals via RGA 
bv. In diverse presentaties is RGA bv gepresenteerd als onderdeel van de stichting.' 

Volgens Van Lienden, die veelal hoofdschuddend in de rechtszaal zat, hadden de stichting en 
de bv twee verschillende doelgroepen. Hulptroepen was er voor 'eerstelijnszorg', zoals 
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huisartsen en fysiotherapeuten. RGA was er voor grote bedrijven, die mondkapjes nodig 
hadden. Dat was dat ook voor iedereen duidelijk, zei Van Lienden: voor de bank, voor de 
verhuurder van het pand waar ze zaten. 'Het was volkomen helder dat de winst bij RGA zou 
terechtkomen.' 

Saillant: in het tv-programma Buitenhof zei Van Lienden vorig jaar nog: 'Wat door ons een 
puinzooi is geworden, is het vermengen van een stichting en een bv. Dat heb ik fout gedaan.' 

Van Liendens compagnon Bernd Damme verdiende zo'n €5 miljoen met de mondkapjesdeal. 
'Naar eer en geweten heb ik meegewerkt aan de Stichting Hulptroepen Alliantie', zei Damme 
aan het einde van de zitting. Al erkende hij: 'De externe communicatie had beter gekund.' 

Voormalige medewerkers willen geen mediation. Zulke gesprekken zijn geheim, en ze willen 
juist dat alles naar buiten zou komen. Designer Justus Bruns, die ook betrokken was bij de 
Alliantie, was van hen de laatste die sprak: 'Het is het nooit de intentie geweest om jullie leven 
kapot te maken. Ik ben zelfs voor jullie in de bres gesprongen', zei hij tegen Van Lienden en 
Damme. Want hij was ervan overtuigd dat hij werkte voor een non-profitorganisatie. 'Helaas 
ben ik belazerd op dat vlak.' 

Op 21 juli doet de rechtbank uitspraak over eventueel ontslag van Van Lienden. Bron: FD, 14 
juni 2022. 

Nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in België blijven 
stijgen: dit zijn de meest recente coronacijfers 

In de periode tussen 7 en 13 juni zijn dagelijks gemiddeld 60,7 mensen in het ziekenhuis 
opgenomen omwille van een coronabesmetting, een stijging met 15 procent in vergelijking met 
de voorgaande periode. Dat blijkt uit recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook 
het aantal besmettingen stijgt. 

Tussen 4 en 10 juni werden dagelijks gemiddeld 1.878 nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld, een stijging met 19 procent ten opzichte van de voorgaande periode. 

Behalve pinkstermaandag, is er weer elke dag van de week een stijging van het aantal 
besmettingen geregistreerd ten opzichte van dezelfde dag een week eerder. 

De positiviteitsratio bedraagt 19,4 procent. Het reproductiecijfer van het virus ligt op 1,10 
(+14 procent). Een waarde hoger dan 1 betekent dat het virus aan kracht wint. 

In de periode tussen 7 en 13 juni zijn er dagelijks gemiddeld 60,7 mensen in het ziekenhuis 
opgenomen omwille van een coronabesmetting, een stijging met 15 procent in vergelijking met 
de voorgaande periode. 

In totaal liggen er momenteel 889 patiënten met Covid-19 (+1 procent) in de ziekenhuizen, 
van wie er 62 (-6 procent) intensieve verzorging nodig hebben. 

Voorts stierven er dagelijks gemiddeld 5,9 mensen (-5 procent) aan de gevolgen van een 
besmetting met het coronavirus, waarmee er sinds het uitbreken van de pandemie in België 
al 31.835 coronapatiënten overleden zijn. Bron: D4 Morgen, 14 juni 2022. 
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Air France-KLM, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij KLM, heeft een 
kapitaalverhoging afgerond en daarmee 2,26 miljard euro opgehaald, meldt het concern 
dinsdag. Dat geld zal vooral gebruikt worden om coronasteun terug te betalen. Ook de 
Nederlandse Staat en de Franse overheid kochten een deel van de aandelen. 

Air France-KLM haalde het geld op door 1,9 miljard extra aandelen op de markt te brengen. 

Als de Nederlandse overheid geen aandelen had bijgekocht, zou haar belang zijn verwaterd 
van 9,3 procent naar 2 procent. Daardoor zou Nederland minder te zeggen hebben bij het 
bedrijf. 

Dat wilde minister Sigrid Kaag (Financiën) voorkomen en daarom pompte de Staat opnieuw 
geld in het luchtvaartconcern. Kaag ging ervan uit dat dit zo'n 220 miljoen euro zou kosten, 
maar het uiteindelijke bedrag is nog niet bekendgemaakt. 

In totaal heeft de Nederlandse Staat nu ongeveer 1,9 miljard euro geïnvesteerd in Air France-
KLM. In 2019 kocht de overheid een belang van 14 procent voor 744 miljoen euro. Dat 
verwaterde later naar 9,3 procent, maar nu legde de Staat opnieuw zo'n 220 miljoen euro in 
om dat belang te behouden. De coronasteun aan KLM was goed voor 942 miljoen euro. 

Dat laatste bedrag wordt in principe wel terugbetaald. Dat was een van de redenen voor de 
kapitaalronde. Van de opbrengst wordt 1,7 miljard euro gebruikt voor het terugbetalen van 
coronasteun aan zowel de Nederlandse overheid als de Franse staat. Volgens de laatste 
berichten heeft KLM inmiddels twee derde van de ontvangen steun terugbetaald aan 
Nederland. 

Ook de Franse overheid, met een belang van 28,6 procent de grootste aandeelhouder van Air 
France-KLM, deed mee om haar belang op niveau houden. 

Onlangs werd bekend dat Air France-KLM een grote luchtvrachtdeal heeft gesloten met de 
Franse containervervoerder CMA CGM. Dat laatste bedrijf koopt zich bij de emissie in voor 
400 miljoen euro en had al aangekondigd een belang van maximaal 9 procent in Air France-
KLM te nemen. Partners China Eastern Airlines en Delta Air Lines doen ook mee. Bron: NU.nl, 
14 juni 2022. 

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang 
mogelijk open houden 

De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona 
langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor 
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vaccineren, monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid 
om maatregelen, zoals afstand houden, te kunnen treffen als dat nodig is. In de 
langetermijnstrategie, die minister Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is 
ook nadrukkelijk een rol voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de 
samenleving zelf weggelegd. Preventief kunnen we met elkaar al veel doen. Zo zijn sectoren 
bezig met plannen die beschrijven hoe zij omgaan met een potentiële opleving van het virus. 

Het epidemiologisch beeld is nu gunstig: een relatief laag aantal besmettingen en weinig 
nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het RIVM geeft wel aan dat we rekening 
moeten houden met een mogelijke opleving van het virus en de opkomst van nieuwe varianten. 
De situatie is anders dan de afgelopen 2 jaar. Nederland is beter voorbereid en beschermd, 
vooral dankzij de opbouw van onze beschermingsgraad. Dat komt doordat veel mensen 
gevaccineerd zijn of eerder een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt. Die 
bescherming neemt af over tijd. Daarom bereiden we ons voor op verschillende scenario’s, 
waarin het aantal besmettingen weer toeneemt. 

Het RIVM houdt zicht op het virus door nieuwe oplevingen zo vroeg mogelijk te signaleren met 
instrumenten zoals rioolwatersurveillance, het monitoren van het aantal opnames in 
ziekenhuizen en op IC’s, de situatie in de verpleeghuizen en de internationale situatie. Het 
RIVM houdt de bescherming tegen het virus in de gaten door te kijken naar de 
vaccinatiegraad, het doen van onderzoek naar de (langetermijn-) effectiviteit van de 
coronavaccins en serologisch onderzoek. 

De GGD heeft een basiscapaciteit testen en vaccineren beschikbaar en kan snel opschalen 
wanneer nodig. Zelftesten bij klachten is het uitgangspunt, maar als het nodig is kan de GGD 
opschalen voor testen. Voor vaccineren is de huidige basiscapaciteit 300.000 vaccinaties per 
week, dit kan in 3 weken naar wekelijks 500.000 en binnen 6 weken naar wekelijks 1,5 
miljoen vaccinaties. Het ministerie van VWS houdt er rekening mee dat in de komende 
maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Indien nodig is er voldoende voorraad 
coronavaccins om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden. Het 
RIVM en de Gezondheidsraad blijven adviseren over de noodzaak voor een herhaalprik. 
Diverse farmaceuten werken momenteel aan aangepaste coronavaccins, zoals voor de 
Omikron-variant. Zodra aangepaste vaccins op de Europese markt verschijnen, kan 
Nederland binnen de huidige aankoopcontracten van dezelfde farmaceut, de vaccins die we 
dan nog tegoed hebben, omzetten naar de nieuwe. 

Er komt een Maatschappelijk Impact Team dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en 
economische impact van coronamaatregelen. Jolande Sap wordt kwartiermaker en beoogd 
voorzitter van dit Maatschappelijk Impact Team. Het Maatschappelijk Impact Team staat 
naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere 
maatschappelijk impact van voorgestelde maatregelen. Het staat het Maatschappelijk Impact 
Team vrij om ook ongevraagd advies te geven. 

Eén van de doelen van het coronabeleid is om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. 
Het is belangrijk dat de (reguliere) zorgketen goed kan blijven functioneren, ook bij een 
opleving van het virus. De zorg heeft zich dan ook voorbereid op een komende coronagolf na 
het advies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgmedewerkers. Er wordt gewerkt 
aan een optimale en flexibele inzet van zorgmedewerkers. Op basis van de aanbevelingen van 
het expertteam COVID ziekenhuiszorg bevordert het kabinet een effectieve inzet van de 
bestaande capaciteit in de hele zorgketen. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld de brede inzet van 
nieuwe initiatieven in de zorg die in de afgelopen 2 jaar succesvol zijn gebleken, maar nog niet 
in het hele land zijn toegepast. Het kabinet vraagt het LNAZ en de ROAZ- regio’s er voor te 
zorgen dat deze initiatieven tijdig in het hele land worden toegepast. 

De overheid heeft zich voorbereid op een opleving van het virus, maar tegelijkertijd kan 
iedereen bijdragen aan het openhouden van de samenleving. Bijvoorbeeld door je te houden 
aan basisadviezen zoals handen wassen, thuis te blijven bij klachten, dan een zelftest te doen, 
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te ventileren en de geadviseerde vaccinaties te halen. Het kabinet is verder ook het gesprek 
aangegaan met sectoren om samen te werken aan een langetermijnaanpak van corona. 
Ondernemers en instellingen hebben de afgelopen 2 jaar veel ervaring opgedaan en weten 
welke preventieve maatregelen en interventies het beste in de praktijk werken. Sectoren als 
het onderwijs, de culturele sector, sport, busvervoer, contactberoepen en de reisbranche 
hebben al voorstellen gedaan. Sectoren noemen een registratie- en gezondheidscheck van 
bezoekers vaak als werkbare maatregel. Ook looproutes, kuch- en spatschermen en vaste 
zitplaatsen zijn voor sectoren reële opties. De komende maanden blijft het kabinet in gesprek 
met de sectoren om hun plannen verder vorm te geven. Er worden maatregelenladders per 
sector gemaakt, oplopend van minder ingrijpende naar zwaardere maatregelen. Bij een nieuwe 
opleving van het virus staan de uitgewerkte sectorplannen aan de basis van het coronabeleid 
als ze voldoende solide zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen kan van de sectorplannen 
worden afgeweken: als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen 
onvermijdelijk zijn. 

Het uitgangspunt van het kabinet daarbij is het sluiten van scholen of de kinderopvang te 
allen tijde voorkomen, vanwege de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Onderwijs ligt bij het treffen van eventuele maatregelen onderop de stapel. Er zal slechts 
sprake zijn van een (gedeeltelijke) sluiting als er een virus(variant) komt, waarbij scholieren, 
studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen. 

Het openhouden van de samenleving vraagt om een preventieve aanpak, gezond verstand en 
is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. In het bijzonder heeft het kabinet in de 
voorbereidingen voor de langetermijnstrategie aandacht voor kwetsbare groepen en mensen 
die nog steeds de impact van de epidemie aan den lijve ondervinden, zoals mensen met 
langdurige klachten na corona, ondernemers met schulden en jongeren. Sectoren is ook 
gevraagd rekening te houden met medisch kwetsbaren. Sectoren weten zelf wat het beste 
werkt om hun klanten, bezoekers, leerlingen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid 
te blijven verwelkomen en het kabinet denkt hierin met hen mee. Bron: Rijksoverheid.nl, 13 
juni 2022. 

Minister Kuipers kan nieuwe lockdown niet uitsluiten, afhankelijk van 
varianten 

Zorgminister Ernst Kuipers kan niet garanderen dat er geen nieuwe lockdown komt. Dat 
hangt onder meer af van de mogelijke opkomst van nieuwe, ernstig ziekmakende en zeer 
besmettelijke coronavarianten, waartegen de huidige vaccins niet werken. 

Dat zei de minister in het Kamerdebat over zijn langetermijnaanpak corona. De Kamer wil een 
lockdown het liefst voorkomen en is bezorgd over de capaciteit bij de GGD's. 

Die laatste zorg deelt Kuipers niet. Binnen zes weken kunnen drie miljoen mensen worden 
gevaccineerd. Dat lijkt hem voldoende. Kuipers maakt zich wel zorgen over de vaccinatiegraad. 

In de laatste vaccinatieronde was de opkomst 'teleurstellend', zei de minister. In die ronde, 
eerder dit jaar, konden alle 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid een tweede 
boosterprik halen. Heel veel mensen hebben dat niet gedaan. 

Kuipers ziet niets in de wens van de Tweede Kamer om de ic-capaciteit uit te breiden. Er is 
volgens hem voldoende capaciteit, met 993 bedden waarvoor personeel is ingeroosterd. 
Daarvan waren er gisteren 686 in gebruik. In 24 van deze bedden liggen coronapatiënten. 

Als het nodig is, kan worden opgeschaald naar 1700 ic-bedden. Meer kunnen ic-afdelingen 
niet aan, stelde de minister. Er is dan onvoldoende personeel per patiënt beschikbaar en dan 
komt de reguliere zorg in de knel. 

Kuipers kan nu niet aangeven wanneer strengere maatregelen nodig zijn. In de vorige crisis 
was vooral de druk op de zorg en de ic-bezetting leidend bij de te nemen maatregelen. ‘De 
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situatie is nu anders. Ik kan nu niet voorspellen of het aantal besmettingen leidend wordt, of 
de ziekmakendheid van een variant.’ 

De bewindsman tekende daarbij aan dat het kabinet nu geen juridische mogelijkheden heeft 
om maatregelen op te leggen, zoals het dragen van mondkapjes of het houden van afstand. 
Die wettelijke grondslag is weg nadat de Eerste Kamer een nieuwe verlenging van de Tijdelijke 
coronawet verwierp. 

Dat corona nog niet de wereld uit is, bleek deze week. De Rolling Stones moesten hun concert 
afzeggen, omdat Mick Jagger corona had. Tot teleurstelling van fans. Bron: RTL Nieuws, 17 
juni 2022. 

 

 

 

Panel toezichthouder VS adviseert goedkeuring Moderna-vaccin voor 6 
tot 17-jarigen 

Een panel van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft dinsdag de goedkeuring 
aanbevolen van Moderna’s Covid-19-vaccin voor kinderen van 6 tot 17 jaar. 

De FDA neemt doorgaans de adviezen van zijn experts over, hoewel de organisatie niet 
verplicht is dit te doen. Voordat het Moderna-vaccin daadwerkelijk aan 6 tot 17-jarigen mag 
worden toegediend, dient ook gezondheidsdienst CDC het goed te keuren. Die beslissing wordt 
vrijdag of zaterdag verwacht. 

Woensdag zal het FDA-panel opnieuw bijeenkomen, ditmaal om advies te geven over de 
goedkeuring van Moderna-injecties voor kinderen onder 6 jaar en van Pfizer/BioNTech-
prikken voor kinderen onder 5 jaar. Beide vaccins kunnen na goedkeuring worden toegediend 
aan kinderen vanaf 6 maanden. 

Het ligt overigens niet voor de hand dat er onmiddellijk veel vraag is naar de Moderna-injecties 
voor 6- tot 17-jarigen. Het Pfizer/BioNTech-vaccin werd immers al in oktober goedgekeurd 
voor kinderen van 5 tot 11 jaar, tieners konden het enkele maanden daarvoor al ontvangen. 
Ongeveer 77 miljoen volwassen Amerikanen hebben het Moderna-vaccin, dat in twee doses 
wordt toegediend, al minstens een keer gekregen. 

Volgens de CDC is slechts zo’n 30 procent van alle Amerikaanse kinderen tussen 5 en 11 jaar 
en 60 procent van de 12- tot 17-jarigen volledig gevaccineerd. Bron: AD, 15 juni 2022. 
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Corona twee weken voor Tour terug in peloton: renners besmet bij 
Jumbo-Visma en DSM 

Corona gaat weer rond in het peloton. De complete ploeg van Jumbo-Visma gaat niet meer 
van start in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. ‘Reden is dat ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen’, meldt de Nederlandse 
wielerformatie. 

En er zijn meer besmettingen. Ook Adam Yates van de Ineos-ploeg en drie DSM-renners 
testten positief. 

Jumbo-Visma maakt niet bekend wie er positief heeft getest. Koersdirecteur Olivier Senn van 
de Ronde van Zwitserland meldt dat de ploeg tegen hem heeft gezegd dat er vier renners 
besmet zijn geraakt. 

‘Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij 
de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht’, meldt Jumbo-Visma. 
De Ronde van Zwitserland is een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour, die op 1 juli 
van start gaat. 

Jumbo-Visma was met zeven renners actief in Zwitserland. De Amerikaanse klimmer Sepp 
Kuss stond zevende in het klassement. Ook Sam Oomen, Pascal Eenkhoorn, Robert Gesink, 
Mike Teunissen, Rohan Dennis en Timo Roosen behoorden tot de ploeg. Van hen waren Kuss 
en Dennis al geselecteerd voor de Tour. Andere renners als Gesink en Teunissen mochten ook 
nog hopen op deelname. 

De belangrijkste renners van Jumbo-Visma reden niet in Zwitserland. Primoz Roglic, Wout 
van Aert, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk waren ter voorbereiding op de Tour vorige 
week actief in het Critérium du Dauphiné. 

Jumbo-Visma test zijn renners en stafleden nog steeds dagelijks op het coronavirus. Ook het 
gebruik van mondkapjes, luchtreinigingszuilen en eenpersoonskamers zijn bij het team nog 
steeds gemeengoed. 
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Enkele renners van Jumbo-Visma voor de start van de tweede etappe in Zwitserland. @  Getty 
Images 

Jumbo-Visma is niet de enige ploeg die een coronabesmetting heeft in de Ronde van 
Zwitserland. Ineos meldt dat kopman Adam Yates positief heeft getest en milde symptomen 
vertoont. 

Bij de Nederlandse ploeg Team DSM heeft het coronavirus ook toegeslagen. Soren Kragh, 
Casper Phillip Pedersen en de Nederlander Cees Bol leverden vanochtend een positieve test 
in. 

Ook Yevgeniy Fedorov (Astana), Gino Mäder, Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), 
Michael Gogl (Alpecin-Fenix) en Otto Vergaerde (Trek Segafredo) zijn niet van start gegaan. 
Mäder en Pernsteiner hebben volgens hun ploeg maagproblemen en uitdroging, van de andere 
renners is niet bekend wat de reden van hun opgave is. 

Er zijn nog vier etappes te verrijden in Zwitserland. De Brit Stephen Williams van Bahrain-
Victorious draagt momenteel de leiderstrui.  Bron: NOS, 16 juni 2022. 
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Een renner in 30 graden bergop laten fietsen terwijl hij corona blijkt te 
hebben, dat is het laatste wat Jumbo-Visma wil 

Ruim twee weken voor de start van de Tour de France, slaat het coronaspook toe bij Jumbo-
Visma, de grootste Nederlandse wielerploeg. Aan de Ronde van Zwitserland is vandaag abrupt 
een einde gekomen vanwege meerdere positieve gevallen binnen de ploeg. Voor de Tourselectie 
heeft het vooralsnog geen gevolgen. 

De Ronde van Zwitserland geldt samen met het Critérium du Dauphiné als laatste grote 
wedstrijd richting de Tour de France. Maar verder dan vier wedstrijddagen in Zwitserland 
komt Jumbo-Visma niet. De ploeg wil niet zeggen wie er besmet zijn, maar volgens Olivier 
Senn, koersdirecteur van de Ronde van Zwitserland, gaat het om vier renners. ‘Dat heeft de 
ploeg me vanochtend laten weten.’ 

In Zwitserland reden onder meer Sepp Kuss, Rohan Dennis, Robert Gesink en Mike 
Teunissen. Renners die op de shortlist van elf renners staan die in aanmerking komen voor 
een plekje in de Tourploeg. De ploeg zegt dat het laatste coronanieuws voorlopig geen gevolgen 
heeft voor de shortlist van de Tour de France. 

De drie kopmannen voor de Tour, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Wout van Aert, zijn niet 
aanwezig in Zwitserland. Zij reden vorige week de Dauphiné en bereiden zich in het Franse 
Tignes voor op de Tour. Desastreuze gevolgen voor de Tour heeft de nieuwste besmetting dus 
vooralsnog niet. 

Testen. Testen. Testen. In de maatschappij was corona gevoelsmatig dan wel voor een groot 
deel verdwenen, bij wielerploeg Jumbo-Visma is het testprotocol nooit veranderd in 
vergelijking met de eerdere heftige coronagolven. De leiding en de medische staf van de ploeg 
nemen nog altijd geen enkel risico met het virus. Ze willen ‘kort op de bal zitten’ als het gaat 
om mogelijke besmettingen bij renners en staf. Een wielrenner in dertig graden bergen op 
laten fietsen terwijl hij corona blijkt te hebben, is het laatste wat de ploeg wil. Koersen of 
trainen met corona kan namelijk ook gevolgen hebben voor de gezondheid op lange termijn. 
Er zijn renners in het peloton, zoals bijvoorbeeld de Belg Tim Declerq, die weken na een 
besmetting last kregen van hun hartspier. 

De internationale wielerbond UCI schrijft voor dat ploegen hun renners moeten testen bij 
wedstrijden die langer dan een week duren, zo ook de Ronde van Zwitserland. In de grote 
rondes zijn er daarnaast ook tests tijdens de rustdagen. Bij eendagswedstrijden en korte 
etappekoersen geldt die verplichting vanuit de wielerunie dus niet. Bron: AD, 16 juni 2022. 
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Corona-uitbraak na kermis in Duitse grensdorpjes 

In het Duitse grensplaatsje Zyfflich is corona uitgebroken. De besmettingen hebben 
vermoedelijk plaatsgevonden tijdens de kermis in het weekend van 5 juni, waar ook veel 
Nederlandse grensbewoners bij aanwezig waren.  

Verder melden bezoekers van het festival Woodstock op 3 juni in Zyfflich door corona getroffen 
te zijn. Ook in het iets verder richting Kleef gelegen dorp Donsbrüggen sloeg corona toe na de 
kermis eind mei.  

Volgens de Kleefse krant de Neue Rhein Zeitung gaat het vermoedelijk om een paar honderd 
besmettingen. Precieze aantallen zijn niet te noemen omdat niet meer bijgehouden wordt wie 
welke evenementen bezoekt. Wel constateert de regio Kleef - via de testcentra - dat het aantal 
coronabesmettingen toeneemt: waar de patiënten besmet werden, is niet bekend. 

Voorzitter Helmut Lintzen van de schutterij in Donsbrüggen (sinds 1532) heeft er niettemin 
geen spijt van dat de kermis dit jaar weer door kon gaan. Lintzen - drie keer gevaccineerd; 
raakte zelf besmet - zegt dat de ziekte in de meeste gevallen een mild verloop heeft. ‘De mensen 
moesten er weer eens uit. We hebben veel oudere leden. Die hebben twee jaar thuis zitten te 
verpieteren.’ 

Een woordvoerder van de regio Kleef laat in de NRZ weten dat er bij volksfeesten als kermissen 
logischerwijs een grotere kans op besmetting bestaat. ‘Maar we gaan ervan uit dat de mensen 
inmiddels zelf hun verantwoordelijkheid nemen en verstandig genoeg zijn om afstand te 
houden.’ Aan maatregelen (mondkapjesplicht, desinfectiepompjes) wordt nog niet gedacht: de 
kermissen en volksfeesten deze zomer in de grensdorpjes gaan vooralsnog gewoon door. Bron: 
De Gelderlander, 15 juni 2022. 

 

Duitse steden willen nieuwe coronamaatregelen en mogelijke 
mondkapjesplicht 

Duitse steden willen nieuwe maatregelen tegen het coronavirus om de huidige uitbraak in het 
land zo snel mogelijk in te dammen. De vereniging van Duitse steden zegt dat er voor de 
zomervakantie actie vanuit de landelijke overheid nodig is. 

‘Het is duidelijk dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn. De pandemie kan ons niet 
blijven verrassen’, aldus burgemeester Markus Lewe van Münster, die ook voorzitter is van de 
vereniging van Duitse steden. Hij pleit voor het verlengen van gratis testmogelijkheden voor 
Duitsers en het in stand houden van de vele vaccinatiecentra. 

Lewe wil dat het voor regionale bestuurders mogelijk wordt om de mondkapjesplicht weer in 
te voeren, net als het tonen van een coronapas voor toegang tot bepaalde gebouwen. 

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach overlegt vrijdag met experts van het Robert 
Koch-Institut (RKI), het Duitse RIVM. Volgens Lauterbach is er in Duitsland nu al sprake van 
een snel stijgend aantal besmettingen. Hij noemde het een zomergolf. De minister raadt 
mensen aan om binnen mondkapjes te dragen vanwege de infectiegolf. 

Lauterbach zei vrijdag dat er geen nieuwe poging komt om een verplichte vaccinatie tegen 
COVID-19 door het parlement aan te laten nemen. Een voorstel daartoe werd eerder dit jaar 
afgewezen. Hij moedigde Duitsers wel aan om een tweede boosterprik te halen, ook voor 
mensen jonger dan zestig jaar. 
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De huidige coronaregels in Duitsland zijn tot 23 september van kracht en zijn erg los. In het 
dagelijks leven gelden geen beperkingen. Bron: NU.nl, 17 juni 2022. 

Topman Ryanair: zomertickets duurder dan voor corona 

Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat de prijzen voor tickets in de zomerperiode met 7 tot 9 
procent verhogen in vergelijking met die voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat zei 
topman Michael O'Leary van de Ierse prijsvechter tegen persbureau Reuters. Volgens O'Leary 
lopen de boekingen voor zomervakanties goed. 

De topman verwacht dat de bezettingsgraad aan boord van vliegtuigen van Ryanair in juni 
weer bijna terug zal zijn op het niveau van voor de pandemie. ‘En juli, augustus en september 
zien er erg sterk uit, met hogere bezettingsgraden en ook hogere tarieven’, aldus O'Leary. 

De baas van de budgetmaatschappij verwacht verder dat de problemen voor Europese 
reizigers zullen verminderen in de zomer, nu luchthavens bezig zijn de personeelstekorten aan 
te pakken. Bij luchthavens als Schiphol, maar bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Ierland, zijn er de afgelopen tijd enorme vertragingen geweest, met lange rijen 
wachtende passagiers vanwege tekorten aan beveiligers en bagage-afhandelaars. Bron: De 
Ondernemer, 14 juni 2022. 

 

Corona in Twente toch bezig aan comeback? ‘Zelftests vliegen weer de 
winkel uit’ 

Het coronavirus in Twente lijkt langzaam toch uit zijn lenteslaap te krabbelen. Het aantal 
besmettingen stijgt en ook bij de Twentse drogist blijft de ‘comeback’ niet onopgemerkt: ‘We 
verkopen nu dubbel zo veel zelftests als in de weken hiervoor.’ 

Nog geen week geleden meldde deze krant dat een zomergolf van het coronavirus in Twente 
en de Achterhoek voorlopig niet aan de orde leek. Toch lijkt dat geen gelopen koers, het 
coronavirus sluipt langzaam weer de regio in, al is het nog op kleine schaal. 

Het aantal positieve tests bij de GGD Twente steeg van gemiddeld 36 per dag in mei naar 
gemiddeld 59 deze maand, een toename van 64 procent. Dinsdag werden er 94 positieve tests 
op een dag gemeld, deze woensdag waren dat al 140 stuks, het hoogste aantal in twee 
maanden tijd. Ook in het rioolwateronderzoek is een kleine opleving te zien. 

Kijk alleen eens in je eigen omgeving, vorige maand hoorde je er niets over, nu kennen we 
allemaal wel weer iemand met corona, aldus  Bert Hesselink. 

Nog duidelijker wordt die stijging zichtbaar in de verkoop van zelftests, vertelt Die Grenze-
eigenaar Bert Hesselink. Sinds de verplichte GGD-test werd afgeschaft in april, is een 
thuistest de methode om te checken of je besmet bent of niet. Juist daar is een kentering 
zichtbaar, vertelt de drogist met 54 filialen in Twente en omstreken. 

‘Ik verkoop nu het dubbele aantal zelftests in vergelijking met een paar weken geleden’, zegt 
Hesselink. ‘Ze vliegen weer de winkels uit.’ Waar de Twentse ondernemer in mei wekelijks 
4000 testen sleet, gaat dat inmiddels richting de 8000 tot 10.000 stuks per week. 

Ook bij de landelijke ketens Kruidvat en Trekpleister herkennen ze dat en spreken ze over een 
toename van vijftig procent in een week. Hoewel het aantal positieve thuistests niet wordt 
bijgehouden, ziet Hesselink de stijging als signaal dat corona toch niet in ‘lenteslaap’ is 
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gesukkeld. ‘Kijk alleen eens in je eigen omgeving, vorige maand hoorde je er niets over, nu 
kennen we allemaal wel weer iemand met corona’, zegt hij. 

Het RIVM ziet die de toename van het aantal coronagevallen als een voorbode voor een nieuwe 
golf, zei het deze week. Ook in buurland Duitsland geldt sinds deze week een waarschuwing 
voor een ‘zomergolf’. ‘Het vrijwillig dragen van mondkapjes in binnenruimtes en een vierde 
vaccinatie zijn de beste remedies’, schreef de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach 
deze week op Twitter. 

Het aantal ziekenhuisopnames van COVID-patiënten in Twente ligt ondertussen nog altijd 
laag, hoewel daar deze week wel vijf nieuwe gevallen bijkwamen. In mei stierf er in deze regio 
voor het eerst in tijden een maand lang niemand aan corona, in juni werd tot dusverre één 
sterfgeval gemeld. 

Drogisterij Die Grenze houdt in ieder geval serieus rekening met een nieuwe opleving. 
Hesselink: ‘Ik heb nog 20 tot 30 miljoen mondkapjes in het magazijn liggen, die verkoop stortte 
volledig in direct nadat de verplichting verviel. Maar ik zeg altijd: goede raad is voorraad, wij 
zijn overal op voorbereid.’ Bron: Tubantia, 16 juni 2022. 

Ministerie bevestigt dat iedereen in Spanje een vierde corona-prik kan 
laten zetten 

Het aantal corona-besmettingen in Spanje is weer aan het stijgen naar 36.133 per week. 
Officieel worden alleen nog de besmettingscijfers van 60-plussers bijgehouden in Spanje wat 
in dit geval 18.574 personen waren. Het Ministerie van Volksgezondheid vreest echter dat er 
een nieuwe coronagolf aan zit te komen en dus werd bekend gemaakt dat iedereen in Spanje 
een vierde corona-prik kan laten zetten. 

 

In Lissabon werd afgelopen weekend uitbundig het feest van Sint Antonius gevierd, zonder 
coronarestricties. De afgelopen tijd is Portugal koploper in Europe qua aantal besmettingen. © 
AFP 
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Op dit moment zijn er in Spanje 40.527.090 personen van 5 jaar en ouder die volledig 
gevaccineerd zijn met twee corona-prikken, dat is 87procent van de bevolking van 5 jaar en 
ouder als men rekening houdt met 47.398.695 inwoners (2020). Er zijn daarnaast 25.190.614 
personen die ene boosterprik hebben laten zetten, 53,1 procent van alle inwoners van Spanje. 

Het Ministerie van Volksgezondheid vreest echter dat er na de zomer meer besmettingen bij 
zullen komen. Om te voorkomen dat wellicht de ziekenhuizen en de intensive care weer te 
maken krijgen met stijgingen in het aantal patiënten, zal waarschijnlijk (datum nog onbekend 
in afwachting van eventuele nieuwe corona-varianten) in de herfst gestart worden met een 
campagne waarbij alle inwoners van Spanje een vierde corona-prik, tweede booster-prik of 
herhaalprik kunnen laten zetten. 

Op dit moment wordt de vierde coronaprik in Spanje alleen gezet bij 80-plussers, bewoners 
van verpleeghuizen en personen die vanwege hun leeftijd of specifieke aandoening een groter 
risico op ernstige ziekte hebben als zij besmet raken met het coronavirus. Bron: Spanje 
Vandaag, 16 juni 2022. 

 

Zorgen om corona? Besmettingskoploper Portugal viert gewoon feest 

We melden ons weer vaker ziek, het aantal coronagevallen stijgt: volgens het RIVM staan we 
waarschijnlijk aan het begin van een nieuwe coronagolf. Moeten we ons zorgen maken? Een 
kijkje in Portugal en Zuid Afrika. Deze landen, die op ons voorlopen, laten een enigszins 
geruststellend beeld zien. 

Half april mochten in Portugal eindelijk de mondkapjes af. Twee jaar lang moest een masker 
op bij een bezoek aan de supermarkt, scholen (volwassenen en kinderen boven de 10 jaar, 
ook zittend in de klas) of in een restaurant, op een korte periode na waarin kleinere winkels 
en cafeetjes waren uitgezonderd van de maatregel. Prompt schoot het aantal besmettingen 
omhoog. Met zenuwachtige overleggen op hoog niveau tot gevolg. 

Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Nijmeegse 
Radboudumc, verwees gisteren al even naar de situatie in het Zuid-Europese land en naar 
Zuid-Afrika, twee landen waar het aantal coronagevallen al een tijdje hoog is. Bleeker-Rovers 
verwacht dat de subvarianten van Omikron die nu hard om zich heenslaan in Nederland 
leiden tot extra ziekenhuisopnames en extra overlijdens, maar het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ 
dat ziekenhuizen erdoor overbelast raken.  

Het Portugese beeld bevestigt dat. Daar blijven nieuwe maatregelen uit, hoe voorzichtig het 
land vrijwel de gehele coronapandemie ook is geweest. Inmiddels is de piek van Omikrons 
subvariant BA.5 - goed voor 87 procent van alle gevallen in Portugal - alweer achter de rug. 
En ja, het aantal overlijdens is gestegen, maar met zo’n veertig doden per dag is het nog ver 
verwijderd van de zwarte periode begin 2021, toen er op het hoogtepunt driehonderd mensen 
per dag in Portugal stierven aan covid.  

De ziekenhuizen zien meer bedden gevuld, maar de bezetting bleef achter op die van de eerste 
Omikrongolf begin dit jaar. De impact van die golf bleek toen ook mee te vallen. Op de intensive 
care zit het aantal covidgerelateerde opnames nu 40 procent onder de grens die bij de overheid 
de alarmbellen doet afgaan.  
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En hoewel de piek achter de rug is, telde het land in de tweede week van juni nog steeds het 
hoogste aantal besmettingen van Europa per miljoen inwoners: 2580, waar Nederland op 129 
gevallen per miljoen inwoners zat. Portugal hield wereldwijd alleen Taiwan voor zich (3070 
positieve testen per miljoen inwoners). Belangrijke opmerking is wel dat Nederland veel 
minder test via de gezondheidsdienst, maar ook het beeld in de ziekenhuizen is rustig: 
momenteel liggen er 24 mensen op de intensive cares en iets meer dan vierhonderd op de 
verpleegafdelingen. Op de verpleegafdelingen is het wel drukker dan een paar weken geleden. 

In Zuid-Afrika zijn de berichten net zo geruststellend. Het aantal positieve testen in de huidige 
corona-opleving blijft achter op de eerste omikrongolf, die in februari op zijn hoogtepunt was. 
Het aantal sterfgevallen schommelt rond de twintig per dag; begin dit jaar was dat meer dan 
tien keer zoveel. Ziekenhuisopnames stegen ook, maar tegelijkertijd met het aantal 
besmettingen. ‘Normaal lopen opnames zo'n twee weken achter op de besmettingen’, zegt de 
Britse professor Paul Hunter tegen The National News. ‘Als ze samen pieken, dan betekent 
dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die worden opgenomen mét covid en niet dóór 
covid.’ 

Al met al geen reden voor paniek, concluderen de Portugezen. Maar minister Mariana Vieira 
da Silva waarschuwt de bevolking wel. ‘Ik wil benadrukken dat het einde van het verplichte 
dragen van maskers bijvoorbeeld niet betekent dat het mondkapje niet mag worden gebruikt 
in risicovolle situaties.’  

Voorzichtig als veel Portugezen zijn, is het mondkapje dan ook zeker niet uit het straatbeeld 
verdwenen. Maar afgelopen weekend, bij de jaarlijkse Sint Antonius-feesten die uitbundig 
worden gevierd in hoofdstad Lissabon, gingen alle remmen los. Zonder restricties. Bron: AD, 
17 juni 2022. 

 

Bron: FD, 18 juni 2022 

Beter zicht op het aantal personen met het post-COVID-syndroom 

Afhankelijk van de definitie kreeg 20   tot 37 procent van de coronapatiënten te maken met 
het post-COVID-syndroom, ook wel Long-COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het 
Nivel en andere partijen op basis van analyse van gegevens uit elektronische patiëntendossiers 
(EPDs) en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf wegens 
corona de huisarts bezochten. 

Het post-COVID-syndroom (PCS) is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. Wel 
zijn er vele berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De 
gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de 
samenleving. We onderzochten met welke klachten patiënten kampen en hoeveel mensen daar 
last van hebben. 

Op twee manieren onderzochten we de klachten na een corona-infectie. Enerzijds brachten 
we in kaart met welke symptomen patiënten na een coronabesmetting naar de huisarts 
gingen, aan de hand van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) van huisartsen 
en huisartsenposten (aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Deze klachten 
vergeleken we met een controlegroep zonder coronabesmetting. Anderzijds peilden we wat 
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patiënten zelf als klachten aangaven, aan de hand van vragenlijstonderzoek met het Nivel 
Corona Cohort met deelnemers die de huisarts bezochten wegens corona. 

Een algemeen geaccepteerde definitie van het post-COVID-syndroom bestaat nog niet. We 
stelden daarom drie verschillende werkdefinities op, die in het kader hieronder te vinden zijn. 
Vervolgens onderzochten we met welke klachten mensen naar de huisarts gingen, drie 
maanden na de (vermoedelijke) coronabesmetting, en onderzochten we de klachten die 
patiënten zelf aangeven in een vragenlijst. Dit leidde tot verschillende schattingen van het 
aantal mensen dat last heeft van PCS: 

Definitie PCS - gehanteerd bij het vragenlijstonderzoek (Nivel Corona Cohort): uitkomst: 33 
procent 
We spreken van PCS als een patiënt drie maanden na de coronabesmetting minstens één 
zelfgerapporteerde klacht heeft, passend bij PCS. Daarnaast ervaart de patiënt hinder of geeft 
hij of zij zelf aan nog niet hersteld te zijn. De klachten die passen bij PCS, zijn hierbij opgesteld 
op basis van gerapporteerde klachten in de literatuur aangevuld met klachten gemeld door 
een bij het project betrokken patiëntenpanel. 

Definities PCS - gehanteerd bij het EPD-onderzoek: uitkomst: 20 procent en 37 procent   
Bij ieder consult registreren huisartsen een zogenaamde ICPC-code die aangeeft voor welke 
klachten of ziektes de patiënt de huisarts bezoekt. Op basis van verschillende bronnen 
(literatuur, deskundigen, gegevensanalyses) is bepaald welke codes mogelijk passen bij PCS. 
Volgens de brede definitie spreken we van PCS als een patiënt drie maanden na besmetting 
ofwel één kernklacht ofwel twee aanvullende klachten heeft. Volgens de smalle definitie is er 
sprake van PCS als een patiënt ofwel minstens twee kernklachten heeft, ofwel één kernklacht 
en één aanvullende klacht. Bovendien moet er sprake zijn van minstens twee consulten bij de 
huisarts voor PCS-klachten. Bij beide definities kijken we alleen naar PCS-klachten die niet 
in het jaar voor besmetting in dezelfde mate aanwezig waren. 

Volgens de smalle definitie had 20 procent last van aanhoudende klachten. Bij de brede 
definitie was dat 37 procent. Dit bleek uit de EPD gegevens van 10.313 mensen die in de 
eerste golf de huisarts bezochten wegens corona. Op basis van de zelfrapportages die via 
vragenlijstonderzoek zijn verzameld, kwamen we op 33 procent van de 276 ondervraagde 
coronapatiënten. Schattingen van PCS na coronabesmetting zijn dus sterk afhankelijk van de 
meetmethode en de definitie die worden gehanteerd. Een belangrijke kanttekening is dat het 
hier de klachten betreft van mensen in de eerste golf (EPD-gegevens) of in de tweede golf 
(vragenlijstonderzoek) de huisarts bezochten met symptomen van corona. De resultaten 
kunnen we daarom niet generaliseren naar schattingen van PCS bij alle coronapatiënten. 

De resultaten uit het onderzoek zijn de eerste van een omvangrijker onderzoek naar de 
aanhoudende symptomen na een coronabesmetting. Daarin maken we gebruik van gegevens 
uit verschillende landelijke databronnen, zodat we verschillende kenmerken van mensen 
kunnen meewegen. Denk aan parameters als het hebben van een lage of hoge 
sociaaleconomische positie en een ziekenhuisopname ten gevolge van corona. Door 
verschillende databases met gegevens van coronapatiënten te koppelen en in samenhang te 
analyseren krijgen we inzicht in de oorzaken en gevolgen van PCS bij verschillende groepen 
patiënten die verschillende zorgpaden doorliepen. Daarnaast kunnen we in dit project ook het 
perspectief van patiënten laten meewegen in de analyse, omdat we vragenlijsten en interviews 
afnemen. 

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit de elektronische 
patiëntendossiers van ongeveer 450 huisartsenpraktijken uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 
die representatief zijn voor Nederland, en op basis van een vragenlijst ingevuld door 442 
coronapatiënten. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van ZonMw en betreft een 
consortium van het Nivel, academische huisartsennetwerken Maastricht, Radboud en 
Groningen en Dutch Hospital Data. Bron: Nivel, 16 mei 2022. 
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China voorkomt bankrun met behulp van corona-app 

Een protest gepland door honderden demonstranten in Centraal-China om toegang te krijgen 
tot hun bevroren tegoeden werd op een wel erg opmerkelijke manier gedwarsboomd: de lokale 
Chinese autoriteiten veranderden de code van de corona-gezondsheidsapp op rood. Hierdoor 
werd het de demonstranten onmogelijk gemaakt om naar de provincie te reizen waar de 
betreffende banken zich bevonden. 

De boze spaarders waren van plan om vanuit heel China naar de centrale provincie Henan te 
reizen om te protesteren tegen een bijna twee maanden durende bevriezing van tegoeden ter 
waarde van $179 miljoen. Door de blokkade zouden bedrijven werknemers niet meer kunnen 
betalen en particulieren geen toegang meer hebben tot hun spaargeld. 

Rechtenorganisaties waarschuwden in het verleden al dat China zijn ‘enorme COVID-
surveillance-infrastructuur’ kan inzetten om afwijkende meningen te onderdrukken. Zonder 
groene code op hun smartphone app verliezen burgers de toegang tot openbaar vervoer en 
ruimtes zoals restaurants en winkelcentra, evenals het recht om door het land te reizen. ‘Ze 
doen ons digitale handboeien om’, stelt een anonieme demonstrant tegenover nieuwsplatform 
Reuters. 

Volgens de Nationale Gezondheidscommissie van China mag het gebruik van de 
gezondheidscodes niet worden uitgebreid anders dan in verband met de preventie en 
bestrijding van de coronapandemie. Het provinciale bestuur evenals het Ministerie van 
Openbare Veiligheid reageerden niet op Reuters verzoeken om commentaar. 

Drie lokale banken – Yo Zhou Xin Min Sheng Village Bank, Shangca Huimin Country Bank 
en Zhecheng Huanghuai Community bank – bevroren alle deposito’s op 18 april. De banken 
zelf stelden dat dit te maken had met het uitvoeren van een upgrade van hun interne 
systemen. De banken hebben sindsdien geen nieuwe mededelingen gedaan over wanneer te 
tegoeden weer beschikbaar worden gesteld. Bron: Banken.nl, 17 juni 2022. 

 

 

Bron: De Volkskrant, 19 juni 2022. 

Veel meer infecties, beperkte toename aantal opnames 

Afgelopen week nam het aantal mensen met een positieve test met 64 procent toe ten opzichte 
van vorige week. In de rioolwatersurveillance wordt een stijging in de zelfde orde gezien. 
Ondanks dat al sinds begin juni het aantal positieve testen stijgt, zorgt dit op dit moment niet 
voor veel meer opnames in het ziekenhuis van mensen met COVID-19. 

In heel Nederland nam afgelopen week het aantal mensen met een positieve test toe (+64 
procent gemelde testen). De stijging was te zien onder alle leeftijdsgroepen (zie figuur 1).De 
stijging was het grootst in Amsterdam-Amstelland,  Utrecht en Hollands-Midden. Een 



139 
 

mogelijke verklaring voor de stijging is de opmars van de BA.4-/BA.5-varianten die steeds 
meer terrein winnen in Nederland. 

In het rioolwater neemt het aantal virusdeeltjes ook sinds twee weken toe in heel Nederland. 
Daarnaast meldden de deelnemers van Infectieradar vaker klachten die kunnen voorkomen 
bij COVID-19 zoals hoesten of spierpijn. Ook stijgt het aantal positieve zelftests onder 
Infectieradar-deelnemers. 

Ondanks de stijging van de afgelopen weken neemt het aantal opgenomen patiënten in het 
ziekenhuis tot nu toe beperkt toe (+12procent). Ook het aantal positief geteste 
verpleeghuisbewoners neemt niet hard toe. Alhoewel het virus op dit moment niet tot veel 
ziekenhuisopnames leidt, kan het zeker voor kwetsbare groepen, nog steeds ernstige gevolgen 
hebben.  

Het blijft echter verstandig om bij klachten altijd een zelftest te doen. Griep komt weinig voor 
op dit moment. Verkoudheidsklachten kunnen dus duiden op een besmetting met 
coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2.  Bron: RIVM, 14 juni 
2022. 

Overzicht coronacijfers Nederland 

 

De afgelopen 24 uur zijn drie nieuwe coronapatiënten opgenomen op de IC. Dit zijn twee 
patiënten meer dan de vorige werkdag en is lager dan het weekgemiddelde. 

Het weekgemiddelde is vier. Dit is een stijging van twee opnames ten opzichte van het vorige 
weekgemiddelde. 

De totale bezetting op de IC is gedaald naar 682 bedden. Dit zijn 23 COVID-patiënten en 659 
non-COVID-patiënten. 

De afgelopen 24 uur zijn eenenzeventig nieuwe coronapatiënten opgenomen op de kliniek. Dit 
zijn zeven patiënten meer dan de vorige werkdag en is hoger dan het weekgemiddelde. 

Bron: Landelijk Coordinatiecentrum Patiëntenspreiding, 17 juni 2022. 

Wanneer iemand met covid-19 besmet raakt kan diegene een tijd lang mensen besmetten. 
Hoe lang iemand in staat blijft het virus over te dragen verschilt per persoon. Het aantal 
besmettelijke personen is op dit moment onbekend dit is een schatting van het RIVM. Het 
exacte aantal is namelijk onbekend.  
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Bron: Coronateller.nl, 19 juni 2022. 

Groot deel Tweede Kamer wil meer hulp voor mensen met langdurige 
covid 

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat mensen met langdurige covid beter 
ondersteund moeten worden. Zorgmedewerkers met langdurige covid kunnen door een 
woensdag gestarte subsidieregeling een half jaar tot een jaar langer in dienst worden 
gehouden. Maar werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, kunnen ontslagen worden. 

De PvdA pleit voor de oprichting van een fonds waarop getroffen een beroep kunnen doen. De 
vakbond FNV kwam eerder ook al met het voorstel om een fonds van 150 miljoen euro op te 
richten om mensen met langdurige covid te compenseren voor inkomensverlies en extra 
zorgkosten. Volgens de vakbond dreigen duizend zorgmedewerkers ontslagen te worden. 

De subsidieregeling die woensdag van start ging is een mooi begin, maar onvoldoende, vinden 
verschillende oppositie- en coalitiepartijen. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de corona-
aanpak van het kabinet. 

Een groep zorgmedewerkers die al in het begin van de coronapandemie ziek werd, valt 
namelijk met deze regeling buiten de boot. Zij zijn al ontslagen en zijn aangewezen op de WIA, 
stelde Attje Kuiken (PvdA). Dat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. ‘Deze mensen 
voelen zich niet gehoord en hebben hulp nodig. Er is een fonds nodig. Laten we dit regelen’, 
zei Kuiken. 

Ook D66 vindt dat er voor deze groep mensen wat moet gebeuren, zei Wieke Paulusma. Niet 
alleen financieel, maar eventueel ook bij de begeleiding naar ander werk. De VVD vraagt al 
langer aandacht voor mensen die met langdurige covid kampen, benadrukte Judith Tielen. 

Ander fracties willen van zorgminister Ernst Kuipers weten hoeveel mensen met langdurige 
covid thuiszitten. Niet alleen zorgpersoneel is hierdoor getroffen. Bron: NU.nl, 16 juni 2022. 

Kamer maakt zich zorgen over coronaplan: 'Staan na 2,5 jaar nergens' 

In de Tweede Kamer bestaan nog grote zorgen over het coronaplan voor de komende jaren dat 
het kabinet maandag heeft gepubliceerd. Kamerleden missen concrete stappen. ‘Na 2,5 jaar 
staan we nergens’, zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken donderdag tijdens een Kamerdebat 
over het kabinetsvoorstel. 
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Ook vanuit de coalitie is er kritiek op het plan van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). 
‘Ik heb reikhalzend uitgekeken naar deze brief, maar na het lezen dacht ik: 'Hmm’, zei VVD-
Kamerlid Judith Tielen. 

De VVD'er vreest voor een beeld zoals in de afgelopen twee zomers. ‘Over vier weken is het 
reces en het aantal besmettingen loopt op. Het kan zomaar gebeuren dat we straks in een golf 
zitten en we terug moeten komen van reces. Heeft de minister net zo weinig zin om met de 
Kamer in panieksituatie in debat te gaan?’ 

Tielen spoorde Kuipers aan om er nu alles aan te doen ‘zodat we straks geen crisissfeer, 
noodwetten en lockdowns meer krijgen.’ De 44 pagina's tellende langetermijnstrategie van 
Kuipers vond Tielen geen ‘lege huls’, zoals Kuiken dat noemde, maar het scheelde niet veel. 
‘Voor die term staat er nog net te veel in.’ 

Partijen misten concrete stappen voor ventilatie, CO2-meters in scholen of plannen om de ic-
capaciteit te verhogen. ‘Het is toch stompzinnig dat het niet lukt om in elk klaslokaal een 
CO2-melder op te hangen?’, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. 

Doe CO2-meters voor alle ruim achtduizend scholen werden begin dit jaar met veel bombarie 
aangekondigd door het kabinet. Er werd 17 miljoen euro voor vrijgemaakt, maar de scholen 
moesten het verder zelf regelen. 

Hijink vindt dat het kabinet hier meer leiding moet nemen. ‘Als overheid niet normerend is, 
dan wordt het natuurlijk een zooitje.’ Ook Joba Van den Berg (CDA) had meer concrete 
plannen verwacht. ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt.’ Mirjam Bikker 
(ChristenUnie): ‘Ik had gehoopt dat we al wat verder zouden zijn.’ 

In de kabinetsplannen wordt de verantwoordelijkheid deels bij bedrijven zelf gelegd. ‘Het 
kabinet vindt het belangrijk dat sectoren ook een deel van de verantwoordelijkheid dragen en 
wil de inzichten van sectoren gebruiken in de langetermijnstrategie’, schreef Kuipers. 

Ook wordt de nadruk gelegd op wat mensen zelf kunnen doen ‘om eventuele verspreiding van 
het virus zoveel mogelijk te voorkomen’. 

Niet alle Kamerleden vinden dat een gepaste strategie. ‘Dit gaat over de bescherming van een 
gevaarlijke infectieziekte. Dat moet je het niet afschuiven op sectoren zelf. Mensen zullen toch 
kijken naar de politiek’, aldus Hijink. 

Ook Fleur Agema (PVV) verlangt meer duidelijkheid. ‘De horeca heeft geen idee waar de 
minister mee bezig is en is niet bereid met een plan te komen.’ 

De horeca heeft nog geen plan ingeleverd omdat de sector het onduidelijk vindt ‘wanneer we 
in welk scenario verkeren en op basis van welke parameters dat wordt bepaald’, schreef 
brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een brief aan de Kamerleden. 

Het gaat in Den Haag al lang over de langetermijnvisie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Op 
het beleid was lang geen peil te trekken. Iedere keer dat het aantal besmettingen opliep en 
ziekenhuizen en ic's volliepen, werden er strenge maatregelen als lockdowns aangekondigd. 

Kuipers beloofde bij zijn aantreden met een meer voorspelbaar beleid te komen. De 
langetermijnstrategie moest daar voor een belangrijk deel aan bijdragen. Bron: NU.nl, 16 juni 
2022. 

Meer ventilatie vanwege corona en betere koeling in warm gebouw van 
Adalbertschool Mook 

De Adalbertschool in Mook krijgt betere koeling én ventilatie. De aanpak van het 
binnenklimaat is nodig vanwege het coronavirus en omdat het oude schoolgebouw snel te 
warm wordt.  
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Zowel de ventilatie als het binnenklimaat van het 40 jaar oude schoolgebouw in het dorpshart 
van Mook laten flink te wensen over, zo stelt schooldirecteur Suzanne van Helvoort. Zij laat 
weten blij te zijn dat het kan worden aangepakt. 

‘Sinds de coronamaatregelen hadden we wel al CO2-meters in de klaslokalen en die slaan 
regelmatig flink uit. Nu moeten we dan steeds ramen en deuren open doen.’  

Daarnaast wordt het gebouw in voorjaar en zomer snel te heet. ‘We hebben veel grote ramen 
in het pand, vooral op de bovenste verdieping wordt het hierdoor snel veel te warm. Zeker 
sinds de bomenrij voor de school is verdwenen na de herinrichting van de weg. Ook de koeling 
is dus heel erg nodig.’ 

De totale kosten voor de maatregelen zijn begroot op zo’n 2,5 ton. Hiervan moet 30 procent 
van het Rijk komen, via een speciale subsidie voor ventilatiemaatregelen. De rest passen de 
gemeente Mook en Middelaar en het schoolbestuur - Lijn 83 - bij: ieder zo'n 85.000 euro.  

Volgens wethouder Frank Dillerop is de aanpak een gedeelde verantwoordelijkheid, mede 
vanwege de nog altijd onzekere situatie rondom het coronavirus. De gemeenteraad van Mook 
stemde unaniem in met de investering.  

Schoolbestuur Lijn 83 heeft voor de andere basisscholen in de gemeente Mook en Middelaar 
geen subsidie voor ventilatiemaatregelen aangevraagd. Dit zou niet nodig zijn, onder meer 
vanwege de kleinere klassen.  

Wanneer de Mookse school de betere ventilatie en koeling kan krijgen, is nog niet zeker. 
Volgens de voorwaarden van de rijkssubsidie moeten de maatregelen in elk geval uiterlijk 
augustus 2024 gerealiseerd zijn. Bron: De Gelderlander, 20 juni 2022. 

 

Foto van basisschool De Adalbertschool in Mook uit 2020, toen de scholen dicht moesten in 
het kader van de coronamaatregelen. © Theo Peeters 

Houthakkersfeest gaat wéér niet door en ja hoor, corona is opnieuw de 
boosdoener 

Tot grote teleurstelling van de organisatie, inwoners van Lage Vuursche en vele vaste 
bezoekers gaan het Houthakkersfeest in Lage Vuursche  in augustus dit jaar niet door. Dat 
betekent al voor de derde keer op rij een afgelasting. Het onderdeel NK Carving gaat wel door. 
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De belangrijkste reden dat de 34ste editie van het populaire feest in de Kuil van Drakestein 
niet doorgaat, is dat de organisatie vanwege onzekerheid over beperkingen door corona pas in 
januari kon beginnen met de voorbereiding. ‘Dat was te laat’, zegt Kees Mudde van de 
organisatie.  

Entreegelden heffen is voor ons geen optie. We willen de toegang gratis houden. Bovendien is 
het totaal onmogelijk om een heel bos af te sluiten, aldus Kees Mudde. 

 

Het NK Carving gaat wel door. © Sjaakk Houthakkers 

‘We beginnen na het feest in augustus altijd in september of oktober meteen alweer met de 
organisatie van de volgende editie. Maar vorig jaar zaten we nog midden in een lockdown 
vanwege corona. Pas in januari hadden we er zicht op dat corona het niet meer zou 
belemmeren. Maar we konden onze vaste sponsors toen niet meer op tijd vragen om hun 
bijdragen.’ 

De organisatie durfde er niet op te gokken dat de sponsors wellicht alsnog over de brug zouden 
komen, laat staan met een hoger bedrag. ‘Door de druk in de evenementenbranche 
verwachtten we dat de organisatiekosten  zouden stijgen’, zegt Mudde. ‘We hebben dus niet 
op tijd volledige zekerheid kunnen krijgen over de financiën. Entreegelden heffen is voor ons 
geen optie. We willen de toegang gratis houden. Bovendien is het totaal onmogelijk om een 
heel bos af te sluiten.’ 

Op het Houthakkersfeest, dat altijd een heel weekend beslaat, staan vaak 100 tot 120 
kraampjes. Verder zijn er muziekoptredens, zijn er Bosarbeidwedstrijden, een race met 
jackrussell-honden , een nationale en een internationale houthakkerswedstrijd en het 
Nederlands Kampioenschap Carving (sculptuurzagen). ‘Dat laatste gaat dit jaar wel door’, zegt 
Mudde. ‘We rekenen op twintig deelnemers.’ 

Intussen regent het aan teleurgestelde berichten richting de bossen van boswachterij De 
Vuursche. ‘Tsja’,  zegt Mudde, ‘het is al voor de derde keer dat het feest niet doorgaat. Helaas, 
iedereen had erop gerekend. Soms moet je een impopulair maar wel verstandig besluit 
nemen.’  

In 2013 is het feest ook afgelast wegens het overlijden van prins Friso. De organisatie vond 
het toen niet gepast om op steenworp afstand van zijn nog maar één dag oude graf nabij 
Kasteel Drakensteyn een feest te houden. Bovendien zou de aanvoer van materieel voor het 
evenement de koninklijke rouwstoet die de vrijdag ervoor langs zou komen over de Hoge 
Vuurscheweg verstoren. Bron: De Stentor, 20 juni 2022. 
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Vijverconcert Kattenbroek gaat toch niet door; corona gooit wederom 
roet in het eten 

Het vijverconcert in het Amfitheater in Kattenbroek dat vanmiddag plaats zou vinden, is op 
het laatste moment toch afgelast. Dit vanwege een coronabesmetting bij een van de technici, 
meldt de organisatie. 

Corona gooide twee jaar lang roet in het eten, maar zou nu weer ouderwets doorgaan.  Het 
muziekfestijn zou voor de 13e keer worden gehouden en is inmiddels uitgegroeid tot een 
buurtspektakel. 

Liefhebbers hoeven echter niet al te hard te treuren. Er wordt hard gezocht naar een nieuwe 
datum. Bron: De Stentor, 19 juni 2022. 

 
Het concert in juni 2019, voor corona. © Saskia Berdenis van Berlekom 

Voorkom nieuwe corona-uitbraak, voer het testen voor toegang weer in! 

Half Venhuizen was na de kermis ziek, de coronazelftesten waren niet aan te slepen. Of de 
helft van de inwoners daadwerkelijk met corona besmet is geraakt, is niet bekend. 

Wel zeker is dat het aantal besmettingen op landelijk niveau fors toeneemt. Volgens het RIVM 
staan we aan het begin van een nieuwe coronagolf. De festivals, kermissen en evenementen 
zijn volop losgebarsten, hier kan het coronavirus z’n slag slaan. Onze stelling luidt: door de 
herinvoering van een coronatoegangstest wordt de kans op een nieuwe uitbraak verminderd. 
Bron: Noordhollands Dsgblad, 17 juni 2022. 

En opeens is het c-woord terug 

En opeens is het c-woord terug in het nieuws: corona. Terug van eigenlijk niet helemaal weg 
geweest. Maar de meeste mensen leven weer alsof er nooit corona geweest is. 
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De maatregelen zijn allang geschrapt en afstand houden en mondkapjes dragen is er nagenoeg 
niet meer bij. Terug naar het 'oude' normaal ging verrassend makkelijk. Inmiddels is het 
festivalseizoen volop aan de gang en komen grote groepen mensen weer samen. 

Maar de afgelopen week werd ook duidelijk dat een nieuwe coronagolf zich uitstort over 
Nederland. Het aantal besmettingen loopt behoorlijk op. Maatregelen worden vooralsnog niet 
genomen, maar duurt dat nog lang? Bron: RTV Drenthe, 20 juni 2022. 

 

In België weer meer dan 1.000 coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal 
nieuwe besmettingen stijgt met 46 procent 

In de Belgische ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten weer gestegen tot boven de 1.000. 
Ook het aantal nieuwe besmettingen blijft toenemen, nu met bijna de helft. Dat blijkt uit 
gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. 

In de week vanaf 11 tot 17 juni namen de nieuwe besmettingen met bijna de helft (+46 procent) 
toe tot gemiddeld 2.756 per dag.  

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag een hoger aantal besmettingen dan 
dezelfde dag een week eerder, behalve op dinsdag 14 juni.  

Testen 

Het aantal testen nam toe met 11 procent tot 11.337. Gedurende de hele pandemie zijn 
inmiddels 34.315.785 testen uitgevoerd.  

Positiviteitsratio 

De positiviteitsratio bedraagt momenteel 25,3 procent. Dat is een stijging met 5,9 procent ten 
opzichte van de week ervoor. 

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in België stijgt licht met 6 
procent en bedraagt 1,16. Een cijfer boven 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht toeneemt. 

Ziekenhuisopnames 

De afgelopen zeven dagen kwamen dagelijks gemiddeld 76 coronapatiënten in de 
ziekenhuizen terecht. Het gaat om een toename met bijna een kwart (+24 procent) in 
vergelijking tot de voorgaande week. 

Momenteel liggen er 1.022 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. In een week tijd is hun 
aantal met 15 procent gestegen. Van hen hebben er 58 intensieve verzorging nodig, dat is nog 
altijd een lichte daling. 

Het was van 27 mei geleden dat er nog meer dan 1.000 coronapatiënten in onze ziekenhuizen 
lagen.  

In de week vanaf 11 tot 17 juni vielen er dagelijks gemiddeld nog ruim 5 coronadoden, een 
daling met 16 procent. Sinds de start van de pandemie vielen er in ons land al 31.868 doden. 
Bron: HLN, 21 juni 2022. 
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RIVM: vaccinatie beschermt niet tegen meeste long covid-
klachten 

De coronaprik voorkomt vaak dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis 
belanden. Ook verkleint vaccinatie de kans op besmetting. De inenting beschermt 
echter niet tegen veel langdurige klachten, als iemand het virus toch heeft 
opgelopen. 

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM, waar Trouw dinsdag over schrijft. 
Bijna 9.200 Nederlanders die bij de GGD positief testten op corona, vulden drie 
maanden later een vragenlijst van de gezondheidsdienst in. 1.600 van hen waren 
niet gevaccineerd, de rest had één of meerdere prikken gehaald. 

Uit de enquête komt naar voren dat volledig gevaccineerden drie maanden na hun 
besmetting minder last van reuk- en smaakverlies hadden dan ongevaccineerden. 
Andere langdurige klachten, zoals aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid of 
concentratieproblemen, kwamen echter in alle groepen even vaak voor. 

De kans op restklachten na een besmetting is groot, zo blijkt uit onderzoek, of 
iemand nu gevaccineerd is of niet. Long covid komt bovendien ook voor bij mensen 
bij wie de besmetting in eerste instantie mild is verlopen. Het RIVM doet nog 
onderzoek naar aanhoudende klachten na besmetting met de Omikron-variant. 

De gezondheidsdienst houdt nog wel een slag om de arm wat betreft de validiteit 
van de uitkomsten, aldus Trouw. Internationale studies naar de effectiviteit van 
vaccinatie tegen langdurige coronaklachten geven namelijk wisselende resultaten. 
Volgens de onderzoekers is er daarom meer onderzoek nodig om duidelijkheid te 
krijgen. Bron: Hart van Nederland, 21 juni 2022. 

 

Bron: Nederlands Dagblad, 21 juni 2022. 

 

Vaker langdurige klachten na corona gemeld, maar nader onderzoek is 
nodig 

Ex-coronapatiënten ervaren vaker langdurige klachten, zoals vermoeidheid, 
concentratieproblemen en reukverlies, dan mensen die niet onlangs een coronabesmetting 
hebben opgelopen. Dat blijkt dinsdag uit tussentijdse resultaten van het LongCOVID-
onderzoek van het RIVM. Het instituut benadrukt dat verder onderzoek nodig is. 

Het RIVM baseert de conclusies op een enquête onder bijna vijftienduizend mensen. Van die 
groep kregen 9.166 respondenten kort na hun aanmelding corona. 

Zij lieten drie maanden na de besmetting weten vooral nog last te hebben van vermoeidheid. 
Ook kampten de deelnemers met kortademigheid, reukverlies, en concentratieproblemen en 
hadden ze moeite met een drukke omgeving. 
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Het is opvallend dat ook mensen die niet onlangs besmet zijn geraakt last hebben van 
soortgelijke klachten. Maar ex-coronapatiënten ervoeren die klachten wel vaker dan zij. 

‘Het feit dat de klachten óók regelmatig voorkomen bij mensen die geen corona hebben gehad, 
illustreert de uitdaging voor zorgverleners in de klinische praktijk om voor een patiënt te 
bepalen in hoeverre een klacht wordt veroorzaakt door long covid, ook wel post-COVID-19 
genoemd, of door een andere oorzaak’, concludeert het RIVM. 

In het onderzoek zag het instituut qua langdurige klachten geen verschil tussen mensen die 
wel, deels of niet tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. Andere internationale onderzoeken 
toonden juist wel een verschil aan en dus vindt het RIVM het belangrijk om nader onderzoek 
te doen. 

Ook gingen ten tijde van de vragenlijsten vooral de alfa- en deltavariant van het coronavirus 
rond. ‘Of de resultaten ook gelden na besmetting met de Omikron-variant zal duidelijk worden 
in de volgende tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek.’ Bron: NU.nl, 21 juni 
2022. 

Meer dan 500 mensen met corona in ziekenhuizen 

Voor het eerst in ruim een maand liggen er meer dan 500 mensen met corona op de 
verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De klinieken behandelen momenteel 528 mensen die 
positief zijn getest op het coronavirus. Dat zijn er ongeveer 100 meer dan voor het weekeinde, 
en zo'n 200 meer dan twee weken geleden. 

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen 
onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn 
opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig 
besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat 
onderscheid wel en ziet de laatste tijd daadwerkelijk meer opnames vanwege coronaklachten. 

Op de intensive cares is het vooralsnog relatief rustig. Daar liggen momenteel 22 mensen met 
corona. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand rond dat niveau. 

In totaal liggen er nu dus 550 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat is het hoogste 
aantal sinds 13 mei, ruim een maand geleden. Het is wel aanzienlijk minder dan bij de laatste 
coronagolf. Van eind oktober tot eind april, ongeveer zes maanden lang, behandelden de 
ziekenhuizen continu meer dan duizend coronapatiënten. Op het hoogtepunt in december 
lagen er zelfs meer dan 2800 coronapatiënten op verpleegafdelingen en ic's. 

Ook het aantal vastgestelde coronabesmettingen neemt toe. Tussen zondagochtend en 
maandagochtend registreerde het RIVM 2920 positieve tests. Voor een maandag is dat het 
hoogste aantal in tien weken tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 24.500 besmettingen 
vastgesteld. Dat is bijna 75 procent meer dan in de week ervoor. 

De stijging begon ongeveer drie weken geleden en is de voorbode van een nieuwe golf, zei het 
RIVM vorige week. De toename komt door twee nieuwe versies van de Omikron-variant van 
het coronavirus. Die subvarianten verspreiden zich snel. Mensen worden even ziek van de 
nieuwe Omikron-versies als van de voorgangers, maar als meer mensen het virus oplopen, 
kunnen ook meer mensen in het ziekenhuis belanden. Bron: De Telegraaf, 20 juni 2022. 
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Nieuwe coronagolf lijkt door te zetten: aantal besmettingen stijgt 
verder 

Het RIVM meldt later op dinsdag weer hoeveel positieve tests er afgelopen week 
zijn geregistreerd. Het aantal mensen dat na een coronatest bij de GGD besmet 
blijkt te zijn, neemt de laatste weken weer hard toe na een maandenlange daling. 

In de laatste zes dagen zijn er bijna 22.000 positieve testuitslagen binnengekomen 
bij de gezondheidsdienst. Dat zijn al zo'n 6.000 nieuwe gevallen meer dan in de 
zeven dagen daarvoor. Bij de laatste corona-update van een week geleden stelde 
het RIVM al dat de stijging van het aantal besmettingen waarschijnlijk het begin 
van een nieuwe coronagolf is. 

Wie coronaklachten of een positieve zelftest heeft, hoeft sinds twee maanden niet 
per se meer langs de GGD te gaan om de besmetting bevestigd te krijgen. Het 
aantal geregistreerde positieve testuitslagen zegt daarom niet alles over de huidige 
verspreiding van het virus. Het RIVM houdt daarom ook in de gaten hoeveel 
virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. 

Vorige week meldde het instituut dat in de rioolmetingen ook terug te zien is dat 
steeds meer Nederlanders corona hebben. Het aantal gevonden virusdeeltjes neemt 
namelijk sinds een aantal weken toe. Het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt 
eveneens. Dinsdag lagen er voor het eerst in weken weer meer dan 500 zieken in 
het ziekenhuis. Bron: Hart van Nederland, 21 juni 2022. 

 

 

Bron: FD, 23 juni 2022. 
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Brit sterft als gevolg van coronaprik, zijn verloofde krijgt 140.000 euro 
schadevergoeding: ‘Te weinig voor leed dat me aangedaan is’ 

In Groot-Brittannië is voor het eerst een schadevergoeding uitgekeerd voor een overlijden als 
gevolg van het coronavaccin. De Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) achtte het bewezen 
dat een AstraZeneca-prik rockzanger Lord Zion (48) fataal geworden is. Zijn verloofde Vikki 
Spit krijgt nu 140.000 euro, het maximumbedrag. ‘Maar dat volstaat niet voor het leed dat 
me aangedaan is’, reageert zij bij de BBC. 

Acht dagen nadat Zion zijn eerste vaccin gekregen had, werd hij ziek. Hij klaagde over 
ondraaglijke hoofdpijn, de dokters hielden het bij migraine. Omdat de link met het vaccin niet 
gelegd werd, kreeg hij de verkeerde behandeling. Zion stierf uiteindelijk in mei 2021. 

De meeste mensen hebben hoogstens wat last van een gezwollen (rode) plek op de plaats waar 
ze geprikt werden. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen er echter ook bloedklonters 
of myocarditis (een ontsteking van de hartspier; nvdr) optreden. De NHS erkent nu dat er een 
rechtstreekse link bestaat tussen de vaccinatie van Zion en zijn dood. 

Spit noemt de financiële compensatie die ze krijgt een peulenschil. ‘Dit bedrag komt zelfs niet 
in de buurt van wat een veertiger nog tot zijn pensioen zou verdienen. Sinds 2007 is de 
maximum vergoeding voor vaccinatieschade ook niet meer aangepast. Er wordt dus totaal 
geen rekening gehouden met inflatie en het leven dat zo veel duurder geworden is. Ik roep de 
regering hierbij op om werk te maken van een regeling die aangepast is aan de noden van 
2022.’ 

De vrouw moest een jaar lang strijden om haar gelijk te halen, die periode vindt ze veel te 
lang. ‘Het is een kleine overwinning, maar helaas kan niets Zion terugbrengen. We zijn 21 jaar 
samen geweest, ik ben nog altijd kapot van zijn dood. Naast dat emotionele trauma ben ik ook 
nog eens in een diepe financiële put beland. Ik heb geld moeten lenen om rond te komen en 
de begrafenis te betalen, tot bij mijn familie toe. Zonder hun steun was het me niet gelukt om 
dit traject succesvol af te ronden.’ 

‘Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het financiële aspect, wel om erkenning. Ik vind 
het vreselijk dat een weduwe een jaar lang moet vechten alvorens ze een duwtje in de rug 
krijgt. Ik zal me daarom blijven inzetten voor lotgenoten, deze strijd is nog lang niet voorbij.’ 

Aan haar echtgenoot houdt Spit alleen maar warme herinneringen over. ‘Het voelt alsof een 
deel van jezelf weggerukt wordt, en dan nog zo plots’, verklaarde ze in november aan de BBC. 
‘Ik ben trouwens niet tegen vaccins, maar je kan er niet omheen: er zijn heel wat levens 
kapotgemaakt omdat mensen goed wilden doen. Ze volgden de oproep van de regering om zich 
te laten vaccineren, zodat iedereen beschermd zou zijn en het normale leven kon terugkeren.’ 

Lord Zion redde nog de levens van drie mensen door zijn lever en beide nieren te doneren. Het 
koppel, dat samen optrad in de band Spit Like This, zou normaal gezien vorig jaar elkaar het 
jawoord gegeven hebben. Bron: HLN, 23 juni 2022. 

Van Dissel over najaar: 'Nieuwe vaccinatieronde is reëel’ 

Binnenkort praat Jaap Van Dissel zijn Outbreak Management Team bij over de zomergolf. 
Extra maatregelen zijn nu niet nodig, maar de basisregels en een dubbele zelftest zijn wel 
verstandig. ‘Je kunt ook niet elke neusverkoudheid voorkomen.’ 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit gemiddeld rond de vijftig per dag, het aantal 
besmettingen rond de vijfduizend. De coronagrafieken zitten in de lift, al is het in absolute zin 
niets vergeleken met eerdere pieken. Toch worden virologen licht nerveus: is de zomergolf een 
voorbode van weer een donker najaar, vol vaccinatiegedoe en lockdowns? Bron: AD, 25 juni 
2022. 
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Oekraïense vluchteling minder vaak gevaccineerd tegen corona: ‘En ze 
leven nu heel dicht op elkaar’ 

Er is mogelijk een nieuwe coronagolf op komst. En Oekraïense vluchtelingen zijn minder vaak 
gevaccineerd tegen het virus dan Nederlanders. Dit baart de GGD ‘enigszins zorgen’. ‘Zij leven 
nu natuurlijk dicht op elkaar. We houden alles nauwlettend in de gaten.’ 

In heel Nederland zijn inmiddels meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven, 
in de regio Zuid-Holland Zuid een paar duizend. Zij zitten veelal in centrale opvanglocaties en 
leven daar voor langere tijd ‘dicht op elkaar’, soms met tientallen mensen per slaapzaal. En 
veel van hen zijn niet of niet goed genoeg gevaccineerd tegen infectieziekten. ‘De 
vaccinatiegraad voor alle infectieziekten is in Oekraïne lager dan in Nederland’, aldus Marjoke 
Geluk van de GGD Zuid-Holland Zuid. Bron: AD, 25 juni 2022. 

De coronabasisregels terug? 'Je ziet en proeft overal de weerstand' 

Was je handen, houd afstand, ventileer. Nu een zomergolf over ons heen rolt, roept minister 
Kuipers op: houd je weer aan de coronabasisregels. Het klinkt zo simpel, maar gaan we het 
ook doen? Psycholoog Sabine Jansen betwijfelt dat: ‘Je ziet en proeft overal weerstand. 
Mensen moeten eerst weer voelen dat het echt nodig is.’ 

Ben jij het type dat sinds corona consequent bokst bij een begroeting, of ben je langzaam 
maar zeker toch weer old school handen gaan schudden? Of ben je daar nooit helemaal mee 
gestopt? Hoe dan ook: als het aan de minister ligt, stoppen we voorlopig weer met het 
uitwisselen van virusdeeltjes via de handpalmen en wassen we onze handen weer ouderwets 
stuk. 

Te veel ziekenhuismedewerkers die met corona uitvallen, dat is de grootste bron van zorg voor 
Kuipers. Psycholoog Jansen. ‘Voor veel mensen is die bezorgdheid niet genoeg om de urgentie 
van maatregelen weer écht te voelen. Behalve voor mensen die zelf in de zorg werken 
misschien, of die hebben meegemaakt dat de operatie van een familielid moest worden 
uitgesteld door de coronaproblemen in de zorg.’ 

Jansen vervolgt: ‘Het kan zijn dat de minister dit zegt om het maar voorzichtig weer eens aan 
te stippen. Maar het kan ook zijn dat hij écht denkt dat we erger kunnen voorkomen als we 
ons weer aan die basismaatregelen gaan houden. Dat is nu niet duidelijk.’ 

En dat is funest. Want om voor elkaar te krijgen dat we luisteren, moet klip en klaar zijn 
waarom. ‘Wie jonger is dan zestig en niet kwetsbaar, kan bijvoorbeeld geen herhaalprik 
krijgen. Dat voelt tegenstrijdig. Mensen vragen zich af hoe groot het probleem nu eigenlijk nog 
is.’ 

Psycholoog Arjan de Wolf neemt het woord 'urgentie' ook regelmatig in de mond. Al denkt hij 
dat handen wassen en stoppen met handen schudden voor veel mensen nog niet zo'n 
probleem is. ‘We zijn daar wel aan gewend geraakt. Het beperkt ons ook niet heel erg in ons 
doen en laten. Datzelfde geldt voor het dragen van mondkapjes, al vinden we dat niet leuk.’ 

Belangrijk daarbij is ook wat de mensen om je heen doen. De Wolf: ‘Als jij als enige in de 
supermarkt geen mondkapje op hebt, haal je 'm waarschijnlijk zelf toch ook tevoorschijn.’ 

Fingers crossed dat boosters hun werk blijven doen en er geen zwaardere maatregelen nodig 
zijn, in het najaar bijvoorbeeld. ‘Tijdsblokken in winkels, beperkte bezoekersaantallen op 
festivals, eigenlijk alles wat ons belemmert vrij te bewegen, dat vinden we een veel lastiger 
verhaal.’ 

Dat we weerstand voelen bij de gedachte aan zwaardere maatregelen, laat staan aan het L-
woord, dat is wel erg menselijk: ‘We weten sinds de lockdowns maar al te goed hoe het voelt 
als onze vrijheid fors wordt ingeperkt. Bij de eerste golf wisten we dat niet.’ 
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Hij vervolgt: ‘Zeker nu we de teugels zo konden laten vieren de afgelopen maanden. We gaan 
volop naar festivals, we boeken massaal vakanties. We hebben die vrijheid wel écht 
teruggepakt. Nieuwe inperkingen zouden voelen als een groot contrast.’ 

En dan is er nog ons vertrouwen in de overheid, dat volgens De Wolf niet op het allerhoogste 
niveau ooit is. ‘Niet alleen door de corona-aanpak, maar ook door politiek gekrakeel, de 
stikstofkwestie, de toeslagenaffaire. Ik heb er geen harde cijfers voor, maar volgens mij is het 
institutioneel vertrouwen flink gedaald.’  

Concluderend: we gaan dus niet doen wat Den Haag van ons vraagt? Jansen: ‘Het is in elk 
geval erg moeilijk om nog draagvlak te krijgen.’ 

Op dit moment, want ons gevoel voor urgentie kan ook zonder volle ic's en dagelijkse 
dodencijfers best wel weer wat groeien. Als op de werkvloer heel veel mensen met corona 
uitvallen bijvoorbeeld. Jansen: ‘Maar dat moet mensen dan wel persoonlijk raken, bijvoorbeeld 
als ze veel harder moeten werken omdat alle collega's ziek zijn.’ 

De Wolf voegt daar nog aan toe: ‘En stel nou, er komt een dodelijke variant, dan springen we 
massaal direct weer in de houding.’ Bron: RTL Nieuws, 25 juni 2022. 

Dorpsfeest Dwingeloo is coronahaard, driekwart van het bestuur heeft 
corona. 'Het was het waard' 

Allerlei feesten voelen weer als vanzelfsprekend, maar leiden wel tot lokale coronahaarden. 
Zoals bij het Dorpsfeest in Dwingeloo. 

Steven Huizinga, huisarts in Dwingeloo, ziet de flinke toename van het aantal 
coronabesmettingen ook in zijn praktijk terug. „Gelukkig geen ernstige gevallen, maar milde 
ziektegevallen met keelpijn, hoofdpijn en hoesten. Dat was wel te verwachten als je dit soort 
evenementen organiseert.’ 

Bij het dorpsfeest waren er feestavonden waarbij ruim duizend mensen in een tent dicht bij 
elkaar stonden. 

Driekwart van bestuur ligt plat, vertelt organisator Bram Bloemerts, die overigens zelf geen 
corona heeft. „Als ik de geluiden om me heen hoor, gaat het met de besmettingen in het dorp 
heel hard. Men zegt: ‘Dit was te verwachten en dit was het ook waard’. En ik hoor ook wel: 
‘Nu we het met z’n allen hebben, zijn we er misschien ook sneller vanaf’.’ 

Bij het dorpsfeest hoefden geen coronamaatregelen te worden genomen. Bloemerts: „Wat dat 
betreft waren we misschien net op tijd, want ik hoor dat het coronavirus weer de kop opsteekt. 
Wie weet hoe we er over een paar weken weer bij staan.’ 

Doordat de coronabesmettingen oplopen, heeft zorgminister Ernst Kuipers opnieuw 
opgeroepen de basismaatregelen in acht te nemen. Ook vroeg hij 60-plussers die nog geen 
herhaalvaccinatie hebben gehaald, dat alsnog te doen. 

Ook na andere evenementen, zoals het Bluesfestival in Grolloo en het Uffelterfeest, waren 
flinke toenames te zien van het aantal besmettingen in de omgeving. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 24 juni 2022. 

Aantal ziekmeldingen door corona loopt al weken weer op 

Net nu het ziekteverzuim weer op het niveau was van voor de coronacrisis, begint het aantal 
mensen dat zich ziek meldt door besmetting met het virus weer op te lopen. Dat signaleren 
arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die gezamenlijk de grootste op dit gebied zijn 
in Nederland. 
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Vorige maand lag het aantal mensen dat zich ziek meldde weer zo goed als op het niveau van 
wat normaal was vóór de pandemie in deze periode van het jaar. Maar dat herstel lijkt van 
korte duur. 

‘In de eerste week van juni meldden zich alweer meer mensen ziek door corona’, zegt 
bedrijfsarts en directeur medische zaken Jurriaan Penders van ArboNed. 

Het RIVM bevestigt inmiddels ook dat sprake is van een nieuwe coronagolf. ‘We moeten alert 
zijn op het voorkomen van besmettingen op de werkvloer’, zegt Penders. Die erop wijst dat de 
omstandigheden nu anders zijn dan een jaar geleden. ‘Toen golden er andere regels.’ 

Doorgaans melden mensen zich ook minder snel ziek van het werk in de zomerperiode. ‘Dat 
zou een verdere stijging van het ziekteverzuim kunnen remmen.’ Bron: NU.nl, 25 juni 2022. 

Grote zorgen over groeiend personeelstekort door corona, verpleeghuis 
vraagt familieleden van bewoners te komen helpen 

Verpleeghuizen maken zich zorgen over de nieuwe opmars van corona. Niet eens zozeer 
vanwege de bewoners, maar vooral vanwege het personeel. En dan is de zomervakantie nog 
niet eens begonnen. Zorgorganisatie Thebe vraagt familie zelfs bij te springen. 

De verpleeghuizen van zorgorganisatie Thebe hebben de handontsmetters weer pontificaal bij 
de ingang gezet. ‘Er valt niet meer aan te ontkomen’, zegt woordvoerder Kaat Van der Weide. 

Ze vindt het belangrijk dat de naasten van bewoners en ander bezoek zich weer bewust worden 
van het belang van goede hygiëne. Want de cijfers van het RIVM laten zien dat de 
coronabesmettingen opnieuw oplopen. En die zijn mogelijk veel hoger dan de ruim 26.000 
officiële besmettingen van vorige week. 

‘Wij denken dat de echte besmettingscijfers een stuk hoger liggen’, zegt Van der Weide. ‘Bijna 
niemand laat zich bij de GGD testen. Het zijn vooral zorgmedewerkers die dat doen.’ 

Deze week stuurt Thebe een brief naar alle cliënten, bewoners en familieleden, waarin begrip 
wordt gevraagd voor het personeelstekort. Ook wordt gevraagd om zo mogelijk een handje te 
komen helpen. 

‘Dus we vragen: komt u alstublieft helpen met het douchen van uw naaste, of wees bij het 
eten zodat wij onze zorgmedewerkers kunnen inzetten op andere plekken waar die meer nodig 
zijn.’ 

Die extra handen zijn hard nodig, benadrukt ze: ‘Wij maken ons zorgen over of we de zorg die 
nodig is nog wel kunnen leveren’, stelt Van der Weide. ‘We hebben op dit moment 450 zieken 
binnen Thebe en meer dan 200 openstaande vacatures. Dus corona is echt het laatste wat we 
op dit moment in de zorg kunnen gebruiken.’ 

Van der Weide ziet dat het ziekteverloop van corona onder bewoners en cliënten heel mild is. 
Bijna iedereen is vier keer gevaccineerd. ‘Het acute probleem is het zorgtekort. Ook al zijn de 
klachten mild, personeel moet toch thuisblijven, in isolatie en kan dus niet werken.’ Als 
corona tijdens de zomervakantie hard toeslaat, dan is dat 'een potentieel drama', zegt Van der 
Weide. 

Bezoek blijft welkom. ‘Wij willen absoluut de situatie voorkomen dat mensen weer opgesloten 
zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Kom vooral wel’, benadrukt Van der Weide. 

Maar net als aan de handhygiëne moet bezoek wel denken aan het houden van afstand en het 
vooraf doen van een zelftest bij klachten. ‘Niemand wil een situatie zoals we vorig jaar hadden 
en het jaar daarvoor. Dus ik denk dat het moment nu is aangebroken om dat te voorkomen.’ 
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Of het duidelijk genoeg is voor mensen, dat ze weer voorzichter moeten zijn? ‘Het zou wel 
helpen als er binnen Nederland weer meer op maatschappelijk niveau een discussie zou 
ontstaan. Dat zou de mensen in de zorg en andere vitale sectoren echt helpen.’ 

Het gaat immers niet alleen om zorgpersoneel voor wie een coronabesmetting heel vervelend 
is, benadrukt ze. ‘Het geldt voor iedereen. Een besmetting betekent toch dat je weer een aantal 
dagen in isolatie moet, niet kunt werken. En dan loopt de maatschappij weer vast.’ Bron: 
EenVandaag, 24 juni 2022. 

Ov-gebruik nog niet op niveau van vóór corona 

Het gebruik van het openbaar vervoer is nog lang niet terug op het niveau van voor corona. 
Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. 

In mei 2022 werd er 83,5 miljoen keer ingecheckt met de ov-chipkaart. Dat is 23 procent 
minder dan in mei 2019, de laatste meimaand voor de coronacrisis. Er zit geleidelijk wel groei 
in, want in april lag het aantal check-ins nog 26 procent lager dan drie jaar eerder en in maart 
31 procent. 

Het dieptepunt van het aantal ov-reizigers was in april 2020, de eerste volledige 
lockdownmaand. Toen waren er 15,8 miljoen check-ins. In die tijd mochten alleen 
noodzakelijke reizen worden gemaakt met het ov. 

Daarna steeg het aantal check-ins geleidelijk, om steeds weer te dalen bij een nieuwe 
coronagolf. In januari 2022 werd er bijvoorbeeld 55,2 miljoen keer ingecheckt, 52 procent 
minder dan in januari 2020. 

Eind februari 2022 werden de meeste coronaregels opgeheven, een maand later hoefde in het 
ov voor het eerst in bijna twee jaar ook geen mondkapje meer te worden gedragen. Bron: NOS, 
25 juni 2022. 

 

 

 

Meer dan 600 mensen met corona in ziekenhuizen  

Voor het eerst in ruim een maand liggen meer dan 600 mensen met corona in de Nederlandse 
ziekenhuizen. In totaal gaat het om 605 mensen die positief zijn getest op het virus, 55 meer 
dan maandag. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt de toename 
volledig op het conto van de verpleegafdelingen, waar nu 583 patiënten met Covid liggen. Op 
de intensive cares liggen er 22, evenveel als maandag. Dit aantal schommelt al weken rond 
dit niveau. 

In de afgelopen 24 uur werden 82 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de 
verpleegafdelingen, het hoogste aantal in bijna twee maanden. Op de ic’s werden 2 nieuwe 
patiënten binnengebracht. 
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Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun 
coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis 
zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM maakte eerder dit jaar bekend dat ongeveer 
de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, 
daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting. 

Hoewel er de laatste weken een toename van Covidpatiënten te zien is in de ziekenhuizen, zijn 
de aantallen nog altijd relatief laag. Er liggen momenteel aanzienlijk minder patiënten die 
positief zijn getest op corona dan bij de laatste golf. Van eind oktober tot eind april, ongeveer 
zes maanden lang, behandelden de ziekenhuizen continu meer dan duizend coronapatiënten. 
Op het hoogtepunt in december lagen zelfs meer dan 2800 mensen met corona op 
verpleegafdelingen en ic’s. Bron: Skipr, 21 juni 2022. 

 

Bron: AD, 1 juli 2022. 

Opvallende oversterfte tijdens derde coronagolf blijft onverklaard 

Het blijft onduidelijk waardoor er eind 2021 zo'n 3400 mensen (geen coronapatiënten) meer 
dan normaal kwamen te overlijden. Het CBS en het RIVM hebben deze zogenoemde oversterfte 
onderzocht, maar vonden geen antwoord. 

Kamerlid Omtzigt diende in december vorig jaar een motie in en riep op tot zo'n onderzoek, 
omdat de oversterfte in de derde coronagolf veel hoger lag dan de sterfte door covid-19 die 
door het RIVM werd gemeld. 

In de derde golf, die rond het einde van de zomer begon, stierven zo'n 11.000 mensen meer 
dan gebruikelijk. Ruim 3000 van hen overleden niet aan corona. ‘Mogelijk droegen andere 
doodsoorzaken bij aan de oversterfte’, schrijven de onderzoekers. Ze zeggen dat er meer 
onderzoek nodig is om het antwoord op de vraag te vinden. 

Duidelijk is wel dat de coronavaccins niet hebben geleid tot meer sterfte. Volgens de 
onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat in de Nederlandse bevolking een verhoogde kans 
op overlijden bestaat in de weken volgend op covid-19-vaccinatie. 

Het RIVM stelde zelfs vast dat gevaccineerden in de eerste acht weken na de prik een verlaagd 
risico hebben op overlijden aan andere oorzaken dan covid-19. Of dat aan het vaccin te 
danken is, is niet duidelijk. Mogelijk hadden gevaccineerden op voorhand al een betere 
gezondheid dan mensen die geen prik haalden, aldus het RIVM. 
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Artsen hebben in slechts 162 van de in totaal 166.000 overlijdensverklaringen vermeld dat 
vaccinatie mogelijk bijdroeg aan het overlijden, maar dat is nooit met zekerheid vastgesteld. 

Het RIVM wijst er in het onderzoek op dat de zogeheten vaccineffectiviteit zeer hoog was. In 
de eerste twee maanden na de tweede coronaprik was de kans op overlijden aan covid-19 ruim 
90 procent kleiner dan onder ongevaccineerden. De bescherming daalde daarna wel, naar zo'n 
80 procent na zeven maanden. Bij ouderen daalde de bescherming in die periode tot zo'n 60 
procent. Maar de booster leidde er weer toe dat de bescherming steeg. 

Eerder was al duidelijk dat er in 2020 en 2021 30.000 meer mensen zijn overleden dan 
verwacht. In totaal overleden er in die jaren 340.000 mensen, van wie 40.000 aan de gevolgen 
van covid-19. Door de coronapandemie waren er uiteindelijk drie zogeheten 'oversterftegolven'. 

Overigens is er ook kritiek op de CBS-cijfers. Een onafhankelijke expertgroep van onder 
anderen hoogleraren die op verzoek van het ministerie van VWS is samengesteld, zegt dat er 
‘een gebrek aan toegang tot (medische) data’ is. De schattingen van het CBS zijn dan ook 
onvoldoende onderbouwd, menen de experts. 

Volgens Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening aan de VU, is het CBS 
bijvoorbeeld ‘veel te stellig’ over het aantal coronadoden. ‘De gebrekkige registratie, gebaseerd 
vaak op niet meer dan vermoedens en symptomen, laat zo'n conclusie helemaal niet toe. 
Daarnaast moet niet alleen worden gekeken naar primaire doodsoorzaken, maar ook naar 
secundaire en tertiaire doodsoorzaken.’ Bron: NOS, 23 juni 2022. 

RIVM: helft mensen heeft drie maanden na coronabesmetting nog 
klachten 

Drie maanden na besmetting met het coronavirus heeft vrijwel de helft van de mensen nog 
een of meer klachten. Vooral vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies komen 
voor. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. 

De cijfers gaan over mei tot en met december 2021. Het betreft mensen die besmet raakten 
met de alfavariant of de deltavariant van het virus. 

Een derde van de mensen die besmet raakten, heeft drie maanden later nog last van 
vermoeidheid. Bij 16 procent kwam kortademigheid voor, 15 procent heeft nog last van 
concentratieproblemen en 13 procent heeft moeite met drukke omgevingen. Voor 12 procent 
van de mensen geldt dat ze na drie maanden nog minder goed ruiken. 

Deze klachten komen onder ex-coronapatiënten anderhalf keer vaker voor dan bij mensen die 
andere luchtweginfecties hebben gehad. 

De uitkomsten komen uit een vragenlijstonderzoek onder in totaal 14.572 deelnemers. Onder 
hen waren er 9166 die zich kort na een positieve test voor het onderzoek hadden aangemeld. 

‘We hebben die mensen gevolgd vanaf hun positieve coronatest. Ze moesten op dat moment 
een vragenlijst over hun gezondheid invullen en kregen daarna die vragenlijst iedere drie 
maanden opnieuw’, zegt projectleider Tessa Van der Maaden. 

Als controlegroep deden 5406 mensen mee die geen corona hebben gehad. Zij meldden zichzelf 
aan na een negatieve test of werden uitgenodigd per brief uit de algemene bevolking. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat volledig gevaccineerde mensen onder 65 jaar na drie maanden 
minder vaak problemen hebben met reuk en smaak. Voor andere klachten werd echter geen 
verschil gevonden tussen mensen die niet, deels of volledig gevaccineerd waren op het moment 
van besmetting. 

Het RIVM kan niet veel zeggen over hoelang mensen na een coronabesmetting last houden 
van klachten. ‘We blijven deelnemers daarom langer volgen, in ieder geval een jaar of 
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misschien wel twee jaar’, zegt Tessa Van der Maaden, projectleider van het LongCOVID-
onderzoek bij het RIVM. 

Ook wordt niet geregistreerd hoeveel Nederlanders lijden aan long covid, tegenwoordig ook wel 
post-covidsyndroom genoemd. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan een 
eenduidige definitie van de aandoening. 

Het RIVM gaat de resultaten op den duur vergelijken met de gezondheidstoestand van mensen 
die besmet raakten met de Omikron-variant. Bron: NOS, 21 juni 2022. 

 

 

Kantoortuin uit de gratie door corona 

Met dertig of veertig mensen werken in één ruimte? Dat is passé sinds corona. ‘Tussen elke 
vier of zes plekken moet een afscheiding komen.’ 

Gemeentehuizen moeten worden aangepast aan het nieuwe werken sinds corona. Experts 
waarschuwen voor verder terugsnijden van het aantal bureaus. ‘Je moet je welkom voelen op 
kantoor.’ 

Voor Krimpenerwaard kwam de ontdekking van hybride werken precies op het juiste moment. 
De fusiegemeente was immers al bezig met nieuwbouwplannen. In plaats van vier 
verschillende gemeentehuizen verspreid over de dorpen, moest er één groot en 
klimaatvriendelijk gemeentehuis komen. Nog tijdens de voorbereidende gesprekken over het 
nieuwe pand gooide de pandemie het werkritme volledig om en veranderde het perspectief op 
wat een kantoor moet bieden. ‘Net op tijd’, zegt directeur publiek domein Sylvia Vos-Been. 
‘Thuis werken en hybride werken ging veel beter dan we hadden verwacht. Wat wilden we 
daarvan vasthouden?’ 

Nu alle corona-gerelateerde maatregelen zijn ingetrokken, hoeft zeker niet iedereen weer naar 
kantoor. ‘Doe wat je thuis kunt doen vooral lekker thuis’, zegt Vos-Been. Om dat goed mogelijk 
te maken, zijn vooral digitale voorzieningen nodig. Thuis én op kantoor moeten mensen 
tegenwoordig op allerlei manieren kunnen samenwerken. Dat is soms lastig bij 
privacygevoelige digitale gesprekken, die kleine afgesloten ruimtes eisen. Vooral de ‘oudere’ 
kantoren in Krimpenerwaard zijn daarvoor grappig genoeg geschikt met maximaal vier tot zes 
bureaus per ruimte. De ‘nieuwere’ kantoren zijn in 2015 omgebouwd naar kantoortuinen. 
Daar is het veel lastiger om je terug te trekken voor een digitale vergadering. 

Hokjes voor digitale vergaderingen komen er in het nieuwe pand ook, naast ruimtes die 
nadrukkelijk geschikt zijn voor samenwerken en ontmoeten. Want dat is na corona nog meer 
dan daarvoor de bedoeling van kantoor. Grote kantoortuinen bleken daartoe niet de 
sleutel. Ook in andere gemeentehuizen komen er nog steeds minder mensen naar kantoor, 
ziet Michiel Otto. Hij is directeur van vastgoedadviesbureau Hevo. Gemeenten hielden hun 
ambtenaren vaak heel strikt thuis tijdens de maatregelen en willen dat soms vasthouden, 
door werkplekken permanent terug te snoeien. Dat vindt Otto geen goed idee. ‘Vóór corona 
was er natuurlijk al Het Nieuwe Werken, met zo’n 70 kantoorplekken voor 100 werknemers’, 
zegt hij. ‘Nu komen er nog minder mensen en gaat het eerder richting 60 plekken voor 100 
fte. Dat moet je niet nog verder terugdringen door thuiswerken de norm te maken. We zijn 
toch sociale wezens die elkaar willen opzoeken, en je moet je wel welkom voelen op kantoor.’ 
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Een aantrekkelijke werkomgeving is ook belangrijk om nieuwe medewerkers te trekken. 
Vooral jonge mensen hebben daar volgens Otto behoefte aan. ‘Ze willen contact met collega’s, 
om bijvoorbeeld van oudere, ervaren mensen te kunnen leren. Dat organiseer je niet allemaal 
via een beeldscherm. Op sommige plekken zag je de jonge mensen ook als eerste terugkomen 
bij versoepelingen.’ Qua werkplekken voor ambtenaren zijn er naast fatsoenlijke bureaus om 
lang aan te kunnen werken, ook ‘aanlandplekken’ nodig voor mensen die even iets komen 
printen of de tijd moeten overbruggen tussen twee afspraken. En er is behoefte aan zitjes voor 
korte overleggen, kleine ruimtes voor digitale afspraken en hybride vergaderruimtes voor 
mensen die fysiek of digitaal aanwezig zijn. ‘Als niet iedereen voor een vergadering naar 
kantoor hoeft te komen, scheelt dat enorm veel reistijd, vooral in gefuseerde gemeenten.’ 

Waar je volgens Otto dan vooral naar moet kijken, is de ict. ‘Veel gemeenten hebben hun ict 
al flink verbeterd tijdens corona.’ Ook een andere indeling van kantines of bedrijfsrestaurants 
kan helpen. ‘Daarin kun je veel verschillend los meubilair plaatsen, zoals de treinzitjes waar 
mensen even met zijn vieren kunnen overleggen. Maak er een echt werkcafé van.’ Met 
akoestische afscheidingen kun je ook een kantoortuin weer opdelen in afgeschermde ruimtes. 
Want die kantoortuinen zijn inderdaad te rumoerig. ‘Je wilt niet terug naar eigen bureaus met 
fotolijstjes erop. Maar ook niet met dertig of veertig man in één ruimte. Tussen elke vier of zes 
plekken moet een afscheiding komen.’ Bron: Binnenlands Bestuur, 23 juni 2022. 

 

 

 

RIVM wist al in februari 2020, nog voor corona in Nederland was vastgesteld, dat ziekenhuizen 
overbelast zouden raken bij een uitbraak. Toch is deze informatie niet met ziekenhuizen 
gedeeld, meldt de NOS maandag op basis van een vrijgegeven concept-memo van het RIVM. 

Op basis van data uit China en andere internationale studies deelde het RIVM op 9 februari 
2020 een risicoanalyse met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In 
de memo kwam naar voren dat Nederlandse ziekenhuizen een coronagolf niet aan zouden 
kunnen vanwege de hoge groeisnelheid van besmettingen. 
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‘In Nederland zijn ongeveer 37.000 ziekenhuizenbedden, waaronder 1.208 operationele ic-
plekken. Deze capaciteit is onvoldoende’, aldus modelleurs van het RIVM in hun analyse. Bij 
een corona-uitbraak zou de zorgvraag uitstijgen boven de beschikbare capaciteit, 
concludeerden zij. 

Het RIVM laat aan de NOS weten dat de beschikbare informatie destijds gedeeld is met VWS, 
en dat het aan dit ministerie was om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door ziekenhuizen 
te waarschuwen. Tegen de omroep wil het ministerie niet zeggen waarom dit niet is gedaan. 
Wel mag volgens een woordvoerder ‘verondersteld worden dat dit een van de scenario's is die 
destijds zijn besproken’. 

Ziekenhuisdeskundigen, onder wie ic-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC, laten aan 
de NOS weten onaangenaam verrast te zijn. Ze noemen het een gemiste kans dat de informatie 
destijds niet met ziekenhuizen is gedeeld. Bron: NU.nl, 27 juni 2022. 

 

Na tien dagen volgt de kater: Graspop blijkt bron van coronabesmettingen 

Festivalgangers keerden niet enkel met een gelukzalig gevoel van Graspop terug, op sociale 
media getuigen verschillende mensen dat ze geloven dat ze daar corona opliepen. Met nog een 
druk festivalseizoen voor de boeg roepen virologen op om – naast goed te genieten – ook 
voorzichtig te zijn. 

 ‘Ik heb een souvenirtje meegebracht van Graspop. Covid-19 heeft me na ruim 27 maanden 
dan toch te pakken’, tweet een festivalganger. ‘Euh, wees voorzichtig. Vier vrienden van mij 
zijn naar Graspop Metal Meeting gegaan, drie teruggekomen met covid (de enige die het niet 
heeft was er maar één dag). En ik heb het nu ook zitten’, klinkt het in een ander bericht. 
Anderen posten ook screenshots van hun coronalert app waaruit blijkt dat ze tientallen 
blootstellingen hadden op het festival. 

 

 ©  Belga 
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Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) schrikt niet van de berichten. Om meerdere redenen. 
‘Ik heb het van dichtbij gezien. Enkele medewerkers van het Rega Instituut waar ik werk zijn 
met corona teruggekeerd van hun festivalweekend. Ze hebben op hun beurt enkele 
thuisblijvers besmet. We zitten dan ook met een subvariant van omikron die meer 
overdraagbaar is dan de varianten die we tot nu kenden. Omdat het virus verder weg is 
geëvolueerd van de stam waarmee we gevaccineerd zijn, maar ook omdat de antilichamen in 
ons bloed langzaam weer afbouwen na een besmetting of vaccinatie.’ 

‘Het virus doet op dit moment overal de ronde. En er is meer kans op een besmetting op een 
plek waar je voor lange tijd met veel mensen nauw contact hebt’, zegt biostatisticus Geert 
Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). ‘Dat soort natuurwetten blijft altijd gelden.’ 

De experten pleiten niet om het festivalseizoen te schrappen of fel terug te schroeven zoals 
vorige zomer. De context is anders, klinkt het. ‘In de ziekenhuizen blijft alles goed beheersbaar 
en de modellen voorspellen ook niet dat er een massale golf op ons afkomt’, zegt viroloog 
Steven Van Gucht (Sciensano). ‘Het is wel jammer voor de mensen van de corona-afdelingen 
die dachten veel verlof te kunnen nemen na twee drukke jaren. Dat zal niet altijd mogelijk 
zijn, want er blijven wel degelijk coronapatiënten binnenkomen.’ 

 
©  Geert Van de Velde 
 
De subvariant van Omikron waar we nu mee te maken hebben, is ook niet de grote 
ziektemaker. Maar dat wil niet zeggen dat experten niet voor voorzichtigheid pleiten. ‘Let op 
met concerten binnen in een broeierige tent. Daar is de ventilatie niet altijd goed, wat 
natuurlijk de kans op besmetting vergroot in vergelijking met een concert in openlucht’, zegt 
Van Ranst. ‘Als je jezelf niet goed voelt, kun je beter niet naar het festival gaan. Leuk is anders, 
maar je wil niet de superverspreider zijn’, zegt Molenberghs. 
 
Hij geeft graag een tip. ‘Een testje op voorhand kan nooit kwaad, achteraf evenmin.’ Bron: Het 
Nieuwsblad, 28 juni 2022. 
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Bron: De Volkskrant, 28 juni 2022. 
 

 
Bron: HLN, 30 juni 2022. 

Terwijl de coronacijfers stijgen is het wachten op de aangepaste vaccins: 
‘We lopen achter de feiten aan’ 

Terwijl nieuwe subvarianten van Omikron zorgen voor stijgende besmetting- én 
ziekenhuiscijfers, blijft het wachten op aangepaste vaccins. Die worden pas dit najaar 
verwacht en dreigen dan al achterhaald te zijn. ‘We lopen achter de feiten aan’, zegt viroloog 
Johan Neyts (KU Leuven). 

Het coronavirus evolueert veel sneller dan de vaccins die ertegen ontwikkeld worden. De 
huidige prikken zijn nog steeds gebaseerd op de Wuhan-variant die begin 2020 de pandemie 
inluidde. Pas dit najaar komen vaccins op de markt die werden aangepast aan de eerste versie 
van Omikron, BA.1. Dat is laat, want intussen zorgen subvarianten BA.4 en BA.5 voor de 
stijgende cijfers. En daartegen zijn de geüpdatete vaccins tot drie keer minder effectief. Dat 
maakt ze niet zinloos. Ze scoren nog steeds significant beter dan het ‘Wuhan-vaccin’. 

De kloof van zo’n halfjaar tussen een nieuwe, zorgwekkende variant en een aangepast vaccin 
frustreert de producenten. De mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden 
immers al in januari gewijzigd. Maar de update moest net zoals het origineel eerst alle drie de 
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klinische fases doorlopen. Opnieuw moesten internationale studies met duizenden 
deelnemers aantonen dat het vaccin veilig én werkzaam is. Te tijdrovend, vindt BioNTech-
topman Ugur Sahin. 

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) is het daarmee eens. ‘We lopen achter de feiten aan’, zegt 
Neyts die vindt dat nu gezocht moet worden naar een manier om sneller te schakelen. ‘Stel 
dat in augustus een problematische variant opduikt, dan zou je pas in januari of februari 
beginnen in te enten met een daaraan aangepast vaccin.’ De heilige graal is een vaccin dat 
langdurig werkt en het immuunsysteem wapent tegen alle mogelijke varianten. In het Rega 
Instituut heeft Neyts een beloftevolle kandidaat ontwikkeld. ‘Maar de klinische ontwikkeling 
is duur en de sense of urgency is minder. De nieuwe generatie vaccins is niet voor morgen, 
maar zullen nodig zijn als het virus zoals verwacht nog jaren blijft circuleren.’ 

Intussen sleutelt het Europese geneesmiddelenagentschap EMA aan een versnelde procedure 
voor aangepaste mRNA-vaccins. Het Amerikaanse FDA wil een dezer dagen een advies 
publiceren. Neyts vindt het logisch om de klinische tests grotendeels te laten vallen. 
Proefdieren kunnen de werkzaamheid aantonen. Een klinische fase 1-studie met een klein 
aantal deelnemers volstaat om aan te tonen dat het veilig is. 

Griepvaccin 

Een versneld traject is niet uniek. Het griepvaccin wordt ieder jaar aangepast met het oog op 
de variant die komende winter naar verwachting dominant zal zijn. ‘Zo’n voorspelling kunnen 
we voor corona jammer genoeg nog niet doen’, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels (UGent). 
Hij is voorstander van een vereenvoudigde procedure, maar dat zal volgens hem niet alles 
oplossen. ‘Het hoofdprobleem is dat het virus nog in volle evolutie is. Het kan nog alle kanten 
op. Het vaccin telkens wijzigen is een koud kunstje, maar de productie opstarten en het 
aangepaste vaccin verspreiden, dat vergt maanden werk.’ 

Bovendien willen producenten noch overheden iedere keer die investering maken, zegt 
immunoloog Joeri Aerts (VUB). ‘Dat is ook niet nodig. Het Wuhan-vaccin bleek werkzaam 
tegen veel varianten. Pas met Omikron zitten we op een kantelpunt waarbij een aanpassing 
nodig is.’ Met een soepelere regelgeving hadden de gewijzigde vaccins er al kunnen zijn. Er 
werden al honderden miljoenen prikken gezet, zegt Aerts. ‘We weten veel meer dan een paar 
jaar geleden. Nu nog exact dezelfde criteria gebruiken voor een update, dat vind ik een beetje 
overdreven.’ 

Jawel, er zijn nog coronaregels 

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er nog nauwelijks. Maar voor wie 
positief test, gelden wel nog strenge voorwaarden. Wij zetten ze nog eens op een rijtje. 

Wat als ik besmet ben met het coronavirus? 

Je blijft dan minstens 7 dagen in thuisisolatie en eventueel langer als de symptomen 
aanhouden. Wie na een week klachtenvrij is, moet nog drie dagen waakzaam zijn. Dat kan 
door een mondmasker te dragen en contacten te beperken. Thuisisolatie en de drie dagen 
nadien betekenen dat reizen en festivals bezoeken onmogelijk worden. 

Krijg ik tickets terugbetaald? 

Experten adviseren festivalgangers om een zelftest af te nemen voor ze de weide opgaan. Maar 
wie positief test hoeft niet te rekenen op een compensatie. De organisatie van Rock Werchter 
wijst op de mogelijkheid van doorverkoop van tickets. Occasioneel kan en mag dat. Volgens 
consumentenorganisatie Test Aankoop heeft wie besmet raakt vooral ‘brute pech’. Alleen wie 
vouchers uit 2020 gebruikte, toen uitgereikt bij geannuleerde evenementen, heeft een 
waterkans. ‘Daar is afgesproken dat terugbetaling mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Dan 
moet je argumenteren dat een positieve PCR-test zo’n uitzonderlijk geval is’, zegt woordvoerder 
Simon November. Garantie op succes is er niet. 

Wat als een vriend of familielid ziek is? 
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Dan probeer je contact met die persoon zo goed mogelijk te beperken. Quarantaineregels voor 
hoogrisicocontacten zijn er niet meer. Zo lang je zelf niet positief test, gelden er geen 
beperkende maatregelen. Een week lang contacten beperken, wordt wel geadviseerd. 

Kan ik nog een boosterprik krijgen? 

Ja. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert aan wie nog geen derde prik heeft gehaald 
om dat alsnog te doen alvorens op vakantie te vertrekken. Een kwart van de gevaccineerden 
heeft dat nog niet gedaan. 

Voor 80-plussers en personen met een verlaagde immuniteit loopt de campagne voor de vierde 
prik. Risicopatiënten die die tweede booster nog niet haalden, ontvingen een 
herinneringsbrief. Door de stijgende coronacijfers neemt het risico op een mogelijk ernstige 
infectie toe. 

Ook een eerste prik is nog steeds mogelijk. Daarvoor moet je contact op te nemen met het 
vaccinatiecentrum. Bron: Het Nieuwsblad, 29 juni 2022. 

 

 

Metallica bevestigt: optreden op Rock Werchter gaat door 

De fans liepen te stressen, maar Rock Werchter heeft net bevestigd: Metallica speelt 
morgenavond hun show. Dat nieuws deelde de organisatie net mee via hun 
socialemediakanalen. 

Speelt Metallica, of spelen ze niet? Die onrust heerste de voorbije dagen bij de vrijdagse Rock 
Werchter-gangers. De band had woensdag z’n optreden op het Out in the Green Festival in 
Zwitserland afgezegd vanwege een coronabesmetting. Of het optreden van morgen op Rock 
Werchter zou doorgaan, bleef de voorbije dagen bang afwachten. Zo werd niet 
gecommuniceerd wie van de entourage besmet werd met het c-beestje, en liet ook de 
organisatie van Rock Werchter niet in haar kaarten kijken. ‘We zijn in contact met de band’, 
liet woordvoerder Nele Bigaré optekenen. ‘Zij tonen zich hoopvol hier vrijdag te zijn.’ 
Ondertussen is die wens uitgekomen. ‘show is on’, klonk het kort en krachtig op de 
socialemediakanalen van Rock Werchter. Bron: HLN, 30 juni 2022. 
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Bron: AD, 1 juli 2022. 

Onderzoeksraad: kabinet doet te weinig met onze aanbevelingen over 
corona 

Het kabinet heeft tot nu toe nog niet veel gedaan met aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid over de corona-aanpak. Dat concludeert de Raad in een tussentijdse evaluatie 
(pdf), op het moment dat een zomergolf de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting weer 
stuwt. 

In februari verscheen een lijvig rapport van de Raad waarin het coronabeleid van het kabinet 
in het begin van de pandemie stevig werd bekritiseerd. Er werd te veel gekeken naar 
bijvoorbeeld de ziekenhuizen waardoor zich in de verpleeghuizen ‘een stille ramp’ voltrok. De 
minister van Volksgezondheid had te weinig wettelijke bevoegdheden om bij GGD's en 
Veiligheidsregio's bepaalde zaken af te dwingen en het OMT had in de praktijk een te 
belangrijke rol bij het nemen van besluiten. 
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Er volgen nog twee rapporten over de latere fases van de pandemie, maar toch deed de Raad 
al tien aanbevelingen over wat er beter kan en moet. Zo vond de Raad dat er heldere scenario's 
moesten worden uitgewerkt voor het geval de maatschappij langdurig wordt ontwricht en dat 
er een duidelijkere scheiding moest komen in wie welke rol speelt: deskundigen zoals in het 
OMT adviseren, bestuurders nemen besluiten. 

Bij sommige aanbevelingen zegt de Raad bij het kabinet ‘ambitie’ te zien om veranderingen te 
implementeren. Ook zegt de Raad dat ‘duidelijk is dat dit een korte periode is om alle 
aanbevelingen direct uit te voeren’. Toch vraagt de Raad zich af ‘of het kabinet de lessen 
voldoende verwerkt heeft in zijn voorbereidingen op toekomstige oplevingen’. 

De Raad baseert zich in de evaluatie op de officiële reactie van het kabinet op het rapport uit 
februari en op de recent gepubliceerde langetermijnstrategie. 

In het kort komt die langetermijnstrategie erop neer dat veel van de verantwoordelijkheid voor 
het bestrijden van corona bij de maatschappij zelf komt te liggen. Sectoren zoals horeca 
moeten zelf plannen indienen wat ze gaan doen als de besmettingscijfers weer boven een 
bepaald niveau uitkomen. Die sectorplannen zijn nog niet klaar. 

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem snapt weinig van die aanpak, zegt hij in een toelichtend 
interview  in De Volkskrant: ‘Uit welke evaluatie komt dat dit een goed idee is? Niet uit ons 
rapport. [...] Je kunt niet aan sectoren vragen: maak plannen voor vijf verschillende scenario's. 
Dat kan alleen de overheid doen.’ 

Dijsselbloem zegt reflectie te missen bij het kabinet. De tijdelijke coronawet is vervallen en de 
Wet publieke gezondheid is niet aangepast, waardoor er bijna geen wettelijke basis meer is 
om landelijke maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt. ‘We beginnen dadelijk weer 
zo'n beetje van nul.’ 

Minister Kuipers zegt in een reactie dat hij de kritiek van de Onderzoeksraad ‘graag zal 
meenemen in het verdere traject’. Verder benadrukt hij dat de corona-aanpak een combinatie 
moet zijn van overheidsingrijpen en maatregelen door de samenleving zelf: ‘Het beleid van het 
kabinet wordt meestal zo geframed dat het de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger 
is. Maar het is allereerst de verantwoordelijkheid van mij en van het kabinet om zoveel 
mogelijk maatregelen te treffen om te reageren.’ 

Kuipers vult aan dat het kabinet zicht houdt op het virus en de opkomst van een nieuwe 
variant en dat het de capaciteit in de zorg op orde houdt. ‘Maar we wijzen ook sectoren erop 
dat ze zelf ook veel kunnen doen om bij een oplopend aantal besmettingen de uitval van 
personeel, klanten en scholieren zo laag mogelijk te houden.’ 

Het bevreemdt de Raad dat de officiële reactie op het coronarapport alleen uit naam van drie 
vakministers is gegeven, en niet ook uit naam van premier Rutte. ‘De minister-president was 
in de coronacrisis voorzitter van de belangrijkste gremia in de crisisaanpak. De coronacrisis 
was echter niet alleen een volksgezondheidscrisis, maar een crisis die alle aspecten binnen de 
samenleving raakte, en dus ook het gehele kabinetsbeleid.’ 

Daarbij wijst Dijsselbloem erop dat Rutte ook een grote rol speelde in de manier waarop 
besluiten werden genomen. ‘Allerlei informele overleggen zijn heel belangrijk geworden. Daar 
was de minister-president gewoon de belangrijkste minister in.’ 

Rutte na kritiek Dijsselbloem: we nemen wél de corona-adviezen van OVV 
over 

Het kabinet heeft vrijwel niets gedaan met de corona-adviezen van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV). Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem in De Volkskrant. Later op de dag 
reageerde Rutte op de kritiek: ‘Volgens mij nemen we die aanbevelingen wel over.’ 
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Volgens de voorman van de OVV ontbreekt het aan zelfreflectie bij de overheid. ‘Nu zitten we 
aan het begin van de volgende besmettingsgolf en zijn veel zaken gewoon niet opgepakt.’ 

De OVV publiceerde begin dit jaar een kritisch rapport over de kabinetsaanpak van de eerste 
zes maanden van de coronacrisis. Een van de kritiekpunten was dat er in de eerste golf te 
weinig aandacht was voor de situatie in de verpleeghuizen. Ook raadde de Onderzoeksraad 
het kabinet aan zijn crisisaanpak te verbeteren, onder meer door meer scenario's uit te werken 
en beter te improviseren, om beter voorbereid te zijn op een volgende ‘maatschappij-
ontwrichtende crisis’. 

Dijsselbloem concludeert nu dat daar weinig van terecht is gekomen. ‘Het kan eigenlijk niet 
dat er nog steeds geen uitgewerkte en doordachte scenario's zijn’, zegt hij in de Volkskrant. 
‘Het kan eigenlijk niet dat de minister van VWS nog steeds geen bevoegdheid heeft om tegen 
ziekenhuizen of de GGD's te zeggen wat er moet gebeuren in een crisissituatie. Het lijkt ons 
heel urgent om zo snel mogelijk te regelen dat een minister in een crisissituatie kan optreden.’ 

Ook ziet de OVV-voorzitter dat de wetgeving weinig handvatten biedt voor de overheid om 
daadkrachtig op te treden, nu de tijdelijke wet die de basis voor de coronamaatregelen regelde 
is vervallen. ‘We beginnen dadelijk weer zo'n beetje van nul.’ 

Het kabinet liet in april per brief weten het eens te zijn met de conclusies uit het OVV-rapport. 
De Onderzoeksraad stoort zich er echter aan dat de handtekening van premier Mark Rutte 
ontbrak, aangezien hij ‘formeel de leiding’ nam in de coronacrisis, zegt Dijsselbloem. ‘Hij was 
voorzitter van de belangrijkste overleggen en was het gezicht naar buiten, de belangrijkste 
minister. Maar als het dan gaat om verantwoording afleggen, terugkijken en lessen trekken 
voor de toekomst ontbreekt zijn naam. Dat is toch vreemd?’  

Rutte is het niet eens met de kritiek van Dijsselbloem. ‘Volgens mij nemen we die 
aanbevelingen wel over en zijn we bezig ze uit te voeren’, aldus de premier op zijn wekelijkse 
persconferentie. Volgens hem zijn zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder daar nu mee 
bezig, bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van de Wet publieke gezondheid. 

Verder zegt Rutte naar het debat over de bevindingen van de OVV te zullen gaan en dat hij 
meermaals op persconferenties reflectie getoond heeft. Dat de premier met deze verdediging 
demonstreert geen zelfreflectie te tonen, bestrijdt hij: ‘ik stel alleen vast wat we doen’. Bron: 
Trouw, 1 juli 2022. 

 

Bron: De Volkskrant, 1 juli 2022. 

 

Rutte is het niet eens met de kritiek van Dijsselbloem. ‘Volgens mij nemen we die 
aanbevelingen wel over en zijn we bezig ze uit te voeren’, aldus de premier op zijn wekelijkse 
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persconferentie. Volgens hem zijn zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder daar nu 
mee 
Voorbereidingscommissie parlementaire enquête corona van start 
 
De samenstelling van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis gaat 
voorbereiden is bekend. Negen Tweede Kamerleden vormen de commissie. 

Het zijn oud-voorzitter van de Tweede Kamer en PvdA-Kamerlid Khadija Arib, Pieter Omtzigt 
(fractie Omtzigt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Ulysse Ellian (VVD) Vicky Maeijer (PVV), 
Hilde Palland (CDA), Marijke van Beukering (D66), Pepijn van Houwelingen (Forum voor 
Democratie) en Nicki Pouw (Ja21). 

Komende woensdag komt de voorbereidingscommissie voor het eerst bijeen. Dan wordt ook 
de voorzitter gekozen. Meestal vormen de leden van de voorbereidingscommissie ook de 
uiteindelijke commissie die de parlementaire enquête zelf gaat doen. 

Parlementair verslaggever Xander Van der Wulp: 

‘De samenstelling van de commissie is opvallend te noemen. Forum voor Democratie liet in de 
debatten over de bestrijding van het virus zien een heel andere kijk op corona te hebben. De 
tegenstellingen die in die debatten te zien waren zijn ook te vinden in de commissie, in die zin 
kun je van een goede vertegenwoordiging spreken. 

Voor het voorzitterschap van de commissie circuleert de naam van Khadija Arib. Dat wordt 
haar eerste grote klus na het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het zal nog geen 
eenvoudige klus worden om de verschillende visies bij elkaar te krijgen en gemeenschappelijke 
onderzoeksdoelen te stellen.’ 

Eind vorig jaar stemde de voltallige Kamer in met een enquete naar de gang van zaken rond 
de coronacrisis. Doel is om alle aspecten van het coronabeleid en de maatregelen te 
onderzoeken. Daarbij wil de Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en 
andere betrokken instanties, adviseurs en experts. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is al bezig met een onderzoek naar de bestrijding van het 
coronavirus. De Kamer wil in aanvulling daarop dus ook zelf de aanpak van de pandemie 
onder de loep nemen. De precieze onderzoeksvraag moet nog bepaald worden. 

Een parlementaire enquête geldt als het zwaarste middel van de Tweede Kamer. Die kan dan 
zelfstandig onderzoek doen naar een bepaalde kwestie. Getuigen zijn verplicht te verschijnen 
en ze worden onder ede verhoord. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er twaalf parlementaire enquêtes geweest. De laatste was 
van 2013 tot 2016 en ging over het debacle met de Fyra, de snelle treinverbinding tussen 
Nederland en België. 

Deze week begon de dertiende enquête: over de gaswinning in Groningen. Ook over de 
toeslagenaffaire staat nog een enquête gepland. Bron: NOS, 1 juli 2022. 

'Kamer had in coronacrisis geen zicht op schaduwbeleid kabinet' 

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn kritisch op de eigen controlerende rol van het 
parlement in de coronacrisis, zeggen ze tegen Nieuwsuur. De Kamer controleerde het kabinet 
niet adequaat, er was onvoldoende debat over cruciale aspecten van het beleid en de Kamer 
kreeg te weinig informatie. 



167 
 

Het kabinet kwam regelmatig met gezondheidsadviseurs bijeen in het Catshuis, waar 
nauwelijks regels bestaan voor het vastleggen van wat daar wordt besproken. Lodewijk 
Asscher, oud-PvdA-fractievoorzitter, spreekt van een ‘schaduwbeleid’. ‘Er waren geen notulen, 
maar ondertussen werden dáár de echte keuzes gemaakt.’ 

Kamerlid Fleur Agema (PVV): ‘Wij kunnen niet meeluisteren in het Catshuis. Er bleven allerlei 
losse eindjes.’ Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stond daardoor de 
controlefunctie van het parlement niet alleen destijds, maar ook nu nog onder druk. ‘Ik denk 
ook dat dat zo zal zijn op het moment dat er straks een parlementaire enquête is.’ 

Het kabinet koos in de coronacrisis vooral voor een aanpak waarin het virus kon rondgaan 
zolang de ziekenhuizen het aankonden. Andere landen zetten juist in op intensief testen en 
isolatie met als doel het virus zo veel mogelijk in te dammen. Fractieleider Gert-Jan Segers 
van coalitiepartner ChristenUnie zegt achteraf dat het mede zijn ‘schuld’ is dat hier nauwelijks 
discussie over is gevoerd. ‘We hebben bij tijden onvoldoende doorgedrukt om dit debat veel 
fundamenteler en uitvoeriger te voeren.’ 

'Van Dissel werd woordvoerder kabinet' 

De Kamer worstelde met een gebrek aan kennis over beleidskeuzes. Om de informatiepositie 
van de Kamer te versterken, kwamen er op initiatief van PVV-Kamerlid Agema zogeheten 
technische briefings met onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel. Maar in de praktijk 
leidden die bijeenkomsten tot frustratie bij de Kamerfracties. 

Agema zegt nu: ‘Het was onze enige mogelijkheid, want als je schriftelijke vragen indient bij 
het ministerie doen ze drie weken over de beantwoording en komen ze met allerlei 
dwarsstraten. Maar ik wist niet dat het zo'n deceptie zou worden. Je kon niet doorvragen.’ 

Asscher: ‘Van Dissel werd steeds meer een woordvoerder van het kabinet in plaats van een 
onafhankelijke expert.’ En volgens Marijnissen was het lastig dat Van Dissel op politieke 
vragen geen antwoord gaf, en dan doorverwees naar de politiek. ‘Maar de politiek wees dan 
weer terug en zei: ‘Wij varen op de wetenschap.’ Dat sloeg op een gegeven moment het debat 
dood.’ 

Kamerleden wilden ook andere experts bij de technische briefings horen, zoals deskundigen 
uit de verpleeghuiszorg. Maar het ministerie van Volksgezondheid hield dat aanvankelijk 
tegen. Agema: ‘De macht van het ministerie is te groot geweest in deze crisis. Als het gaat om 
je controlerende taak als Kamerlid voel ik mij ernstig beknot.’ 

Er is ook zelfkritiek. Zo vroeg de Kamer zelf te weinig door. Oppositiepartijen van toen wijten 
dit aan de loyale houding van coalitiefracties, die tijdens corona sterker zou zijn geweest dan 
anders. Marijnissen: ‘Je merkte dat de coalitiepartijen echt zoiets hadden van: we hebben nu 
deze crisis te regelen en de Tweede Kamer moet vooral niet te veel kritische vragen stellen, dat 
leidt allemaal maar af van de crisisaanpak.’ 

Segers erkent dat hij het lastig vond om bij een ‘uitslaande brand’ vragen te stellen over wel 
of niet het juiste blusmateriaal. Achteraf zegt hij dat de Kamer meer tegenkracht had moeten 
bieden. ‘We hebben onvoldoende dat fundamentele debat gevoerd.’ 

Op 18 maart voerde de Tweede Kamer een groot eerste debat met premier Mark Rutte over de 
gekozen strategie. PVV-leider Geert Wilders pleitte toen voor een korte harde lockdown, en 
bekritiseerde het voorgestelde doel om immuniteit op te bouwen. Destijds kreeg hij in de 
Kamer geen bijval voor zijn voorstel. 

Segers en Asscher vinden nu dat dat een betere inzet was geweest. Segers: ‘Het virus kort snel 
indammen en echt terugbrengen en vervolgens met testen en traceren laag houden, dat zou 
beter zijn geweest.’ Bron: NOS, 29 oktober 2021. 
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Train je neus na reukverlies door corona: 'Je moet snel beginnen' 

Goed nieuws voor wie reukverlies heeft na een coronabesmetting. Je kan je neus namelijk 
trainen om je geur terug te krijgen, door te ruiken aan potjes met sterk geurende etherische 
oliën. Het is inmiddels zelfs opgenomen in medische richtlijnen. 

Heel wat mensen raakten hun geur en smaak kwijt door een coronabesmetting. Bij de meeste 
mensen kwam dat na een paar dagen of weken terug. ‘Bij de meeste mensen herstelt het 
reukverlies uit zichzelf. Maar er is een groep die langdurig geurverlies ervaart’, vertelt KNO-
arts Mark Friebel. 

Waarom het coronavirus voor reukverlies zorgt, is volgens de arts nog niet bekend. Maar 
vervelend is het voor veel mensen wel. Friebel raadt daarom aan om de neus te trainen. ‘Hoe 
eerder je begint, hoe beter’, zegt hij. 

Maar hoe werkt dat dan? ‘Ik raad aan om potjes met etherische olie te kopen en dat elke dag 
te gaan ruiken. En bewust tegen jezelf zeggen: nu ruik ik rozengeur. Dat moet helpen. Ik heb 
het zelf ook ervaren en je neus kan je echt trainen’, legt de KNO-arts uit. Want ook hij raakte 
zijn reuk kwijt tijdens een coronabesmetting, die voor een groot deel terug is door de training. 

Je moet dus een paar keer per dag enkele seconden heel bewust aan zo'n flesje olie ruiken. In 
het begin ruik je misschien nog niets, maar de reuksignalen naar je hersenen zijn volgens 
Friebel te trainen. ‘Je moet de verbinding tussen je neus en je hersens herstellen.’ Wel kan 
het enkele maanden duren. 

Geurkenner en parfumeur Frank Bloem legt uit waarom etherische oliën geschikt zijn voor de 
training. ‘Die zijn sterk, het zijn geconcentreerde geuren’, zegt hij. ‘Als je je neus wil trainen 
is een sterke geur handig. Maar belangrijker is dat het een geur is die je al kent. Je moet 
eigenlijk al weten wat je gaat ruiken.’ 

Hij raadt aan om huiselijke dingen met een typische geur te gebruiken. ‘Zoals schoensmeer, 
of lijm. Of citroen, mandarijn. Trek de kastjes open en ga op avontuur in je eigen woning. Dat 
helpt echt het beste: want als je aan een olie gaat ruiken met een voor jou onbekende geur 
dan train je je neus niet.’ Bron: RTL Nieuws, 2 juli 2022. 

 

De actuele situatie in Nederland 
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COVID-19-vaccinaties in Wierden 

 

 

Bron: Coronadashboard Rijksoverheid, 1 juli 2022. 

Nog even en een zware zorgcrisis klopt aan de deur. Waarom zorgen we toch 
zo slecht voor de zorg? 

Er dreigt een zorginfarct dat we niet goed overzien. Zorg is namelijk zo alomtegenwoordig dat 
die onzichtbaar wordt, aldus Lynn Berger. ‘Wat je niet goed ziet, kun je niet goed verzorgen. En 
waar je niet goed voor zorgt, gaat kapot.’ 

Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en 
ouderen niet prettig oud. Verzorgd worden is goed voor ons, maar iemand verzorgen is dat 
ook: zorg is de basis voor liefde, hechting, en betekenis. En zonder zorg geen samenleving: de 
economie, cultuur en politiek zouden direct instorten als er niet voortdurend door en voor 
mensen werd gezorgd. 
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Er is, kortom, weinig zo fundamenteel als zorg. 

Zorg is dan ook overal. Van het koude washandje op het koortsige voorhoofd van een kind tot 
het opensnijden van een patiënt op de operatietafel. Van grootouders achter de kinderwagen 
tot medewerkers op de crèche. Van vrijwilligers in het buurthuis tot handen aan het bed. 

Maar iets dat overal is, is lastig te overzien. En wat je niet goed ziet, kun je niet waarderen. 
Wat je niet goed ziet, kun je niet goed verzorgen. En waar je niet goed voor zorgt, gaat kapot. 

Nu al voelen ouders van jonge kinderen zich vaker opgejaagd dan elke andere bevolkingsgroep 
en is één op de tien mantelzorgers overbelast, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaart bijna de helft van de zorgprofessionals 
een ‘hoge tot zeer hoge’ werkdruk. Het tekort aan zorgpersoneel is groot en groeiende, met 
lange wachtlijsten voor jeugdzorg, ggz en verpleeghuiszorg en lange wachttijden voor 
spoedeisende hulp tot gevolg. Kinderopvangorganisaties zeggen noodgedwongen contracten 
met ouders op omdat ze de bezetting niet rondkrijgen. 

Die problemen gaan niet vanzelf weg; als we niets doen, worden ze alleen maar groter. Dan 
stevenen we af op niets minder dan een zorginfarct – een crisis waarvan de coronapandemie 
slechts een vriendelijk voorproefje was. 

Veel zorg is onzichtbaar 

Het is moeilijk dat dreigende zorginfact te zien aankomen, en dat komt doordat we zorg zélf 
zelden zien voor wat het is. Dit heeft met de alomtegenwoordigheid ervan te maken, en met 
het feit dat zorg geneigd is zichzelf onzichtbaar te maken. Veel zorg heeft namelijk als doel de 
zelfstandigheid van de zorgontvanger te bevorderen. En hoe beter dat lukt, hoe meer de 
verzorgde kan denken dat hij helemaal geen zorg nodig heeft. 

De Amerikaanse socioloog Lynn May Rivas constateert in Invisible Care and the Illusion of 
Independence dat ouders geneigd zijn jonge kinderen te prijzen om hun zelfstandigheid. ‘Wat 
een lekkere koekjes heb jij gebakken’, zegt een moeder tegen haar kind, hoewel zij het was die 
de ingrediënten heeft klaargezet, de oven heeft aangezet en, lang nadat haar kind zijn 
aandacht alweer op iets anders heeft gevestigd, nog vormpjes uit het deeg staat te snijden. 
Dat doen ouders expres: weinig zo stimulerend als het gevoel dat je iets zélf hebt gedaan. Maar 
zo raakt het web van zorgzaamheid en afhankelijkheid dat die zelfstandigheid mogelijk maakt, 
buiten zicht. 

Een ziekenhuisverpleegkundige vertelde me eens wat ze allemaal voor haar patiënten deed 
zonder dat die dat doorhadden: overleggen met collega’s, bellen met thuiszorgorganisaties en 
fysiotherapeuten, zorgen dat onderzoeken goed zijn gespreid, en dat de arts de uitslag bekijkt 
en bespreekt met de patiënt. ‘Verpleegkundigen zijn de spin in het web’, zei ze, ‘maar een groot 
deel van ons werk is letterlijk en figuurlijk onzichtbaar’. 

Zorg lijkt vanzelfsprekend 

Zorg is essentieel werk, werk dat al het andere werk mogelijk maakt. Maar het leeuwendeel 
ervan zien we niet als werk. In de loop van de geschiedenis kwam informele zorg te boek te 
staan als een activiteit die met name vrouwen ‘van nature’ op zich zouden nemen. Zo werd 
zorg een vanzelfsprekendheid, en wordt vrouwen die voor naasten of kinderen zorgen verweten 
dat ze ‘niets doen’ – deeltijddecadentie, parttime-prinsesjes. 

Deze geschiedenis heeft er óók aan bijgedragen dat het werk van professionele zorgverleners 
lang niet altijd op waarde wordt geschat. Afgelopen december schreef verpleegkunde-student 
Jorn Albers in deze krant dat hij en zijn medestudenten voortdurend horen dat ‘in de zorg 
werken een passie en roeping is, dat doe je niet voor het geld.’ Volgens de Sociaal-Economische 
Raad loopt het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden inderdaad zo’n 9 procent achter 
op de markt. 
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Albers schrijft dat verpleegkundigen stelselmatig overwerken om in te vallen voor collega’s die 
uitvallen. ‘Waarom moeten wij ten koste van onszelf alles draaiende houden?’, vraagt hij zich 
af. In zijn klas ‘haakt de een na de ander af’. Dat iets een ‘roeping en een passie’ is wil niet 
zeggen dat het eindeloos meegaat, wil niet zeggen dat het niet kwetsbaar is. 

Tijdens de coronapandemie werd plots heel duidelijk hoe fundamenteel zorg is, hoezeer het 
alles draaiende houdt. En ook hoe kwetsbaar het is. Doordat de ic’s de druk van 
covidpatiënten niet aankonden en de spoedeisende hulp, verpleegafdelingen en thuiszorg met 
personeelstekorten kampten, liep alles vast – tot achter de voordeur van zo’n beetje elke 
gezinswoning, waar ouders betaald werk moesten combineren met de zorg voor hun kinderen. 
Honderdduizenden mini-zorginfarctjes. 

Even applaudisseerde het land voor de zorgmedewerkers. Maar inmiddels is die waardering 
weer naar de achtergrond verdwenen. Dat terwijl de vraag naar zorg maar doorgroeit: we leven 
langer, hebben complexere gezondheidsproblemen en 1 op de 10 Nederlanders heeft meerdere 
chronische aandoeningen tegelijk. Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 6 werkenden in de 
zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2060 1 op de 3 
moeten zijn, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een volstrekt 
onrealistische verhouding, al was het maar omdat al die zorgverleners dan niet meer in andere 
essentiële sectoren kunnen werken. 

Waarom zorg inefficiëntie nodig heeft 

Beleidsmakers proberen al jaren om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. 
Bijvoorbeeld door in te zetten op preventie. En op efficiëntie – artsen en verpleegkundigen 
meer laten doen in minder tijd. 

Alleen: zorg is van nature inefficiënt. Een thuisverpleegkundige vertelde me dat ze tijdens een 
avonddienst van vier uur tweeëntwintig patiënten moet bezoeken en 50 kilometer moet reizen. 
‘Dan hou ik zes minuten per patiënt over’, zei ze. ‘Ik kan een wond verzorgen, helpen kousen 
aan- of uittrekken. Maar zorgen heeft ook een emotionele component – iemand troosten, een 
praatje maken. Dat kost tijd, en die tijd is er niet.’ Haar rooster was op de minuut nauwkeurig 
vastgesteld: ‘Maar het is een wetmatigheid in de zorg dat dingen meestal anders lopen dan 
gedacht.’ 

Wanneer je als zorgverlener niet genoeg tijd en ruimte hebt om in te spelen op het 
onverwachte, ben je niet meer écht aan het zorgen – en dat is stressvol. Niet gek dat uit cijfers 
van de Commissie Werken in de Zorg twee jaar geleden bleek dat ruim 40 procent van de 
afgestudeerde verpleegkundigen en verzorgenden binnen twee jaar het vak verlaat. Of dat een 
kwart van de zorgverleners nog voor de coronapandemie in een Nivel-enquête aangaf het 
gevoel te hebben in een ‘crisissituatie’ te werken, waarbij ze te veel te snel probeerden te doen. 
Volgens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten verlieten 138 jonge huisartsen 
vorig jaar het vak vanwege de oplopende werkdruk – het hoogste aantal in een decennium. 

Geen oplossing, maar een verplaatsing 

Een andere manier om het gat tussen de vraag naar professionele zorg en het aanbod te 
verkleinen: laat mantelzorgers taken overnemen van professionals. Momenteel verlenen zo’n 
vijf miljoen Nederlanders mantelzorg, en als het aan de overheid ligt moeten ze dat nog méér 
gaan doen, zeker met het oog op de vergrijzing. Maar doordat er verhoudingsgewijs steeds 
meer ouderen en steeds minder jongeren zijn, zal het aantal beschikbare mantelzorgers per 
85-plusser volgens de Sociaal-Economische Raad afnemen van ongeveer vijftien in 2015 naar 
nog maar zes in 2040. 

Geen rooskleurig vooruitzicht, want nu al worstelen veel mantelzorgers met de combinatie van 
betaald werk en onbetaalde zorgarbeid. Vraag het maar aan de moeder wier dochter door een 
ernstige stofwisselingsziekte 24 uur per dag zorg nodig had. Zij vertelde me dat ze weliswaar 
een financiële vergoeding kreeg uit het persoonsgebonden budget van haar dochter, maar voor 
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minder uren dan zij zorgde. Ook was het expliciet geen loon: ze bouwde er geen pensioen mee 
op en was niet verzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ze zei: ‘Nu werk ik ook 
hartstikke hard, maar wat als ik van de trap val, of ziek word en niet meer voor haar kan 
zorgen? Ik wil niet zeuren, maar het voelt krom.’ 

Wie voor een ander zorgt moet ook zélf worden verzorgd. Als je mensen wel een extra zorgtaak 
geeft maar niet de middelen om aan die zorgtaak te voldoen (bijvoorbeeld via een ruimhartig, 
betaald zorgverlof en behoud van sociale zekerheden), heb je het probleem niet opgelost. Je 
hebt het slechts verplaatst, naar het onbetaalde domein. 

Zo gaat het vaker, met schaarste in de zorg: die wordt niet ondervangen maar verplaatst. Als 
een badeend die je onder water duwt, en die vervolgens even verderop de kop opsteekt. 

Neem de suggestie van de SER om parttime-werkende zorgprofessionals meer uren te laten 
maken. Veel zorgmedewerkers hebben ook informele zorgtaken: ze hebben kinderen of 
verlenen mantelzorg. Als zij meer uur betaald gaan werken, kan de vraag naar professionele 
zorg juist toenemen. Wie zorgt er anders voor hun ouders of kinderen? 

Ook het aantrekken van zorgpersoneel uit het buitenland, wat in ons omringende landen al 
veel gebeurt, is geen oplossing maar een verplaatsing van het probleem. Je kunt niet zomaar 
een blik buitenlandse zorgmedewerkers opentrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun 
landen van oorsprong – wie moet er dáár dan zorgen? 

Waarom we zorg moeten zien voor wat het is 

Zolang we zorg niet zien voor wat het is – namelijk: als alomtegenwoordig en essentieel, maar 
niet onuitputtelijk – blijven we het ondermijnen. En daar wordt uiteindelijk niemand beter 
van. 

Willen we voorkomen dat alles op termijn vastloopt, dan zullen we beter moeten zorgen voor 
zorg. 

Bijvoorbeeld met betere arbeidsvoorwaarden en meer bewegingsvrijheid voor professionele 
zorgverleners – zodat de mensen die in de zorg werken, dat ook willen blijven doen. Door 
substantieel meer te investeren in preventie, zodat onze vraag naar zorg behapbaarder wordt. 
Door mensen de tijd te geven om te zorgen, bijvoorbeeld met financiële steun voor 
mantelzorgers en ruimhartig geboorte- en ouderschapsverlof voor moeders én vaders. 

Want zorg is het kloppend hart van onze soort, maar zorgen gaat niet vanzelf. Zorg heeft tijd, 
ruimte en ondersteuning nodig. Het heeft een waardesysteem nodig waarin onderhoud en 
herstel net zo hoog worden aangeslagen als vernieuwing en productiviteit, en mensen die 
begrijpen dat je een tekort aan zorgpersoneel niet oplost met een groter beroep op efficiëntie 
en mantelzorg alleen. 

Dat begrijpen begint met zien. Met zien dat zorg een keten is die niet ophoudt bij de 
professionele zorg, maar dwars door al onze buurten en huizen loopt, tot de meest informele 
en intieme zorg aan toe. Meer nog dan een keten: een weefsel. Zorg is een weefsel dat overheid, 
zorginstellingen, professionele zorgverleners, mantelzorgers en ouders met elkaar verbindt – 
dat mensen met elkaar verbindt. 

Zo’n blikverruiming begint met inzoomen, net zolang tot de scheidslijnen tussen zorg en werk, 
tussen behandel- en slaapkamer, tussen verschillende vormen van zorg en verschillende 
mensen, verdwijnen. 

En met uitzoomen, net zolang tot je ziet dat alles en iedereen verbonden is. En dat het zorg 
is, dat die verbindingen in stand houdt. Bron: De Volkskrant, 3 juli 2022. 
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Bron: De Morgen, 3 juli 2022. 

 

Bron: NU.nl, 3 juli 2022. 

Pil tegen ernstige covid vindt weg naar risicopatiënt niet 
 
In New York is het mogelijk om bij een positieve coronatest meteen de virusremmer Paxlovid 
te krijgen. Zo kunnen ziekenhuisopnames voorkomen worden. Maar in ons land wordt het 
nog maar weinig voorgeschreven. 
 
Ze zou een echt verschil kunnen maken: een pil die coronapatiënten in de apotheek kunnen 
ophalen vóór ze ernstig ziek worden en die ziekenhuisopnames voorkomt. Bron: De 
Standaard, 3 juli 2022. 

Paxlovid. Paxlovid is een antiviraal medicijn dat patiënten als tablet innemen. De tabletten 
verkleinen de kans op ziekenhuisopname en sterfte door COVID-19. Het is bedoeld voor 
coronapatiënten die geen extra zuurstof krijgen en risico lopen op ernstige ziekte door 
het coronavirus. Bron: Wikipedia. 
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EMA keurt coronapil goed, 'maar geen dokter zal hem gelijk 
voorschrijven' 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de coronapil Paxlovid van Pfizer 
voorwaardelijk goedgekeurd. De pil mocht van het geneesmiddelbureau al gebruikt worden in 
afwachting van de goedkeuring, maar Nederland koos ervoor om te wachten. 

Artsen reageren terughoudend en wijzen op diverse haken en ogen. Zo zijn de 
onderzoeksresultaten waarop de goedkeuring is gebaseerd nog niet gepubliceerd en waren de 
proefpersonen allemaal ongevaccineerd en onderdeel van een risicogroep. Dat roept 
bijvoorbeeld de vraag op welk effect het medicijn heeft op de overgrote meerderheid die wel 
ingeënt is. 

‘We worstelen met de vraag voor wie het precies bedoeld is, wat het resultaat zou moeten zijn 
en hoe we het moeten uitvoeren’, vat Leon van den Toorn, voorzitter de Vereniging van Artsen 
voor Longziekten en Tuberculose, het samen. ‘Er zijn veel onzekerheden die morgen nog niet 
zijn opgelost’, zegt hij in Nieuws & Co op NPO Radio 1. 

Het is volgens hem natuurlijk goed nieuws dat de pil het virus kan remmen, maar de 
richtlijnen voor het gebruik ontbreken nog. Die kunnen ook nog niet worden opgesteld zolang 
de studieresultaten nog niet openlijk beschikbaar zijn, laat het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) weten. Het kan nog weken duren voordat zulke aanbevelingen zijn 
opgesteld. 

‘Ik denk dat nog geen enkele dokter dit middel nu meteen zal voorschrijven’, zegt Mark de 
Boer, internist-infectioloog bij het LUMC. Hij is ook voorzitter van de SWAB, de stichting die 
adviezen opstelt voor de behandeling van covidpatiënten. ‘Het is nu ook nog niet beschikbaar.’ 

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19, bij 
een risicogroep horen en geen extra zuurstof toegediend krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld 
mensen met suikerziekte, kanker of overgewicht zijn. De kuur moet wel binnen vijf dagen na 
de eerste klachten worden gestart. 

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het goed nieuws dat de pil is goedgekeurd. ‘Hoe 
meer medicatie tegen covid, hoe beter het is’, zegt een woordvoerder van minister Kuipers. Hij 
hoopt dat het nieuwe middel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Nederland doet mee aan de 
Europese inkoopprocedure, waarin wordt gekeken naar een eerlijke verdeling over de EU-
lidstaten. Er zijn onderhandelingen gaande tussen de Europese Commissie en Pfizer. 

Paxlovid is bedoeld om thuis in te nemen. In totaal moeten dertig pillen worden geslikt: vijf 
dagen lang, twee keer per dag drie pillen. De pil remt de virusdeling af, wat de kans op 
ziekenhuisopname of overlijden verkleint. Dat blijkt uit een studie onder ruim tweeduizend 
patiënten, met ten minste één onderliggende ziekte. 

Na een behandeling met Paxlovid werd 0,8 procent van de patiënten voor minstens 24 uur in 
het ziekenhuis opgenomen. In die groep waren geen sterfgevallen. Van de patiënten die een 
placebo kregen werd 6,3 procent voor minstens 24 uur opgenomen. In de placebogroep waren 
er twaalf sterfgevallen. 

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat deelnemers van de studie vooral besmet waren 
met de deltavariant. Volgens de fabrikant blijkt uit laboratoriumtests dat het middel ook goed 
werkt tegen omikron, maar artsen kunnen die claim nog niet zelf verifiëren. 

Internist De Boer: ‘In de onderzoeksgroep moest je ongeveer 20 mensen een Paxlovid-kuur 
geven om één deelnemer uit het ziekenhuis te houden. Met de omikronvariant is de kans op 
ziekenhuisopname kleiner en moet je misschien wel 40 of 60 mensen behandelen om één 
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opname te voorkomen. De vraag is dan of dat wel doelmatig is, of de voor- en nadelen tegen 
elkaar opwegen.’ 

Veel medicijnen mogen niet gecombineerd worden met het middel, legt Ton de Boer, voorzitter 
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), uit. Het college is namens 
Nederland betrokken bij de beoordeling. 

‘Er zijn veel interacties met andere geneesmiddelen’, zegt De Boer. ‘Hierdoor kunnen 
medicijnen sterker of juist minder sterk werken. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties.’ 

De bijwerkingen van de pil beschrijft De Boer als mild: ‘Tijdelijke verandering van smaak, 
hoofdpijn, overgeven en het verhogen van de bloeddruk.’ Bron: NOS, 27 januari 2022. 

Tweede oproep moet lage boostergraad zestigplussers opkrikken 

Pas 44,2 procent van de ruim vier miljoen zestigplussers in Nederland heeft een herhaalprik 
tegen COVID-19 gehaald, meldde het RIVM dinsdag. Minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) vindt dat percentage te laag. Daarom stuurt hij de zestigplussers die deze 
tweede boosterprik nog niet hebben gehaald opnieuw een oproep, meldt een woordvoerder 
donderdag aan NU.nl. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt de mogelijkheid om de groep 
een sms of e-mail te sturen, wanneer die gegevens bekend zijn. Dat zou sneller gaan, omdat 
brieven niet meteen gedrukt zijn. 

Vooral besmette zestigplussers zonder booster- of herhaalprik komen in het ziekenhuis te 
liggen, vertelde de woordvoerder van Kuipers aan NU.nl. Mensen boven de zestig zonder 
booster- of herhaalprik krijgen ook vaker te maken met ernstige klachten. 

Een herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting worden 
gehaald. In april hadden 28,5 procent van de zestigplussers dit gedaan. 

Het aantal positieve coronatests bij de GGD is afgelopen week met ruim 70 procent gestegen. 
Ook in het aantal ic-opnames is een toename te zien, bleek dinsdag uit de weekcijfers van het 
RIVM. De coronacijfers bevestigen het vermoeden dat een nieuwe coronagolf in Nederland is 
begonnen, zei een woordvoerder tegen NU.nl. 

Het ministerie komt volgende week met een campagne die benadrukt wat mensen zelf kunnen 
doen tegen verspreiding van het coronavirus. Dit zal verschijnen in alle landelijke en regionale 
kranten en huis-aan-huisbladen. Aansluitend volgt een advertentie gericht op het belang van 
het halen van de geadviseerde prikken. Bron: NU.nl, 23 juni 2022. 

 

RIVM: 305.000 operaties uitgesteld door corona, enorme 
gezondheidsschade 

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de druk op de zorg enorm toenam, met grote 
gevolgen voor mensen die wachtten op een operatie. Uit een nieuw rapport van het RIVM blijkt 
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dat maar liefst 305.000 operaties zijn uitgesteld of niet zijn doorgegaan. Daardoor zouden in 
totaal 320.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan. 

Ziekenhuizen in Nederland doen elk jaar ongeveer 900.000 operaties die in te plannen zijn, 
de zogeheten planbare operaties. Dit zijn operaties die medisch gezien langer dan een maand 
kunnen wachten zonder gevolgen voor de behandeling. 

De coronapandemie gooide alleen roet in het eten. De zorg kwam onder grote druk te staan 
en ziekenhuizen gaven voorrang aan coronapatiënten. Dit ging ten koste van onder meer 
planbare operaties. Het RIVM heeft berekend dat in 2020 en 2021 in totaal 305.000 operaties 
zijn uitgesteld door corona. 

Een voorbeeld daarvan is baby Roos. Ze had last van hoge koorts, dubbele oorontstekingen, 
keelontstekingen en het RS-virus. Ze zou in september 2021 een eerste operatie ondergaan, 
maar die werd vanwege corona meerdere keren uitgesteld.  

‘De wachttijd was heel vervelend’, zegt haar moeder Lotte daar nu over. ‘We moesten drie 
maanden aangesloten antibiotica gebruiken omdat ze zo ziek was.’ 

Roos kon uiteindelijk op 16 december geopereerd worden. ‘Dat was heel fijn, want daarna was 
ze een paar maanden niet ziek.’ Sinds april gaat het weer slechter met Roos. Haar moeder 
hoopt dan ook niet dat er een nieuwe coronagolf komt, want Roos heeft de zorg hard nodig. 
Maar of Lotte kan niet zeggen dat ze er vertrouwen in heeft dat het ook echt niet gebeurt. ‘Ik 
ben er wel bang voor.’ 

De staar-, heup- en knieoperaties werden in de coronajaren het vaakst uitgesteld. Het RIVM 
denkt dat het totale gezondheidsverlies waarschijnlijk nog groter is omdat niet alle vormen 
van zorg zijn meegeteld, zoals uitgestelde diagnoses en zorg op poliklinieken. 

Ook meldt het instituut dat het totaal aantal uitgestelde operaties tot eind 2021 in feite hoger 
ligt. Een deel van de uitgestelde operaties is gedurende de twee coronajaren al ingehaald. 
Spoedoperaties, zoals dringende operaties bij kankerpatiënten en na verkeersongevallen, zijn 
in het onderzoek niet meegeteld. 

In het rapport is ook gekeken naar het effect van de uitgestelde operaties op de gezondheid 
van mensen. In totaal zouden 320.000 levensjaren in goede gezondheid verloren zijn gegaan. 
Maar wat betekent dat precies?  

Het begint ermee dat als de pandemie er niet was geweest en de ingrepen volgens plan waren 
uitgevoerd, deze mensen meer gezonde levensjaren gehad. ‘Heel veel mensen hebben een 
stukje kwaliteit van leven verloren’, zegt hoofdonderzoeker Ardine de Wit van het RIVM. ‘Een 
uitgestelde operatie kan betekenen dat je een langere periode in niet optimale gezondheid 
doorbrengt.  Als je wacht op een operatie, is je gezondheid minder goed dan dat je geopereerd 
zou zijn. Alles bij elkaar opgeteld komen we op deze schatting uit.’  

Het verlies van 320.000 gezonde levensjaren staat dus niet gelijk aan het aantal patiënten dat 
moest wachten op een operatie. ‘Het gaat in totaal om veel meer patiënten’, zegt De Wit. ‘We 
kunnen alleen niet exact zeggen hoeveel. Bij elkaar hebben honderdduizenden mensen te 
maken gekregen met uitstel of zelfs afstel van operaties.’ 

Volgens De Wit is die gezondheid bijna zo goed als verloren. ‘Het kan misschien nog een klein 
beetje worden ingehaald als we de komende tijd inhaalzorg doen, maar we denken dat het 
grotendeels weg is. Er komen namelijk telkens nieuwe patiënten bij die ook weer op de 
wachtlijst belanden dus we kunnen de achterstand eigenlijk niet meer inlopen.’ 

Had het RIVM verwacht dat het uitstellen van geplande operaties zoveel gezondheidsschade 
zou opleveren? Nee, zegt De Wit. ‘Het blijkt toch een hoger  getal te zijn.’ 

In het rapport zijn ook aanbevelingen gedaan hoe de planbare ziekenhuiszorg bij een volgende 
crisis er minder last van heeft. ’We moeten opnieuw in de grote groep planbare operaties gaan 
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kijken wat belangrijker is dan iets anders’, zegt De Wit. ‘Er zijn operaties met een heel groot 
en heel klein gezondheidseffect. Een staar-, heup-, of knieoperatie geeft bijvoorbeeld een groot 
effect, maar de correctie van een hangend ooglid of verwijdering van een goedaardige 
moedervlek weinig effect.’ 

Ook zou het goed zijn om af te spreken onder welke voorwaarden privéklinieken of 
buitenlandse ziekenhuizen zorg kunnen overnemen.  

Reactie Ernst Kuipers  

‘Dit laat zien hoe groot de impact is geweest van het uitstellen van vooral operatieve zorg’, zegt 
zorgminister Ernst Kuipers als reactie op het RIVM-rapport. Hij wil dit in de toekomst te allen 
tijde voorkomen. Maar hoe? Allereerst moeten zoveel mogelijk mensen een boosterprik hebben 
gehad. ‘Daarmee voorkom je in belangrijke mate dat mensen ernstig ziek worden en 
ziekenhuishulp nodig hebben.’ 

Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat covidpatiënten en patiënten met andere 
aandoeningen op de goede plek worden opgenomen. ‘Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het 
thuis opvangen van covidpatiënten met zuurstof. In de eerste golf gebeurde dat totaal nog 
niet, maar langzaamaan steeds vaker.’  

De minister onderneemt ook actie om de enorme wachtlijsten tegen te gaan. ‘Het gaat daarbij 
vooral om de gezamenlijke rol van ziekenhuizen en verzekeraars’, benadrukt hij. ‘Ik heb 
ziekenhuizen gevraagd om de komende maanden iedereen op een wachtlijst te bellen en uitleg 
te geven. En als ze niet op tijd geholpen kunnen worden, aan te bieden dat de zorgverzekeraar 
kan bemiddelen. De verzekeraars zijn daartoe bereid.’ Bron: RTL Nieuws, 5 juli 2022. 

Met corona uit eten of vliegen: waarom je dat niet moet willen 

Hoewel je corona hebt, ga je naar de kapper of uit eten. Of je vliegt toch naar je 
vakantiebestemming. In de rubriek Gezond of Niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink 
in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Hoe (on)verstandig is het om met een 
coronabesmetting de deur uit te gaan? 

Een dag voordat je naar je vakantiebestemming vliegt, test je positief. En je kijkt al zo lang uit 
naar je vakantie. Maar wat als je in het vliegtuig komt te zitten naast een kwetsbare 70-plusser 
die naar de uitvaart van een familielid gaat? 

De ANWB heeft er nog geen vragen over gekregen, zegt een woordvoerder. ‘Het is niet aan ons 
om te bepalen of het verstandig is met corona te gaan reizen. Mensen moeten zich houden 
aan de regels.’ KLM gaat ondanks herhaaldelijke verzoeken niet op de vraag in. Een 
woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat het met een positieve test de 
bedoeling is in isolatie gaan. ‘Die dringende adviezen zijn er niet voor niets.’ 

Er bestaat spanning tussen het eigen belang en het algemeen belang, zegt Reinder Broekstra. 
Daar kun je op verschillende manieren naar kijken, zegt de psycholoog en jurist die zich met 
medische ethiek bezighoudt. ‘Op grond van het morele principe van niet-schaden kun je 
zeggen: je mag een ander niet aan een risico blootstellen. Maar je kunt ook anders redeneren, 
bijvoorbeeld volgens het morele principe van respect voor autonomie. Dat vraagt ons de 
weloverwogen keuzes van anderen te respecteren. Je zou dan zeggen: iedereen maakt zijn 
eigen keuze en je moet tijdens het diner of de vlucht dan zo veilig mogelijk handelen.’ 

‘Met corona uit eten gaan of gaan vliegen is niet alleen onethisch en onverantwoord, maar ook 
onrechtmatig’, zegt Veeru Mewa, letselschadeadvocaat bij VictimFirst Advocaten. ‘Je wordt 
gevraagd iets niet te doen, dus dan handel je tegen de wet in. Wanneer onrechtmatige daad 
wordt aangetoond, dan kun je aansprakelijk zijn voor schade.’ 



178 
 

Er is een maar, erkent Mewa. ‘Het is heel lastig aan te tonen dat je het virus van een bepaald 
persoon hebt gekregen. Een café, een restaurant en een vliegtuig zit vol mensen van wie je 
corona kunt hebben gekregen.’ 

Bovendien zijn we niet in Amerika, zegt Mewa. De hoogste smartengeldvergoeding die ooit in 
Nederland is betaald, bedraagt 350.000 euro. Dat ging om een slachtoffer van een ernstige 
mishandeling. Een man die 'corona, corona' riep en een agent in zijn gezicht spuugde, moest 
een schadevergoeding van 400 euro betalen.’ 

Coen Berends van het RIVM zegt dat het qua verspreiding van het virus onverstandig is om 
de deur uit te gaan. ‘Een coronabesmetting verloopt in de meeste gevallen mild. Maar mensen 
in een restaurant of in het vliegtuig kunnen tot een kwetsbare groep behoren. In restaurants 
en vliegtuigen zitten mensen redelijk dicht op elkaar. Op basis van kennis zeggen we dat het 
belangrijk is om ook bij milde klachten een test te doen en thuis te blijven bij een positieve 
testuitslag. Zo ga je de verspreiding van het virus tegen.’ 

Volgens Broekstra spelen omstandigheden ook een rol voor de persoon die met corona het 
vliegtuig instapt. ‘Reis je met mondkapje om naar de begrafenis van een familielid te gaan? 
Dan vind ik dat een zwaarder wegend belang dan wanneer je naar het strand vliegt. Soms 
breekt nood misschien wet, of in dit geval de richtlijn van isolatie.’ Het is uiteindelijk een 
risicoafweging, zegt Broekstra. ‘Met de kanttekening dat de mens een beperkt talent heeft om 
risico's in te schatten.’ 

Ga maar vliegen of uit eten, want het is toch niet te bewijzen? ‘Dat zul je mij nooit horen 
zeggen’, benadrukt letselschadeadvocaat Mewa. ‘Het feit dat het niet mag, blijft staan. Dat zou 
je moeten bewegen het niet te doen. Neem die 70-plusser: wil je als weldenkend mens haar 
overlijden op je geweten hebben? In feite dood door schuld, maar niet te bewijzen. Weten dat 
je iemand schade toebrengt, dat getuigt van egoïsme.’ 

‘Het leuke van het werk als onderzoeker in de ethiek is dat we verschillende manieren hebben 
om naar een vraagstuk te kijken’, zegt Broekstra. ‘Soms geldt wel dat de ene uitkomst 
logischer is dan de andere. In dit geval betekent dat: je moet niet risicovol handelen in strijd 
met de richtlijn van thuisblijven bij een coronabesmetting. Alleen: het verstandig handelen en 
de richtlijn zijn soms wel een nieuwe discussie waard.’ 

Voor wie positief is getest, geldt een dringend verzoek thuis te blijven. Aantonen dat je corona 
oploopt door iemand in een restaurant of vliegtuig is bijzonder lastig. Dat is echter geen 
vrijbrief om de adviezen te negeren. Je kunt iemand schade toebrengen en zelfs zijn of haar 
dood op je geweten hebben. Bron: NU.nl, 6 juli 2022. 

Streep door Q-koorts zomerfestival door corona: ‘We willen deze 
kwetsbare groep niet besmetten’ 

En daar gaan we weer. Het eerste evenement sinds lange tijd dat, vanwege corona, niet 
doorgaat is een feit. Die twijfelachtige eer krijgt het Q-koorts zomerfestival in Herpen dat op 
zaterdag 16 juli zou plaatsvinden.  

Tot dit moeilijke besluit kwam patiëntenvereniging Q-uestion die het bijzondere zomerfestival 
heeft georganiseerd om stil te staan bij het vijftienjarige jubileum van de Q-koortsepidemie. 
Dat die andere epidemie, corona genaamd net de reden moet zijn, is meer dan zuur.  

‘We hebben gesprekken gevoerd met experts van de GGD, een huisarts en een epidemioloog. 
Daaruit blijkt dat bij een evenement van deze grootte zeker besmettingen plaats zullen vinden 
en de vaccinatie niet afdoende beschermd. Wij hebben dan geen andere keuze dan niemand 
hieraan bloot te stellen’, aldus Q-uestion. 

De afgelopen periode blijft het aantal coronabesmettingen stijgen, de laatste week zelfs met 
29 procent tot ongeveer 35 duizend. Om de kwetsbare gezondheid van de Q-koortspatiënten 
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te beschermen zag de organisatie geen andere uitweg dan een streep door het zomerfestival te 
zetten, waar Trijntje Oosterhuis en Douwe Bob zouden komen optreden. Bron: AD, 7 juli 2022. 

 

Kamer installeert Tijdelijke commissie Corona 

De Tweede Kamer installeerde op 6 juli de Tijdelijke commissie Corona. Deze commissie gaat 
een onderzoeksvoorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de 
coronacrisis in Nederland. Het Kamerlid Khadija Arib is gekozen tot voorzitter van de tijdelijke 
commissie. 

Tijdens de installatie werd Kamerlid Khadija Arib (PvdA) gekozen tot voorzitter, Ulysse Ellian 
(VVD) wordt de ondervoorzitter. De Tweede Kamer stemde op dinsdag 28 juni 2022 in met het 
voorstel om de Tijdelijke commissie Corona in te stellen. Deze commissie gaat een voorstel 
uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen, het beleid, 
de keuzes, en maatregelen tijdens de coronacrisis.  

Aanleiding voor de parlementaire enquête is de motie-De Vries c.s., die uitspreekt dat een 
parlementaire enquête naar gebeurtenissen in de coronacrisis wenselijk is en dat een 
aanvulling moet zijn op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De 
Tweede Kamer heeft op 4 november 2021 met een meerderheid van de stemmen de motie 
aangenomen. 

Om tot een concreet onderzoeksvoorstel te komen voor de parlementaire enquête zijn in de 
opdracht aan de tijdelijke commissie suggesties gedaan welke thema’s onderzocht kunnen 
worden. In dit geval zijn dat bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de Kamer, de 
verhouding tussen Kamer en kabinet, de inrichting van de crisisorganisatie, de rol van de 
Tweede Kamer, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen 
maatregelen tijdens corona. 

 

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 juli 2022. 
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Zorguitgaven stegen afgelopen jaar met 466 euro per persoon, vooral door 
corona 

Het afgelopen jaar zijn de uitgaven aan zorg opnieuw flink gestegen, vooral door het 
coronavirus. Er werd in 2021 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard 
euro meer dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van 
nieuwe, voorlopige cijfers. 

De stijging van 7,6 procent is vooral het gevolg van het testen op en vaccineren tegen covid-
19. Per persoon werd er gemiddeld 7116 euro uitgegeven aan zorg, 466 euro meer dan in 
2020. Een jaar eerder was er een stijging van 8,3 procent en namen de kosten per persoon 
toe met 475 euro. 

Ook in 2020 was de coronacrisis van grote invloed op de zorguitgaven. De zorgbonus en 
steunmaatregelen voor zorgaanbieders waren dat jaar een stuk hoger. De kosten van de 
zorgbonus kwamen in 2020 uit op 2,1 miljard euro, een jaar later was dat bedrag met 700 
miljoen veel lager. Ook de kosten van de steunmaatmaatregelen voor zorgaanbieders daalden 
flink: van 3,5 miljard naar 900 miljoen. 

In 2021 waren de totale kosten voor testen en vaccineren met 6,7 miljard euro echter een stuk 
hoger dan de 1,4 miljard een jaar eerder, toen er nog niet gevaccineerd werd. 

Ook de kosten voor de zorg voor coronapatiënten liepen op: van 1,4 miljard in 2020 naar 1,7 
miljard in 2021. Het grootste deel van de zorg werd geleverd door ziekenhuizen. Bron: NOS, 7 
juli 2022. 

Huidig zorgbeleid is niet houdbaar, waarschuwt adviesorgaan WRR 

De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor de toekomst. Het ontbreekt aan scherpe 
en duidelijke keuzes van de overheid. Als de politiek blijft talmen met het nemen van moeilijke 
beslissingen, zal de zorg zoals we die nu kennen, straks niet meer vanzelfsprekend zijn. 

Dat is de teneur van het rapport 'Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en 
maatschappelijk draagvlak' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
Daarin neemt de WRR het huidige gezondheidsbeleid op de korrel en vertelt ze hoe het beter 
kan. 

Raadslid Marianne de Visser is de eerste om toe te geven dat de verzamelde feiten over het 
algemeen niet nieuw zijn. Het gaat om de urgentie en de samenhang tussen de talrijke 
knelpunten, zegt ze. ‘We luiden de noodklok.’ 

Een groot probleem vormen de oplopende zorguitgaven, die nu zo'n honderd miljard euro per 
jaar bedragen. Door onder meer vergrijzing, een verwachte stijging van het aantal chronische 
zieken en de verslechterende leefstijl zullen die uitgaven zijn verdrievoudigd over veertig jaar, 
waarschuwt de WRR. Een toename die groter is dan de gemiddelde economische groei. Met 
andere woorden: de zorg dreigt onze welvaartsgroei op te gaan eten volgens het rapport. 

Nu werkt ongeveer een op de zes à zeven Nederlanders in de zorg, over twintig jaar zou dat 
één op de vier zijn, in 2060 één op de drie. 

‘Het zijn getallen, die eigenlijk niet met de realiteit in overeenstemming kunnen zijn’, zegt De 
Visser. ‘Bovendien betekenen ze dat als je al dat geld en al die mensen inzet voor de zorg, dat 
je ze niet voor andere publieke doelen kunt inzetten. Bijvoorbeeld het onderwijs. Het gaat aan 
alle kanten knellen.’ 

Aan die constatering voegt de WRR een waarschuwing toe: bezuinigingen op andere 
beleidsterreinen om de zorg te kunnen blijven financieren, kunnen de zorgkosten verder 
omhoog jagen. ‘Goed onderwijs en armoedebestrijding zijn hele belangrijke beleidsonderdelen 
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om brede lagen van de bevolking in een betere gezondheid te brengen’, zegt De Visser. ‘Daar 
moet je in blijven investeren.’ 

Om de zorgkosten te beheersen, is vooral ingezet op efficiënter werken. ‘Daar moeten we vooral 
mee doorgaan’, zegt De Visser. ‘Maar het is bij lange na niet genoeg om de stijgende zorgvraag 
bij te benen.’ De WRR adviseert de mogelijkheden om zorgmedewerkers uit het buitenland te 
halen, beter te onderzoeken. Daarbij wijzen de rapportschrijvers erop dat het aandeel in het 
buitenland opgeleide artsen in Nederland veel lager ligt dan in Duitsland en België. Dat geldt 
ook voor verpleegkundigen. 

Percentage van het zorgpersoneel dat in het buitenland is opgeleid 

 NEDERLAND OESO DUITSLAND BELGIË 
Artsen 2,2procent 16,2 procent 11,0 procent 12,3 procent 
Verpleegkundigen 0,5 procent 7,0 procent 7,0 procent 3,5 procent 
Bron: WRR en OESO     

 

Schaarste in de zorg is onvermijdelijk, zegt de WRR, en de samenleving zou er goed op moeten 
worden voorbereid dat keuzes in de zorg noodzakelijk zijn. Het maken van de keuzes op zich 
moet ook beter worden geregeld, bijvoorbeeld als het gaat om wat er wel en wat niet goed 
werkt. Nu vindt die beoordeling alleen plaats bij een deel van de geneesmiddelen. De vraag 
zou ook moeten worden gesteld, en beantwoord, bij hulpmiddelen en langdurige zorg. 

Ook vindt de WRR dat het bepalen van wat er wordt vergoed uit het basispakket verbetering 
behoeft. De raad wijst daarbij op situaties waarin experts vaststellen dat een geneesmiddel te 
duur is, maar de minister onder maatschappelijke druk dat besluit terugdraait. Die verdeling 
van rollen en verantwoordelijkheden moet anders, schetst De Visser. ‘De regering moet de 
algemene normen vastleggen: dat is eigenlijk het antwoord op de vraag wat een jaar in goede 
gezondheid mag kosten.’ 

‘Een onafhankelijke toezichthouder moet voor individuele behandelingen bepalen of die aan 
de norm voldoen. En zorginkopers, zoals zorgverzekeraars, proberen dan te zorgen dat de zorg 
zo efficiënt mogelijk wordt geleverd’, zegt De Visser. 

De WRR waarschuwt voor 'slinger-beleid', en noemt daarbij als voorbeeld bezuinigingen na de 
financiële crisis, die een vertrek van zorgmedewerkers veroorzaakten. De lege plekken 
moesten later weer worden opgevuld. ‘Wij bepleiten betere, maar ook scherpere, moeilijke 
keuzes,’ zegt De Visser. ‘Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Dat betekent dat je nu 
op korte termijn heel veel aandacht moet geven aan goed personeelsbeleid.’ 

Het WRR-onderzoek wordt vanmiddag aangeboden aan demissionair minister Hugo de Jonge 
(CDA) van Volksgezondheid. Bron: NOS, 15 september 2021. 

Corona leidde in 2021 voor tweede jaar op rij tot hogere zorguitgaven 

De overheid gaf het afgelopen jaar 125 miljard euro uit aan zorg en welzijn, inclusief 
kinderopvang. Dat is 8,8 miljard euro of 7,6 procent meer dan in 2020, blijkt donderdag uit 
cijfers van het statistiekbureau CBS. Zowel in absolute getallen als procentueel is dat een 
even grote stijging als een jaar eerder. 

De stijging is voor een groot deel een gevolg van de coronacrisis. De kosten voor testen en 
vaccineren bedroegen over het hele jaar 6,7 miljard euro en de bonus voor zorgpersoneel 
kostte 700 miljoen euro. Andere steunmaatregelen kostten in totaal 900 miljoen euro. Dat is 
veel minder dan de 3,5 miljard euro in 2020. 

De kosten voor zorg van coronapatiënten, zowel direct als indirect, stegen het afgelopen jaar 
van 1,4 miljard naar 1,7 miljard euro. 
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In totaal bedroegen de corona-uitgaven dus zo'n 10 miljard euro. Dat is acht procent van de 
totale zorguitgaven. 

Per persoon gaf de overheid 466 euro meer uit aan zorg. Ook gaf ze zo'n 56 euro meer uit aan 
zorgverzekeringen en 11 euro aan de Wet langdurige zorg (WIZ). 

Die forse stijging bij de WIZ is ontstaan doordat sinds vorig jaar ook mensen met intensieve 
geestelijke zorgbehoeften onder die wet vallen. Dat werd eerder betaald via een ander budget. 
Bron: NU.nl, 7 juli 2022. 

Corona waart ook rond in verpleeghuizen, maar leidt niet tot grote 
problemen 

De huidige coronagolf zorgt ervoor dat meer verpleeghuisbewoners besmet raken, maar dat 
leidt nog niet tot grote problemen. Onderzoekers en zorgorganisaties zeggen tegen NU.nl dat 
de besmette ouderen over het algemeen niet meer zo ziek lijken te worden. 

In de eerste week van juni kregen zo'n 20 verpleeghuisbewoners per dag een positieve 
testuitslag. Aan het eind van de maand was dat aantal al gestegen naar bijna 80. Ook in het 
aantal verpleeghuizen met minimaal één besmette bewoner is een flinke stijging te zien. Dat 
aantal steeg van zo'n 180 begin juni naar bijna 400 aan het eind van de maand. 

Maar dit zorgt er nog niet voor dat er ook veel meer zieke verpleeghuisbewoners in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen of zelfs komen te overlijden. Beroepsvereniging 
Verenso zegt dat het beeld in de verpleeghuizen gelijk is aan dat in de Nederlandse 
maatschappij: het aantal positieve tests neemt toe, maar de ziektelast en het aantal 
overlijdens lijken beperkt. 

Volgens branchevereniging ActiZ lijkt de stijging in het aantal besmettingen sinds vorige week 
nu wat af te vlakken. ActiZ ziet ook dat bewoners minder ziek lijken te worden. ‘Op dit moment 
ontvangen wij signalen dat het ziektebeeld vrij mild verloopt’, zegt een woordvoerder. 

Wel ziet de branchevereniging bij verschillende zorgorganisaties in het land dat er weer 
maatregelen worden genomen om besmettingen tegen te gaan, zoals het preventief dragen van 
mondkapjes en het desinfecteren van handen. ‘Maar dit verschilt per zorgorganisatie.’ 

Volgens Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde bij het Amsterdam UMC, lijkt het er 
ook op dat de Omikron-variant niet tot een ernstig ziektebeeld leidt. Hij houdt wel een kleine 
slag om de arm, omdat de Omikron-variant BA.5 zich in juni flink door Nederland heeft 
verspreid en ervoor zorgt dat mensen weer besmet raken. Wat voor invloed dat precies heeft 
gehad op het ziektebeeld, wordt nu verder onderzocht. 

Dat verpleeghuisbewoners minder ziek worden van de Omikron-variant, wordt ook duidelijk 
uit de klachten die zijn gemeld. Zo blijkt uit onderzoek van Hertogh dat de bewoners nu meer 
last hebben van verkoudheidsklachten, maar minder van klachten zoals ernstig hoesten en 
kortademigheid. ‘Het geeft niet meer die ernstige lage luchtweginfecties die we bij eerdere 
varianten zagen’, concludeert hij. ‘Deze variant geeft nu veel meer verkoudheidsklachten.’ 

Hertogh ziet wel dat de werking van de boosterprikken die de ouderen hebben gekregen 
minder wordt. ‘Het is nog steeds niet een situatie waarin je kan zeggen: 'Het is rustig’, 
waarschuwt de hoogleraar. 

Het RIVM en de GGD's bereiden zich nu voor op een nieuwe vaccinatiecampagne. Die zou na 
de zomer plaats moeten vinden. Het OMT-V (het deel van het OMT dat besluit over de 
coronaprikken, red.) gaat hier later deze maand een advies over uitbrengen. Bron: NU.nl, 7 
juli 2022. 
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'Honden hadden het beter': hoe we de verpleeghuizen uit het oog verloren 

Geen beschermingsmiddelen en geen bezoek als troost, terwijl het coronavirus in de 
verpleeghuizen afdeling na afdeling leeg achterliet. De vergeten instellingen zijn de ‘stille ramp’ 
van de coronacrisis, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. Een 
terugblik op hoe het kabinet en het OMT ouderen uit het oog verloren. 

‘Een hond had het nog beter, die werd tenminste nog vier keer per dag uitgelaten’, zei een 
bewoner over de sluiting van verpleeghuizen tegen de OVV. 

Die langdurige sluiting wordt veroorzaakt door een tekort aan beschermingsmiddelen, zoals 
mondkapjes. Verpleeghuizen vissen achter het net, omdat in maart 2020 de focus volledig op 
de ziekenhuizen en de acute zorg ligt. 

Volgens het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM ligt daar het 
grootste knelpunt en in de ziekenhuizen zijn dus ook de meeste mondkapjes nodig. 

Volgens de richtlijnen van het RIVM levert dat in de verpleeghuizen geen problemen op. Het 
contact tussen verpleegkundigen en patiënten zou kort zijn en vaak op meer dan 1,5 meter 
afstand. 

De praktijk wijst echter anders uit, zeker als het gaat om ouderen met dementie. ‘Ze blijven 
niet op hun plek, grijpen je vast en hoesten je van dichtbij vol in je gezicht’, zegt een 
verpleegkundige. Om personeel, maar ook bewoners te beschermen is de behoefte aan 
mondkapjes en andere bescherming in verpleeghuizen erg groot. Toch wordt dat nog niet 
gezien. 

Instellingen gaan dus maar zelf op jacht naar beschermingsmiddelen. Ze halen ze bij 
dierenklinieken, boerderijen of schoonheidssalons. ‘We hebben onder andere asbestpakken 
gedragen, dunne pakken die niet goed op hun plaats bleven, vuurwerkbrillen en materialen 
van boerenbedrijven. We pakten alles aan, want het was beter dan niets’, zegt een 
zorgmedewerker. 

Wat ook niet meehelpt bij het beschermen van kwetsbare ouderen is het dan geldende 
testbeleid in de verpleeghuizen. Als een bewoner corona lijkt te hebben, wordt die getest. Als 
twee bewoners positief zijn, wordt de rest van de afdeling ook als positief beschouwd. 
Bewoners die dan misschien nog helemaal geen corona hebben, worden niet meer getest en 
krijgen het virus dan alsnog vrijwel zeker. 

Personeel dat lichte klachten heeft wordt ook niet getest en mag gewoon door blijven werken. 
Op die manier kan het coronavirus zich nog meer verspreiden in de verpleeghuizen. 

Achteraf blijkt dat duizenden ouderen in verpleeghuizen sterven aan de gevolgen van het 
coronavirus, zonder dat dat direct duidelijk wordt uit de cijfers. Lang niet iedereen wordt 
getest en dus wordt niet geregistreerd dat bewoners corona hebben. 

Hele afdelingen sterven uit en in sommige instellingen sluiten ouderen zich uit angst voor het 
virus op in hun kamer. 

Om te voorkomen dat het virus te hard rondgaat onder de kwetsbare ouderen nemen 
verpleeghuizen half maart zelf maatregelen. Instellingen in Noord-Brabant en Limburg - de 
regio's waar het coronavirus zich dan nog het snelst verspreidt - sluiten hun deuren voor 
bezoek. Vier dagen later roept de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) 
alle verpleeghuizen op hetzelfde te doen. 

Op 19 maart 2020 kondigt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan dat alle 
verpleeghuizen in het land hun deuren sluiten voor bezoek. Voor drie weken of korter is de 
bedoeling. Binnen ouderenorganisaties heerst begrip voor het besluit, maar tegelijkertijd is er 



184 
 

het besef dat het ontzettend ingrijpend is en dat de maatregel veel impact heeft op bewoners 
en hun naasten. 

Pas kort daarvoor ziet ook het OMT de problemen waar verpleeghuizen tegenaan lopen. Twee 
dagen voor de landelijke sluiting schuift een ouderenexpert voor het eerst aan in het OMT. 
Tot die tijd werden de verpleeghuizen binnen het OMT vooral gezien als ‘bufferlocatie’ waar 
coronapatiënten opgevangen kunnen worden, zodat ziekenhuizen genoeg ruimte houden voor 
nieuwe patiënten. 

‘Ze zaten niet aan de hoofdtafel’, zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem nu over de 
ouderenorganisaties. ‘Toen hadden de deskundigen op het gebied van ouderenzorg echt 
moeite om hun punt voldoende aandacht te laten krijgen.’ 

 

In mei 2020 werd het bezoekverbod in verpleeghuizen opgeheven. @ ANP 

Het bezoekverbod heeft wisselende effecten in de verpleeghuizen. Personeel ziet dat 
bijvoorbeeld dementerende bewoners er rustig van worden, maar dat het bij andere bewoners 
ook zorgt voor eenzaamheid en verdriet. 

Uiteindelijk blijven de instellingen niet drie weken, maar bijna twee maanden gesloten. Vanaf 
11 mei mogen 26 instellingen de bezoekregeling versoepelen. Per bewoner is één vaste 
bezoeker toegestaan. Twee weken later is er in instellingen in het hele land meer bezoek 
mogelijk. 

De onderzoeksraad noemt het ‘begrijpelijk’ dat verpleeghuizen hun deuren moesten sluiten, 
omdat de risico's voor kwetsbare bewoners zo groot waren. Maar in de toekomst moeten er 
meer beschermings- en testmiddelen beschikbaar zijn. ‘De landelijke sluiting van 
verpleeghuizen voor bezoek mag in de toekomst nooit meer voorkomen.’ Bron: NU.nl, 16 
februari 2022. 

Meerderheid Kamer voor extra uitstel tot 7 jaar voor belastingschuld door 
corona 

VD-Kamerlid Aartsen heeft een motie opgesteld waarin onder voorwaarden extra uitstel tot 
zeven jaar mogelijk wordt voor belastingschulden door corona. Een meerderheid van VVD, 
CDA, PVV, SGP, ChristenUnie en D66 dient het voorstel mede in. 
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Staatssecretaris Van Rij van Financiën liet onlangs weten dat de overheid ondernemers meer 
flexibiliteit gaat geven om hun in coronatijd opgebouwde belastingschuld terug te betalen. 
Betalen per kwartaal wordt mogelijk en bedrijven kunnen betaalpauzes opnemen. Met die 
versoepeling wil het kabinet ‘in de kern gezonde ondernemingen’ tegemoetkomen die toch 
problemen hebben om de belastingschuld terug te betalen. 

De Tweede Kamer gaat daar nu met de motie nog een schepje bovenop doen. De indieners van 
het voorstel overwegen in de motie onder meer ‘dat de standaard vijf jaar terugbetaaltermijn 
voor een bepaalde groep levensvatbare ondernemers niet voldoende is’. 

Het kabinet moet daarom van een meerderheid in de Kamer inzetten op een scenario waarbij 
‘ondernemers waarvoor de vijfjaarstermijn te kort is op verzoek en na een lichte toets voor 
levensvatbaarheid onder voorwaarde gebruik kunnen maken van een eventueel extra uitstel 
tot zeven jaar om hun belastingen terug te betalen die door corona zijn veroorzaakt’. Bron: 
AccountancyVanmorgen.nl, 6 juli 2022. 

Hoe Rick Engelkes corona-miljoenen incasseerde voor een spook-musical 

De theaterwereld zet vraagtekens bij de 4,3 miljoen euro aan coronasteun die 
theaterproducent Rick Engelkes opstreek voor zijn musical ’Willem van Oranje’. De 
voorstelling is nooit gespeeld of gerepeteerd en het theater waarin de show te zien zou zijn is 
nooit gebouwd. Ook de omgevingsvergunning ervoor is nog niet rond. Dit blijkt uit onderzoek 
van deze krant. 

Theatermakers konden aanspraak maken op een landelijk steunfonds vanwege geschrapte 
voorstellingen tussen november vorig jaar en februari dit jaar. „Met de gehonoreerde bedragen 
worden aanvragers in staat gesteld om uitvoerenden en zzp’ers door te betalen’, meldt het 
Fonds Podiumkunsten dat fungeert als ’doorgeefluik’ voor de subsidies. Anders gezegd: het 
overheidsgeld is bedoeld als compensatie voor geleden inkomstenverlies door 
coronamaatregelen. Producenten krijgen het geld om artiesten, decorbouwers, technici en 
anderen te betalen die inkomsten mis liepen tijdens de laatste lockdown. 

Bij elkaar zijn er 634 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van bijna 110 miljoen euro. Het 
geld is voor theaters en poppodia en voor producenten van musicals, cabaretvoorstellingen, 
concerten en festivals. 

De grootste bedragen gingen naar producenten van grote musicals. Zo kreeg Stage 
Entertainment het grootste bedrag (meer dan 17 miljoen euro) toegekend. Stage is het bedrijf 
achter voorstellingen als ’Aladdin’ (in het Circustheater in Scheveningen) en de musical over 
Tina Turner in het Beatrixtheater in Utrecht. De musical ’Soldaat van Oranje’ kreeg ruim drie 
miljoen euro via het Fonds. De Musical ’One’ werd van een faillissement gered dankzij 2,3 
miljoen euro steun. De toekenningen brachten opluchting in de noodlijdende theaterbranche, 
maar roepen ook vragen op. 

Zo kreeg Rick Engelkes’ bedrijf Waterfront Entertainment 4,3 miljoen euro overgemaakt. 
Waterfront is de firma achter de musical ’Willem van Oranje’, die volgens Engelkes vijf jaar 
gespeeld gaat worden in een speciaal te bouwen theater in Delft, waar de hoofdpersoon werd 
vermoord en begraven. Dit theater (1.350 plaatsen) is nooit gebouwd. En hoewel er de 
afgelopen jaren al een paar keer een première werd aangekondigd, werd die steeds uitgesteld. 
Namen van betrokken acteurs zijn nooit bekendgemaakt. Aan wie het coronageld precies is 
betaald, wil het bedrijf van Engelkes niet kwijt. Zelf reageert hij niet op vragen. 

Bij deze krant bekende insiders menen dat Waterfront de regels voor de coronasteun handig 
heeft gebruikt om een probleemproject alsnog profijtelijk te maken. Bron: Leidsch Dagblad, 8 
juli 2022. 
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Burgers en bedrijven spaarden zich suf tijdens corona 

Corona blijkt een zegen voor de portemonnee te zijn geweest. We spaarden nog nooit zo veel 
als tijdens de pandemie. Ook bedrijven waren nog nooit zo rijk. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zowel bedrijven als 
huishoudens zagen de bankrekening groeien. Per persoon spaarden we in 2020 bijna 5000 
euro, een record. In 2021 kwam daar nog eens bijna 4900 euro bij. 

Nederland was daarmee overigens niet uniek. In alle Europese landen groeiden de 
besparingen. Dat is logisch, want zeker in 2020 waren er allerlei beperkingen en lockdowns. 
Zo ging er veel minder geld naar restaurants, vakanties en theaterbezoek bijvoorbeeld. Ook in 
2021 waren er nog beperkingen. 

Ook het niet-financiële bedrijfsleven heeft de coronapandemie goed doorstaan. Aan de ene 
kant profiteerden bedrijven van de steunmaatregelen van het kabinet. Daardoor werd een 
groot deel van de kosten van bedrijven vergoed. 

Aan de andere kant bespaarden bedrijven op de uitgaven. Er werd vooral minder geïnvesteerd 
door bedrijven. Ook werden er minder schulden afgelost en werd er minder aan winstbelasting 
betaald. 

In 2020 en 2021 kwam er ruim 94 miljard euro bij op de spaarrekening van de bedrijven. Dat 
leidde tot een saldo eind 2021 van 387 miljard euro, een recordbedrag. Bron: AD, 8 juli 2022. 

 

We zijn nog lang niet verlost van corona, waarschuwt minister Kuipers: 
‘Komen altijd nieuwe oplevingen’ 

Selfies, een uitnodiging voor koffie en mensen die spontaan over hun eigen medische sores 
beginnen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft aan belangstelling geen gebrek 
als hij de Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid bezoekt. ‘We zijn nog lang niet verlost van 
corona.’ Bron: AD, 6 juli 2022. 
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Minister Ernst Kuipers bezoekt het COVID / Corona GGD informatiepunt op de 
Afrikaandermarkt over coronavaccinatie en testen ( mondkapjes ) en reizen naar het 
buitenland. @ Frank De Roo  

 

 

Kabinet kan nog steeds aan de noodrem trekken op scholen als corona 
weer uit de hand loopt 

Om een volgende coronagolf te bedwingen heeft het onderwijs zelf een plan gemaakt waarbij 
de overheid niet meer bepaalt wat er op de scholen gebeurt bij een opleving van het 
coronavirus. Toch is er een noodknop achter de hand waarmee het kabinet de regie naar zich 
toe kan trekken. 

De afgelopen twee schooljaren werden docenten, leerlingen en ouders steeds overvallen als de 
scholen weer over moesten gaan op online onderwijs en er geen fysiek onderwijs mogelijk was. 
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Met de nieuwe strategie moet dat veranderen. Zo moet voor iedereen helder zijn wat er gaat 
gebeuren. Het plan is opgesteld door het onderwijs, belangenverenigingen en het ministerie 
van onderwijs. 

Opvallend is dat zelfs in het rode scenario (het ernstigste scenario) de scholen open blijven, 
zo is de inzet van de scholen. ’Als we te maken hebben met een variant die juist 
kinderen/jongeren extra hard treft, dan zal het aantal personen dat tegelijk in de school 
aanwezig is aanzienlijk moet worden beperkt’. Dan mag maar de helft van het aantal leerlingen 
fysiek naar school. Waren virologen eerder nog sceptisch over het sectorplan van het onderwijs 
omdat het te vrijblijvend is, het kabinet heeft de mogelijkheid om in een noodscenario de regie 
naar zich toe te trekken en zwaardere maatregelen te treffen dan het uiterste scenario in het 
onderwijsplan. 

Bij alle scenario’s geldt dat leraren en leerlingen zich zoveel mogelijk laten vaccineren, als ze 
dat willen. En dat ze een zelftest doen bij klachten. Om dit laagdrempelig te maken stelt het 
kabinet minstens tot eind 2022 gratis zelftesten beschikbaar. 

In totaal zijn er nu vier scenario’s, oplopend van rustig naar zeer ernstig: groen, donkergroen, 
oranje en rood. Het kabinet beslist steeds wel scenario van kracht is aan de hand van de ernst 
van de uitbraak. In het groene scenario gelden alleen de basismaatregelen zoals handen 
wassen en ventilatie. In het lichtgroene scenario komt daar ’extra aandacht voor mensen met 
een kwetsbare gezondheid’ bij: leerkrachten die meer risico lopen bij een besmetting. 

In het oranje scenario is het aanpoten met het virus. Dan komen vanaf groep 6 weer in beeld 
als ze zich verplaatsen door de school. En houden leerlingen gescheiden pauze om het aantal 
contactmoment te verminderen. Daarnaast mogen ouders dan niet meer de school in komen 
en werkt niet docerend onderwijspersoneel thuis. Alle activiteiten die niks met les te maken 
hebben, zoals open dagen en voorstellingen mogen dan ook niet meer. En er zijn weer 
looproutes in de gebouwen. 

Was er de afgelopen twee jaar steeds discussie over tot wanneer een bepaalde maatregel gold, 
nu is bepaald dat die fase minstens twee weken is om te voorkomen dat het draagvlak 
vermindert. 

Wilde het onderwijsveld eerst met voorrang gevaccineerd worden, dat is nog steeds niet 
mogelijk mocht er weer een nieuwe vaccinatieronde aan komen. Wel kan personeel zich met 
voorrang laten testen als er weer grootschalig getest moet worden. Bron: Leidsch Dagblad, 8 
juli 2022. 

 

Veertien leden geveld door corona: Maastrichtse Verkennersband niet bij 
openingsparade WMC 

De Maastrichtse Verkennersband heeft het optreden tijdens de openingsparade van het WMC 
donderdagmiddag moeten afzeggen. Na een concertreis door Denemarken afgelopen weekend 
zijn veertien leden besmet met corona, meldt instructeur Alain Garnier. 

„Erg zuur, we hadden ons er enorm op verheugd.’ Ook de geplande Maastrichtse première van 
de nieuwe show, aanstaande zondag op de Markt, komt te vervallen. „De komende dagen 
trainen we met iedereen die negatief is in kleine groepjes. Zo maken we er maar het beste van, 
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maar handig is het niet, zo kort voor het WMC. Verwachting is dat tegen woensdag iedereen 
weer hersteld is, zodat we het schema kunnen hervatten.’ Bron: De Limburger, 8 juli 2022. 

Corona-activist Jan B. opgepakt wegens bedreiging van agenten 

Twitter Jan B. deelde op Twitter een namenlijst met foto’s van vermeende politieagenten. 
Vanwege zijn achtergrond als neuroloog kreeg hij veel aandacht van alternatieve media. 

Corona-activist Jan B. is maandagavond in zijn woning gearresteerd. De politie bevestigt de 
aanhouding van een 50-jarige man in verband met bedreiging op sociale media. B. deelde een 
namenlijst met foto’s van vermeende politieagenten op Twitter en stuurde er een dreigend 
bericht bij. 

Jan B. is een bekende actievoerder tegen coronamaatregelen. Hij werkte als neuroloog in het 
Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en legde zich na zijn ontslag in 2020 volledig toe op zijn strijd 
tegen het coronabeleid. De kritiek van Jan B. op bijvoorbeeld mondkapjes trok veel aandacht 
van alternatieve media, vanwege de status die zijn achtergrond als arts met zich meebrengt. 
Ook werkte hij voor advocatenkantoor Maes Law, om rechtszaken aan te spannen tegen de 
maatregelen. 

Volgens de politie heeft de man onder een pseudoniem op Twitter namen en foto’s van agenten 
gedeeld. Jan B. claimt dat het namen zijn van zogenaamde Romeo’s: agenten in burger die 
zich in stilte tussen demonstranten begeven. Aan een van de mensen op de lijst schreef Jan 
B. op Twitter, onder een pseudoniem, een bedreiging over een volgende demonstratie: 
‘Misschien krijg je wel een koekje: met wat stikstof. En een scheutje ammoniak in je koffie.’ 

Romeo’s liggen al tijden onder vuur op sociale media. Deze onherkenbare agenten hebben de 
taak om bij demonstraties de aanstichters van rellen uit de groep te plukken. 

Op sociale media worden zij er echter van beschuldigd zélf rellen te veroorzaken, om de 
demonstratie in een kwaad daglicht te stellen en hard ingrijpen te rechtvaardigen. Daarom 
wordt door radicale activisten opgeroepen Romeo’s te ontmaskeren en worden er video’s en 
namen van hen verspreid – soms gebaseerd op onjuiste informatie. Zo betreft de namenlijst 
die Jan B. deelde een lijst deelnemers aan een sportwedstrijd uit 2010; het team had zichzelf 
‘Romeo’s’ genoemd. Het is niet duidelijk of het allemaal daadwerkelijk agenten betreft. 

Jan B. zit nog vast voor verhoor. Zijn Twitteraccount is offline gehaald. De politie laat weten 
dat ze ‘intimidatie en bedreiging’ van haar personeel ‘hoog opneemt’. Bron: NRC, 5 juli 2022. 

 

Tijger in Amerikaanse dierentuin overleden aan corona 

Een tijger in een dierentuin in de Amerikaanse staat Ohio is onlangs overleden aan de gevolgen 
van het coronavirus. Het al verzwakte dier zou na een besmetting een longontsteking hebben 
opgelopen. 

De 14-jarige Jupiter, een Siberische tijger, overleed afgelopen zondag, schrijft Columbus Zoo 
and Aquarium op Facebook. Volgens de dierentuin kwakkelde het dier al een tijdje met 
gezondheidsproblemen, en was het daarom kwetsbaarder voor het coronavirus.  
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De tijger zou vorige week woensdag voor het eerst klachten hebben vertoond. Hij wilde niet 
eten, kon nauwelijks staan of bewegen en toonde geen interesse in zijn verzorgers. Toen hij 
de volgende dag werd onderzocht, bleek hij besmet te zijn met het coronavirus. Het dier had 
een longontsteking en overleed in de nacht.  

Jupiter verbleef sinds 2015 in de dierentuin in Ohio. De tijger werd in 2007 geboren in een 
dierentuin in Moskou en verbleef later nog enkele jaren in een Tsjechische zoo. 

Volgens de dierentuin is Jupiter het eerste dier in de dierentuin dat is overleden aan het 
coronavirus. Uit voorzorg dragen verzorgers mondkapjes als ze dicht in de buurt moeten 
komen van onder meer katachtigen en apen, die vatbaarder zouden zijn voor het coronavirus.  

Tijdens de coronapandemie werden wereldwijd dieren in meerdere dierentuinen gevaccineerd 
tegen het coronavirus. Al vroeg na het oprukken van het virus werden er besmettingen 
aangetroffen bij verschillende dierentuindieren. In april van 2020 werd in een dierentuin van 
New York bijvoorbeeld al een besmetting vastgesteld bij een tijger. Ook in Nederland, in 
Blijdorp, raakten enkele dieren besmet met het virus.  

Het is niet voor het eerst dat dieren in een dierentuin overlijden aan het virus. In de 
Amerikaanse staat Nebraska overleefden onder meer drie sneeuwpanters het virus aan het 
begin van de pandemie niet. Bron: RTL Nieuws, 1 juli 2022. 

 

Een aantal leeuwen en gorilla's in diergaarde Blijdorp zijn positief getest op het coronavirus. 
Volgens de Rotterdamse dierentuin hebben de besmette dieren griepachtige verschijnselen: 
‘Ze zijn hangerig, hebben minder eetlust, soms een lichte hoest en de gorilla’s hebben ook 
maag- en darmproblemen’. Bron: RTL Nieuws, 19 november 2021. 

 

Een leeuwenfamilie in de dierentuin in Santiago. 
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Dierentuin Chili vaccineert leeuwen en tijgers tegen coronavirus 

Een dierentuin in de Chileense hoofdstad Santiago heeft leeuwen, tijgers, poema's en een 
orang-oetang gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met een experimenteel vaccin 
van de Amerikaanse fabrikant Zoetis, waarmee eerder ook dieren in Amerikaanse 
dierentuinen gevaccineerd werden. 

De tien kwetsbaarste dieren van de Buin Zoo ontvingen het vaccin, aldus parkdirecteur 
Ignacio Idalsoaga. Hij hoopt dat het experimentele vaccin binnenkort op grote schaal 
geproduceerd kan worden, zodat ‘alle dieren in parken beschermd kunnen worden tegen het 
dodelijke virus’. 

Dierengezondheidsorganisatie Zoetis testte het vaccin al op meerdere dieren in Amerikaanse 
dierentuinen, nadat begin dit jaar de eerste mensapen werden ingeënt in een dierenpark in 
San Diego. 

Steeds meer dierentuinen wereldwijd maken zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus 
voor dieren. Begin deze maand bleken twee nijlpaarden van de dierentuin in Antwerpen Covid-
19 te hebben. Vorige maand overleden drie sneeuwpanters in een Amerikaanse dierentuin 
nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Bron: RTL Nieuws, 16 december 2021. 

 

Flitsbezorgers zien groei stagneren na razendsnelle opkomst door corona 

Nu alle winkels en restaurants weer open zijn, stagneert de groei van de flitsbezorgers die de 
boodschappen razendsnel thuisbrengen bij consumenten, concludeert ABN AMRO op basis 
van pintransacties. 

Volgens de bank hebben de bezorgdiensten Gorillas, Getir, Zapp en Flink sinds de tweede 
helft van vorig jaar hun omzet met een factor 20 zien exploderen. Dat is mede het gevolg van 
de lockdowns. 

De bestedingen ‘explodeerden’ in de tweede helft van vorig jaar met als hoogtepunt de 
maanden januari tot en met maart van dit jaar toen Nederland in lockdown was. ‘Sinds april 
stagneert de groei in de totale pinuitgaven aan de vier flitsbezorgers’, stellen de onderzoekers 
van ABN. 

De flitsbezorgers hebben het ook moeilijker omdat ze de laatste maanden negatief in het 
nieuws zijn geweest. ‘Veel is te doen over de overlast die koeriers en de bijbehorende 
darkstores in de stad veroorzaken’, zegt de bank. Darkstores zijn kleine lokale 
distributiecentra van flitsbezorgers, vaak met afgeplakte ramen. Gemeenten als Amsterdam 
en Rotterdam willen darkstores gaan verbieden in het stadscentrum. 

Flitsbezorger Zapp noemt de recente sluiting van twee eigen 'Zappstores' in Amsterdam als 
doorslaggevende reden voor het mogelijke vertrek uit Nederland. Zonder die centraal gelegen 
locaties zou het onmogelijk zijn om klanten binnen enkele minuten te bedienen, terwijl het 
hele bedrijfsmodel van Zapp op snelle bezorging is gebaseerd. 

Flitsbezorgers hebben ook last van het verslechterende investeringsklimaat. Doordat ze steeds 
moeilijker aan goedkoop geld kunnen komen, maakte Gorillas en Getir eind mei bekend fors 
te moeten snijden in het personeelsbestand. Gorillas trekt zich daarnaast terug uit een aantal 
landen. Bron: Business Insider, 8 juli 2022. 
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Vlaanderen en Brussel kleuren opnieuw donkerrood op Europese 
coronakaart 

Vlaanderen en Brussel kleuren donderdag opnieuw donkerrood op de coronakaart van het 
Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Wallonië behoudt voorlopig 
wel zijn rode kleur. 

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op de 
veertiendaagse incidentie. Dat cijfer wordt dan nog eens afgewogen ten opzichte van de 
vaccinatiegraad. De kleuren variëren van groen tot oranje, rood en donkerrood, afhankelijk 
van de ernst van de epidemiologische situatie. Sommige gebieden zijn ook donkergrijs 
ingekleurd of gearceerd doordat er te weinig werd getest of gewoonweg geen gegevens 
voorhanden zijn. 

Op de nieuwe kaart kleuren haast alle landen en regio’s waar voldoende getest werd, 
donkerrood. Ook Vlaanderen en Brussel horen daar sinds donderdag opnieuw bij. Daarnaast 
kleuren ook onder meer Frankrijk, Italië, Griekenland en Portugal volledig donkerrood. 

Wallonië blijft rood, net als Letland, delen van Ierland, Spanje, Kroatië en Slovenië. Mayotte, 
het Franse overzeese departement voor de kust van Mozambique en Madagaskar, is de enige 
oranje regio. Bron: Het Nieuwsblad, 7 juli 2022. 

 

Bron: De Volkskrant, 8 juli 2022. 

Corona eist eerste slachtoffer in Tour de France 

 Bij Quick Step-Alpha Vinyl gingen er al stafmedewerkers naar huis vanwege corona, maar 
nu is er ook een eerste renner die de Tour moet verlaten vanwege een positieve test. Geoffrey 
Bouchard (AG2R-Citroën) stapt zaterdag niet meer op voor de achtste etappe. 

„Sinds de start voert het team elke drie dagen een antigenentest uit. De rest van de groep - 
renners en staf - heeft donderdagavond of vrijdagochtend nog negatief getest’, zo laat de 
Franse formatie weten. 

Bouchard testte wel positief na afloop van de rit op vrijdag. „Tijdens de etappe voelde ik me al 
niet zo goed. Het is een enorme teleurstelling, want we kwamen juist op mijn favoriete terrein, 
de bergen. Het is mijn eerste Tour de France en het is jammer dat hij zo eindigt. Ik wens mijn 
teamgenoten veel succes en sterkte voor de rest van de Tour.’ 

De 30-jarige Bouchard is geen onbelangrijke renner binnen de ploeg van AG2R. De Fransman 
won in het verleden in zowel de Vuelta (2019) als Giro (2021) al de bergtrui. Dit seizoen boekte 
hij een etappezege in de Tour of the Alps. 
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Bouchard is de vijfde uitvaller in deze Tour. Eerder konden de Australiër Jack Haig, de 
Oostenrijker Michael Gogl, de Italiaan Daniel Oss en de Luxemburger Alex Kirsch niet verder. 
De Fransman is de eerste renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde verlaat. 
Voor de start van de Tour in Kopenhagen werden wel enkele renners vervangen na positief te 
hebben getest. Er zijn nog 171 renners in koers. Bron: AD, 9 juli 2022. 

 

Geoffrey Bouchard finishte vrijdag nog met groene truidrager Wout Van Aert in zijn wiel op La 
Super Planche des Belles Filles. Ⓒ ANP/HH 

 

 
 

Alle Belgen van 18 jaar en ouder krijgen vanaf september 'herfstbooster' 
tegen corona 

In België is een nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona aangekondigd. Iedereen van 18 jaar 
en ouder kan vanaf begin september een 'herfstbooster' krijgen. Het land wordt geconfronteerd 
met een zevende golf van infecties, zegt de federale overheid. Het aantal ziekenhuisopnames 
neemt toe en daarbij gaat het vooral om patiënten uit kwetsbare groepen. 

In Vlaanderen begint de campagne op 12 september, zei de Vlaamse minister van Welzijn 
Crevits tegen VRT Nieuws. Zo'n 4,5 miljoen Vlamingen krijgen een oproep voor een prik. 65-
plussers, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zorgpersoneel zijn het eerst aan de 
beurt. 

‘We voorzien daarvoor een periode van veertien dagen waarbij het echt alle hens aan dek is’, 
zei Crevits. Vervolgens komt er een periode waarbij iedereen van 18 jaar en ouder zich kan 
laten vaccineren. Het is de bedoeling dat de campagne in acht weken is afgerond. 
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Ook in Nederland wordt een nieuwe vaccinatieronde voorbereid. In het najaar krijgen in eerste 
instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden, schreef minister 
Kuipers deze week aan de Tweede Kamer. 

De GGD's werken aan een plan om te beginnen met 300.000 prikken per week, in zes weken 
uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo'n opschaling is nodig als de herhaalprik niet alleen 
aan kwetsbaren, maar aan de hele bevolking wordt aangeboden. Bron: NOS, 9 juli 2022. 

 

Bron: Trouw, 9 juli 2022. 

We gaan op vakantie en maken ons geen zorgen over corona 

Drie op de vier Nederlanders gaan dit jaar op zomervakantie en vooral Duitsland, Frankrijk, 
Spanje en Italië zijn populair. Maar veel mensen hebben geen idee wat de eventuele 
coronamaatregelen zijn in het land van bestemming. Dat komt naar voren uit een 
representatief onderzoek van I&O Research onder ruim 2000 Nederlanders. 

In sommige landen gelden nog coronamaatregelen. Zo kan in Frankrijk en Portugal bij 
binnenkomst om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs worden gevraagd. Dit bewijs is 
bovendien verplicht als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. 

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt te weten welke coronaregels gelden in het 
vakantieland. De rest vermoedt dat er wel of geen maatregelen zijn, of heeft helemaal geen 
idee. 

Van de mensen die naar Frankrijk gaan, weet 11 procent dat er bepaalde voorschriften gelden. 
Voor Portugal is dat een derde. 

Volgens onderzoeker Asher Van der Schelde kijken we dit jaar anders aan tegen het reizen 
naar het buitenland. Vorig jaar zomer vierden veel mensen vakantie in eigen land. De zomer 
begon toen ook met een coronapiek. 

‘Vorig jaar juli vond de helft van de Nederlanders het onverantwoord om naar het buitenland 
op vakantie te gaan. Nu is dat nog maar 9 procent. Mensen gaan weer gewoon naar het 
buitenland, corona of niet’, zegt Van der Schelde. 

De meeste mensen gaan met de auto. 41 procent pakt het vliegtuig. Bron: NOS, 19 juni 2022. 
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RIVM en GGD bereiden zich voor op nieuwe vaccinatieronde in najaar 

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het RIVM en de GGD's de opdracht gegeven een 
nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor te bereiden. In het najaar krijgen waarschijnlijk in 
eerste instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden, schrijft Kuipers aan 
de Tweede Kamer. 

De minister liet al eerder weten dat hij rekening houdt met een nieuwe vaccinatieronde als 
het virus na de zomer opnieuw oplaait. De GGD's werken aan een plan om te beginnen met 
300.000 prikken per week, in zes weken uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo'n 
opschaling is nodig als de herhaalprik niet alleen aan kwetsbaren, maar aan de hele bevolking 
wordt aangeboden. 

Omdat de GGD's in de huidige arbeidsmarkt moeite hebben om voldoende personeel te vinden, 
willen ze nu al beginnen met het werven en selecteren van mensen. Daarom geeft Kuipers nu 
al de opdracht de campagne voor te bereiden, ook al is er nog geen besluit genomen om 
daadwerkelijk te gaan prikken. 

‘Ik vind het van groot belang dat de uitvoering van een nieuwe vaccinatieronde op tijd gereed 
is om zo snel mogelijk te starten met vaccineren als dit nodig is’, laat Kuipers de Tweede 
Kamer weten. In zijn begroting was al rekening gehouden met een prikronde in het najaar. 
Bron: NOS, 4 juli 2022. 

 

Mondkapje terug in verpleeghuizen: bewoners, maar ook personeel 
beschermen 
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Mondkapjes zijn terug van weggeweest in verpleeghuizen. Nu het aantal coronabesmettingen 
weer oploopt, vragen steeds meer verpleeghuizen zorgmedewerkers om het zogeheten 
‘mondneusmasker’ te dragen. 

Het mondkapje is niet alleen terug om de bewoners te beschermen, maar ook om het 
ziekteverzuim onder personeel in te tomen. Dat bevestigt de branche-organisatie Actiz aan de 
Volkskrant. 

Ook kunnen, vanwege personeelskrapte, in sommige verpleeghuizen zorgverleners 
doorwerken met een coronabesmetting, als ze geen of milde klachten hebben. Meer 
verpleeghuisorganisaties overwegen die noodmaatregel weer in te voeren als de continuïteit 
van de zorg in het geding komt. Het mondkapje kan daarbij helpen. 

Op bijna vierhonderd verpleeghuislocaties zijn de afgelopen vier weken coronabesmettingen 
geconstateerd. „Als het aantal besmettingen stijgt in een regio, dan zie je dat terug in een 
verpleeghuis’, zegt een woordvoerder van Actiz, de brancheorganisatie in de ouderenzorg, 
tegen de krant. Actiz hoort van zijn leden dat in veel verpleeghuizen het mondkapje weer terug 
komt, net als in een aantal ziekenhuizen. „Maar nog lang niet in alle verpleeghuizen.’ 

De terugkeer van het mondkapje in de verpleeghuizen vindt Actiz bepaald geen slecht idee. 
„Ook al lijkt het wel zo, corona is nog niet weg’, benadrukte ActiZ-voorzitter Anneke 
Westerlaken onlangs in het tv-programma EenVandaag. „Als samenleving moeten we hiermee 
omgaan en hebben we er rekening mee te houden.’ De branchevereniging ziet de 
coronabesmettingen in de samenleving toenemen. Daarnaast is het ziekteverzuim onder 
medewerkers hoog en dit kan nog oplopen. „Onze zorgen zijn dat we zorg moeten afschalen 
omdat er te veel gaten in de roosters voor de zorgverlening komen. En dat we daardoor niet 
de zorg in de wijk of in het verpleeghuis kunnen leveren die we wel graag zouden willen.’ 

Op sociale media klinken direct weer vraagtekens over de terugkeer van het mondkapje in 
verpleeghuizen. Dat gebeurde in de afgelopen twee coronajaren veel vaker. „Werken ze nu 
opeens wel?’, vraagt iemand zich zonder argument af. Een ander: „Die dingen zijn schadelijk. 
Hoe wil je mensen ziek hebben?’ Een twitteraar noemt het Volkskrant-bericht ‘kritiekloze 
propaganda’. 

Of kort maar krachtig: „Daar gaan we weer…’ Er zijn ook mensen die wijzen op een voordeel 
van het mondkapje: „Met het mondkapje voorkom je niet dat je ziek wordt. Maar je beschermt 
wel een ander.’ Bron: Metro, 4 juli 2022. 

Veel ouderen hebben geen zin in wéér een coronaprik 

De zorgen om de toenemende coronabesmettingen stijgen. Per dag komen er gemiddeld 69 
mensen met corona in het ziekenhuis terecht. Zoals verwacht zijn dat vooral 60-plussers, 
terwijl er juist voor hen een extra boosterprik beschikbaar is. Maar de ouderen komen 
nauwelijks opdagen: nog geen derde (29 procent) van de 60- tot 70-jarigen heeft de 
herhaalprik gehad. 

Om het aantal ziekenhuisopnames onder ouderen terug te dringen, is er sinds maart een 
vierde vaccinatie beschikbaar: de tweede booster- of herhaalprik. ‘In januari waren er nog veel 
mensen die wilden prikken, maar in de maanden daarna nam de drukte af’, zegt Derk Moor, 
woordvoerder van GGD Fryslân. 

Bij de GGD-priklocatie in Leeuwarden denken ze dat de coronapandemie qua aandacht een 
beetje is weggezakt. ‘Door de oorlog in Oekraïne en het afschaffen van de maatregelen, zijn 
mensen met andere dingen bezig’, zegt Moor. 

In Friesland zijn ze niet de enigen met een lage opkomst voor de herhaalprik. Het 
enthousiasme loopt overal sinds januari terug. ‘En dat terwijl de coronapatiënten die bij ons 
binnenkomen, vooral ouderen zijn’, zegt Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC in 
Rotterdam. 
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‘Die herhaalprik zorgt ervoor dat je een stuk minder ziek wordt van covid-19, waardoor een 
ziekenhuisopname voorkomen kan worden. Voor ouderen is het daarom erg belangrijk om 
deze prik te halen. Daarmee helpen ouderen niet alleen zichzelf, maar verlichten ze ook de 
druk op de zorg’, zegt Van den Toorn. ‘We hebben in de zorg al een tijdje een personeelstekort. 
Als er nu veel coronapatiënten binnenkomen, gaat dit tekort alleen maar groter worden.’ 

Het RIVM meldt dat de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers met een eerste 
boosterprik anderhalf keer kleiner is als zij een herhaalprik hebben gekregen. Maar Renée 
Cazemier (62) heeft de herhaalprik nog niet gehaald. ‘Voor nu voelt het niet nodig.’ 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid begrijpt dat mensen 'prikmoe' zijn. ‘Veel mensen 
denken dat we niet heel veel besmettingen hebben. Dit loopt echter fors op en het zijn toch al 
behoorlijke aantallen in de ziekenhuizen.’ 

Volgens het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er op dit moment 36 
covidpatiënten op de IC en 694 covidpatiënten op de verpleegafdeling. ‘Die aantallen kunnen 
we voorkomen, door die herhaalprik. Het is geen honderd procent bescherming, maar de 
herhaalprik beschermt toch voor tachtig procent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. 
De noodzaak om te prikken is groot.’ 

Twee nieuwe Omikron-subvarianten zijn sinds vorige week ook in Nederland dominant. Het 
gaat om de BA4- en BA5-variant, die vrij veel op elkaar lijken. In Portugal bestaan deze 
varianten langer. Dat leidde daar tot een milde golf met oplopende besmettingen en een lichte 
druk op de ziekenhuizen. De huidige vaccins werken volgens het ministerie nog goed genoeg, 
ook tegen de nieuwe subvarianten. 

Minister Kuipers zei eerder deze maand dat de GGD binnen zes weken zo'n drie miljoen 
mensen kan vaccineren. En het lukt ook, denkt hij, om het aantal IC-bedden snel op te 
schalen. Bron: NOS, 30 juni 2022. 

 

Van huurauto tot hotelovernachting; vakanties vallen duurder uit 

Na twee jaren waarin de zomervakantie half of helemaal in het water viel door corona worden 
dit jaar weer massaal vakantieplannen gemaakt. Wie komende week vakantiegeld krijgt en 
een vakantie gaat boeken, zal het wellicht al zijn opgevallen. Vliegtickets, hotels en huurauto's 
zijn duurder dan voor de pandemie. 

De stijgende kosten verschillen per type reis. Vakantiegangers die met het vliegtuig naar een 
hotel of appartement in het buitenland vertrekken en ter plaatse een auto huren, kunnen 
makkelijk een paar honderd euro duurder uit zijn. Een kampeerder die dicht bij huis blijft, 
merkt er een stuk minder van. 

Dat de prijzen stijgen in de aanloop naar het hoogseizoen is niet uitzonderlijk, zegt Gerarda 
Westerhuis, sectoreconoom vrijetijd bij ABN Amro. ‘Maar nu zijn er meerdere oorzaken aan te 
wijzen voor de prijsstijging. Een daarvan is dat er sprake is van een inhaalvraag. Ondernemers 
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stemmen de prijs van het aanbod daarop af. Na twee jaar pandemie willen mensen op 
vakantie, kijk maar naar de drukte op de luchthaven in de meivakantie.’ 

 

Drukte op Schiphol in de meivakantie. 

 

Meer dan 80 procent van de Nederlanders wil dit jaar op vakantie, vorig jaar was dat nog 70 
procent. Ook buitenlandse bestemmingen zijn weer populairder, concludeerde het 
Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) afgelopen maand in de 
vakantiemonitor. 

Dat de markt weer aantrekt is voor bedrijven natuurlijk goed nieuws, zegt Westerhuis. ‘Maar 
het huidige aanbod in de vrijetijdssector kan de grote vraag nog niet altijd bijbenen. 
Personeelstekorten in bijvoorbeeld de horeca of op de luchthaven worden dan problematisch 
als dat ten koste gaat van de kwaliteit die bedrijven willen bieden.’ 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de hogere kosten voor vakantiegangers dit 
jaar. In de autobranche bijvoorbeeld leiden de gevolgen van de pandemie, de oorlog in 
Oekraïne en het tekort aan chips ertoe dat er minder nieuwe auto's op de markt komen. 

Tijdens de pandemie kwam de sector tot stilstand en verhuurbedrijven waren genoodzaakt 
een deel van het wagenpark te verkopen. ‘Wij zien dat het aanbod van huurauto's in 
Nederland, net als in de rest van Europa, minder groot is’, zegt Thomas Wolters van 
autoverhuurbedrijf Enterprise. Hij verwacht dan ook hogere tarieven in de populaire 
vakantiebestemmingen. Wolters schat in dat klanten op piekmomenten drie keer zo veel kwijt 
zijn aan een huurauto als voor de pandemie. 

De optelsom van inflatie, loonsverhoging voor horecapersoneel en de inhaalvraag leidt tot 
hogere prijzen voor vakantiebungalows of hotels. In april waren de prijzen voor accommodaties 
al 17,7 procent hoger dan een jaar eerder. Die prijzen stegen harder dan de inflatie van 9.6 
procent in diezelfde maand. 

‘We moeten de prijzen uiteindelijk wel doorberekenen aan de gasten’, zegt hoteleigenaar 
Michel Kloeg. De prijzen voor zijn accommodaties in Zeeland bepaalt hij aan de hand van de 
prijzen van zijn concurrenten in de buurt. ‘De combinatie van de inflatie, het personeelstekort 
en loonsverhogingen kunnen we niet eindeloos zelf dragen.’ 
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Toch blijven de gasten niet weg nu de overnachtingen tien à twintig euro duurder zijn, ziet 
Kloeg aan het aantal reserveringen. ‘De meeste mensen zijn vooral blij dat ze weer op vakantie 
mogen. We hebben dit jaar tot nu toe al evenveel omzet gedraaid als in dezelfde periode in 
2019. Daar ben ik dankbaar voor.’ 

Ook vliegtickets vallen deze zomer duurder uit. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de grotere 
vraag naar vluchten, verklaart luchtvaartdeskundige Floris de Haan. 
‘Luchtvaartmaatschappijen kunnen niet makkelijk extra produceren om aan de vraag te 
kunnen voldoen, de capaciteit van vluchten staat vast. Wat ze wel kunnen doen, is de prijzen 
aanpassen voor verschillende groepen reizigers. Laat boekende, zakelijke reizigers betalen dan 
bijvoorbeeld meer dan vroegboekers en niet-zakelijke reizigers.’ 

Tijdens de pandemie, met alle negatieve reisadviezen, daalden de prijzen voor vliegtickets. Nu 
mensen weer naar het buitenland mogen vliegen, stijgen de prijzen zichtbaar. Reizigers die in 
de meivakantie met budgetmaatschappijen als Ryanair, Transavia, Vueling en EasyJet vlogen 
waren gemiddeld 60,5 procent duurder uit ten opzichte van januari van dit jaar, hield 
reisconcern Travix bij. In diezelfde periode stegen de prijzen van KLM, Lufthansa en Brussels 
Airlines met 21 procent. Gemiddeld komen de prijzen nu net iets hoger uit dan voor de 
pandemie. 

Dat vooral de tickets van budgetmaatschappijen de laatste maanden duurder werden, heeft 
ook te maken met de brandstofprijzen en luchtvaartbelasting. ‘Deze ontwikkelingen zijn 
minder bepalend dan de prijsvorming door vraag en aanbod’, zegt De Haan. ‘Maar dit leidt 
ertoe dat de minimumprijs waartegen een luchtvaartmaatschappij haar stoelen verkoopt, 
omhoog gaat. Want die brandstofkosten vormen bij goedkopere maatschappijen een groter 
deel van de totale kosten.’ Bron: NOS, 21 mei 2022. 

 

Minister roept scholen nogmaals op: breng ventilatie op orde 

Er zijn nog steeds veel scholen die de ventilatie nog niet op orde hebben gebracht. Minister 
Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs roept ze op om dat alsnog te doen, voordat het 
najaar begint en corona verder opleeft: ‘Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van 
kunnen maken. Dus doe dat vooral en pak die ventilatie aan.’ 

Wiersma maakt nog eens 140 miljoen euro vrij voor een maatwerkregeling. Die is bedoeld voor 
de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie, voor de urgentste situaties. Schoolbesturen 
kunnen via de regeling maximaal zestig procent van de kosten terugkrijgen. 
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Er staan ongeveer 9000 schoolgebouwen in Nederland, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen 
en 285.000 mensen werken. ‘Er is werk aan de winkel’, zegt Wiersma. ‘De inrichting en het 
binnenklimaat van veel scholen voldoet niet meer.’ Goede ventilatie is niet alleen belangrijk in 
de strijd tegen corona, maar bevordert ook de leerprestaties, denkt de minister. 

Veel schoolbesturen hebben de ventilatie in de lokalen al aangepakt, samen met hun 
gemeente. Daarvoor was een potje van 360 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn er speciale 
hulpteams van Ruimte-OK om scholen te helpen. Zij gaan op bezoek bij scholen die advies 
willen. Dat is nu 214 keer gebeurd. 

Nog lang niet alle scholen hebben CO2-meters in de lokalen hangen. Wiersma wijst erop dat 
er ook geld beschikbaar is voor de aanschaf van deze meters, waarop te zien is of meer 
ventileren noodzakelijk is. 

Basisschool De Fontein in Alkmaar meet met een speciaal kastje zelf de luchtkwaliteit. Bron: 
NOS, 30 juni 2022. 

Minister Wiersma: CO2-meters in alle klaslokalen 

Elk klaslokaal van basis- en middelbare scholen krijgt een CO2-meter. Op die manier kan de 
leraar zien of tussen de lessen door ramen tegen elkaar moeten worden opengezet. Minister 
Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs trekt hiervoor 17 miljoen euro uit. 

Wiersma heeft met vertegenwoordigers van het onderwijs en de gemeenten afspraken gemaakt 
over een betere ventilatie op scholen. Zo komt er ook een hulplijn waar scholen terechtkunnen 
met vragen over dat onderwerp. Ze kunnen daar ook de hulp van een 'spoeddienst' van experts 
inroepen. 

Op veel scholen laat de ventilatie nog te wensen over. ‘Leraren en leerlingen hebben recht op 
gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen 
verantwoord open te houden’, zegt de minister. Volgens Wiersma moet het ‘gewoon snel beter’. 

Voorzitter Hagoort van de VO-raad (de koepel van het voortgezet onderwijs) is blij met de ‘extra 
impuls’. Maar hij vindt dat er nog veel meer moet gebeuren om het binnenklimaat ‘in de veelal 
verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs 
en te verduurzamen’. 

Ook volgens voorzitter Weima van de PO-Raad (basisscholen) is het hard nodig om op de 
langere termijn schoolgebouwen gezond, toegankelijk en duurzaam te maken: ‘En met de 
afspraken die we nu maken, komt er snel zicht op betere ventilatie in elk lokaal.’ Bron: NOS, 
3 februari 2022. 

Corona-zomerpiek pas achteraf aan te wijzen, en wat er daarna met covid 
gebeurt is ook onzeker 

De piek van de zomergolf lijkt in zicht, stelde het RIVM gisteren op basis van de coronacijfers 
van de afgelopen week. Dat klopt als je puur naar het aantal bekende besmettingen kijkt. Ook 
is het aantal virusdeeltjes in het rioolwater gedaald in grote steden waar het aantal 
coronagevallen de afgelopen weken het hardst steeg. Maar in de rest van het land neemt dat 
nog wel toe. 

‘Eigenlijk kun je de piek pas achteraf aanwijzen’, zegt Alma Tostmann, epidemioloog bij het 
Radboudumc. ‘Het is lastiger te duiden dan bij vorige golven doordat er minder wordt getest 
en het is niet bekend hoeveel mensen met een positieve test alsnog naar de teststraat gaan.’ 
Tostmann vindt de ziekenhuisopnames de betrouwbaarste graadmeter op dit moment. ‘Er 
komen nog steeds meer mensen met corona in het ziekenhuis.’ 

Er lagen gisteren 867 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 45 op de intensive care. 
Vorig jaar waren het er op dezelfde datum 236, van wie 110 op de IC. ‘Dat zegt dat er meer 
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virus rondgaat in de maatschappij dan toen. Ondanks de vaccinaties zijn er veel opnames, 
maar dankzij die vaccinaties liggen er wel minder mensen op de IC.’ 

De druk op de ziekenhuizen is nog steeds groot. ‘Vier op de vijf mensen die vorige week zijn 
opgenomen, hadden er niet gelegen als ze geen covid hadden gehad’, zegt Tostmann. ‘53 
procent van alle ziekenhuisopnames vorige week kwam rechtstreeks door covid en 27 procent 
waren patiënten met andere aandoeningen die door covid zo waren ontregeld dat ze moesten 
worden opgenomen.’ 

De kans op een nieuwe serieuze uitbraak vindt ze moeilijk te voorspellen. ‘Ik ben er ook nog 
niet zeker van dat deze golf uitdooft. Je moet wel rekenen op een toename in de herfst, met 
slechter weer en meer binnen zitten. Maar de impact weet je pas als duidelijk is welke variant 
het is, wat we bereid zijn ertegen te doen en hoe het met de vaccinatiegraad staat.’ 

De afgelopen anderhalf jaar zagen we ieder half jaar een andere dominante variant van het 
virus. Na de alfa-variant kwam de delta-variant en daarna Omikron. ‘Omikron-'neefjes en -
nichtjes' zijn zich aan het ontwikkelen. De verwachting is wel dat er weer iets anders komt. 
De vorige varianten zijn steeds verdreven door maatregelen en door het seizoen. Vorige winter 
bijvoorbeeld ging delta naar beneden door de maatregelen, maar Omikron was daartegen 
bestand. Het is altijd koffiedik kijken wat er nog op ons afkomt.’ 

Covid is iets geworden wat steeds terugkomt en waar we mee te dealen hebben, zegt 
Tostmann, maar het heeft nog geen stabiel en voorspelbaar patroon, zoals andere 
infectieziekten. ‘Het is nog niet zo dat het alleen in de winter opduikt.’ 

Het belang van maatregelen blijft dan ook groot. Mensen die het grootste risico lopen, zijn 
opgeroepen voor een tweede booster. ‘Met het najaar in zicht is dat wel belangrijk. Sowieso 
kan vaccineren nog steeds, het heeft nog altijd zin.’ 

‘Er is naar mijn idee te weinig goede voorlichting over bescherming. Het woord 'mondkapje' 
kom je nergens meer tegen en zelftesten zouden gratis beschikbaar moeten zijn. Schep de 
juiste voorwaarden’, roept ze de overheid op. 

Nu is de tijd om bijvoorbeeld ventilatie overal in orde te maken. ‘Hoe meer we in preventieve 
maatregelen stoppen, hoe minder ad-hocmaatregelen er nodig zijn bij een toename van het 
aantal besmettingen.’ 

Ook is volgens haar niet duidelijk wat er precies van mensen wordt verwacht. Zouden 
terugkerende vakantiegangers bijvoorbeeld een zelftest moeten doen? ‘Een duidelijke strategie 
met heldere doelen zou helpen in deze fase van de pandemie.’ 

De overheid voert nog steeds campagne om erop te wijzen dat corona niet weg is. Zo is er net 
een campagne gestart om zelftesten te blijven doen en thuis te blijven bij een positieve uitslag. 
Ook wordt er gewezen op herhaalprikken voor 60-plussers, bijvoorbeeld via de wachtkamer 
van de huisarts en via seniorenorganisaties. 

Er wordt geadverteerd met de langetermijnaanpak van het kabinet en eind augustus komt er 
een ‘back-to-school-campagne’ waarin de basisadviezen nog eens onder de aandacht worden 
gebracht. 

Daarnaast probeert de overheid specifieke doelgroepen te bereiken, onder meer met 
werkbezoeken en via sociale media. Bron: NOS, 6 juli 2022. 

Te veel op schouders van huisarts bij volgende coronagolf: ‘Regie 
ministerie?’ 

Zorgminister Ernst Kuipers hamerde bij zijn langetermijnplannen wat betreft het coronavirus 
vooral op „eigen verantwoordelijkheid’. Maar daar zijn de huisartsen het niet mee eens. Zij 
trekken nu, na een roerige tijd en een dreigende coronagolf, aan de bel in een open brief. 
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Daarin uiten zij hun zorgen over de huidige plannen en de druk die daarmee op de huisarts 
komt te liggen. 

De huisartsen lieten de afgelopen tijd vaker van zich horen. Want zij kregen tijdens Covid-
uitbraken behoorlijk veel op hun bordje. Oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi prees 
recent nog het werk van de huisarts in deze tijd en huisarts Bernard Leenstra vertelde bij 
HLF8 dat corona het vak heeft veranderd. Uit de huisartsenpraktijken klonk veel kritiek op 
het overheidsbeleid. De werkdruk was veel te hoog en de dokter werd belast met allerlei extra 
taken en verantwoordelijkheden. Daardoor dreigden veelal jonge huisartsen op te stappen. 

Inmiddels klinken er uit allerlei hoeken geluiden over de zomergolven en nieuwe corona-
uitbraken door oplopende besmettingen. Minister Kuipers sprak zelfs hardop uit dat hij een 
eventuele lockdown niet uitsluit. Dat terwijl de minister in de langetermijnplannen de regie 
behoorlijk uit handen geeft. En daar voorzien de huisartsen problemen. 

Waarom? Het ontbreekt aan genoeg zorgpersoneel in de ziekenhuizen. En dat bleek tijdens 
eerdere coronagolven een van de grootste obstakels. De artsen voorzien dat een stroom 
patiënten om die reden in de huisartsenpraktijk terechtkomt. De Landelijke Huisartsen 
Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap schreven om die reden een open 
brief naar de minister. Want volgens hen komt bij een corona-uitbraak andere zorg in de 
verdrukking. De huisartsen zijn niet in staat alle ballen in de lucht te houden tijdens hoge 
besmettingsgolven. 

En het ontbreekt aan meer duidelijkheid. Want de plannen voor het behandelen van patiënten 
thuis zijn niet rond en de financiering bij een uitbraak is niet op orde. „Het idee dat het omgaan 
met een pandemie vanaf nu reguliere zorg is en binnen de huidige financiering kan worden 
opgelost, is totaal onrealistisch’, aldus de briefschrijvers. Bron: Metro, 24 juni 2022. 

 

Bron: Metro, 30 juni 2022. 

Komt er een nieuwe lockdown? Minister Kuipers sluit het niet uit 

Mocht het coronavirus opnieuw oplaaien, dan bestaat de kans dat we opnieuw in een 
lockdown belanden. Minister Ernst Kuipers van VWS kan die optie in ieder geval niet 
uitsluiten. Maar of die lockdown er echt komt, hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld 
de mogelijke opkomst van nieuwe, ernstig ziekmakende en zeer besmettelijke 
coronavarianten, waartegen de huidige vaccins niet werken. Dat zei de minister in het 
Kamerdebat over zijn langetermijnaanpak corona. De Kamer wil een lockdown (en het sluiten 
van de scholen) het liefst voorkomen. 
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Binnen de Kamer zijn er zorgen over te geringe capaciteit bij de GGD’s. Het zou lastig zijn om 
snel veel mensen te vaccineren zodra dat nodig is. Maar volgens Kuipers klopt dat niet. Binnen 
zes weken kunnen drie miljoen mensen worden gevaccineerd. Dat lijkt hem voldoende. 

Wel maakt hij zich zorgen over de vaccinatiegraad; in de laatste vaccinatieronde was de 
opkomst „teleurstellend’, zei de minister. In die ronde, eerder dit jaar, konden alle 60-plussers 
en mensen met een kwetsbare gezondheid een tweede boosterprik halen. Heel veel mensen 
hebben dat niet gedaan. 

In de Tweede Kamer bestaat ook een (breed gedeelde) wens om de ic-capaciteit uit te breiden. 
Maar daar wil Kuipers niet aan tegemoetkomen. Volgens hem is de huidige capaciteit 
voldoende. Er zijn nu 993 operationele ic-bedden; bedden waarvoor personeel is ingeroosterd. 
Daarvan waren er gisteren 686 in gebruik. In 24 van deze bedden liggen coronapatiënten. 

Als het nodig is, kan worden opgeschaald naar 1700 ic-bedden. Meer kunnen ic-afdelingen 
niet aan, stelde de minister. Er is dan onvoldoende personeel per patiënt beschikbaar. Ook 
komt dan de reguliere zorg in de knel. 

De minister kan daarnaast niet nu al aangeven wanneer strengere maatregelen nodig zijn. In 
de vorige crisis was vooral de druk op de zorg en de ic-bezetting leidend bij de te nemen 
maatregelen. „De situatie is nu anders. Er zijn en komen andere varianten en veel mensen 
hebben een besmetting doorgemaakt’, verduidelijkte de minister. „Ik kan nu niet voorspellen 
of het aantal besmettingen leidend wordt, of de ziekmakendheid van een variant.’ 

Ook heeft het kabinet op het moment een wettelijke grondslag voor nieuwe maatregelen, zoals 
het dragen van mondkapjes of het houden van afstand. Die juridische mogelijkheden zijn weg 
nadat de Eerste Kamer medio mei een nieuwe verlenging van de Tijdelijke coronawet verwierp. 

Pas na een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) kan het kabinet weer verplichtende 
maatregelen opleggen. Een voorstel dient de minister eind augustus bij de Kamer in. Als de 
nood aan de man is, kan Kuipers wel teruggrijpen naar noodverordeningen, zoals dat in het 
begin van de coronacrisis de praktijk was. Bron: Metro, 17 juni 2022. 

Wat gebeurt er bij een nieuwe coronagolf? ‘Sluiting scholen te allen tijde 
voorkomen’ 

Als we in het najaar weer te maken krijgen met een coronagolf, zijn er ook weer maatregelen 
nodig. Maar welke liggen daarbij op tafel? Er komt in ieder geval een Maatschappelijk Impact 
Team (MIT). Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van 
coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. Jolande Sap, voormalig 
GroenLinks-fractievoorzitter, gaat die commissie leiden. Het MIT zal naast het Outbreak 
Management Team OMT) bestaan. 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft in ieder geval gezegd dat 
een schoolsluiting niet op tafel ligt. Het kabinet wil dat ‘te allen tijde’ voorkomen. De gevolgen 
van een sluiting zijn te groot, onder meer op „de ontwikkeling van kinderen en jongeren’, zegt 
minister Ernst Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel ‘als we te maken 
hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en 
onderwijsinstellingen direct gevaar lopen’. 

Eind 2020 en begin 2021 waren veel basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht 
om besmettingen te voorkomen. De afgelopen kerstvakantie duurde om diezelfde reden een 
week langer. Ouders moesten toen opvang regelen, bijvoorbeeld van opa’s en oma’s, of verlof 
opnemen. 

Tijdens de strengere lockdown waren winkels, theaters en restaurants veelal gesloten. Die 
sectoren zijn daar niet nog eens toe bereid. Wel willen winkels, theaters, scholen en andere 
instellingen bijvoorbeeld spatschermen ophangen, looproutes invoeren en bezoekers 1,5 meter 
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afstand te laten houden. Ook zijn ze bereid om op afspraak te werken en om weer vaste 
zitplaatsen in te voeren. Zulke maatregelen zijn voor hen „werkbaar’, aldus minister Kuipers. 

Het is nog niet helemaal duidelijk welke van deze maatregelen in de gereedschapskist 
komen. In september moeten de concrete plannen, „maatregelenladders’ genoemd, naar 
buiten worden gebracht. Die worden gebruikt als basis voor coronamaatregelen. Maar bij ‘een 
zwart scenario’ kan daarvan worden afgeweken en ‘kunnen verdergaande maatregelen 
onvermijdelijk zijn’. 

Onlangs viel de wettelijke basis voor coronamaatregelen overigens weg. Volgens Kuipers is dat 
een ‘ongemak’ als een nieuwe coronagolf ontstaat. 

De overheid heeft de afgelopen tijd gevraagd om advies van allerlei sectoren, van winkels, 
scholen, evenementen tot rijscholen, de reisbranche en het openbaar vervoer. Zij zien sluiting 
niet zitten. Volgens de minister zou dat zelfs averechts kunnen werken. Mensen bezoeken dan 
bijvoorbeeld een thuiskapper of bezoeken illegale feesten. Ook het inkorten van openingstijden 
valt niet goed: ‘Ruime openingstijden zijn bijvoorbeeld voor winkels van belang om de drukte 
over de dag te kunnen spreiden.’ 

De sectoren zijn volgens Kuipers „in uitzonderlijke situaties’ ook bereid om het 
coronatoegangsbewijs (ctb) te gaan gebruiken om te controleren of bezoekers onlangs zijn 
gevaccineerd, getest of hersteld. ‘Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal 
de juridische grondslag van het ctb onderzoeken.’ Sinds een tijdje is het ctb, de app 
CoronaCheck, niet meer nodig om bijvoorbeeld een bioscoop, theater of voetbalstadion te 
bezoeken. Kuipers zegt dat hij ‘voor nu niet het voornemen heeft’ de CoronaCheck weer te 
gaan gebruiken. 

Daarnaast komt er mogelijk een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Het ministerie 
van Volksgezondheid ‘houdt er rekening mee dat in de komende maanden nieuwe 
vaccinatierondes nodig zijn’. Als dat nodig is, zijn er genoeg doses beschikbaar „om de hele 
Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden’, laat gezondheidsminister Ernst 
Kuipers weten. 

De GGD’en hebben nu capaciteit om 300.000 mensen per week in te enten. Kuipers noemt 
dat een waakvlam. Volgens de minister kan de organisatie dat in drie weken tijd uitbreiden 
naar 500.000 prikken, en in zes weken naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Bron: Metro, 
13 juni 2022. 

OM laat massa-aangifte tegen Hugo De Jonge zitten: ‘Geen haat tegen 
ongevaccineerden’ 

Het Openbaar Ministerie gaat de zogenoemde massa-aangifte tegen Hugo de Jonge niet verder 
onderzoeken. De Jonge werd ervan beschuldigd als demissionair coronaminister bedreigende 
uitspraken te hebben gedaan richting Nederlanders die geen coronaprik hebben gehaald. 

Volgens het OM is er geen sprake van een strafbaar feit en laat de massa-aangifte zitten. Dat 
werd vandaag bekendgemaakt. 

De Jonge deed zijn gewraakte uitspraken vorig jaar november in de Eerste Kamer. Daar zei 
hij ‘vrij goed, vrij precies per postcode, te weten’ waar de groep mensen zit die tegen vaccineren 
is. Hij zou zich volgens de aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, 
bedreiging en groepsbelediging. 

Het OM ziet daar geen bewijs voor. De instantie concludeert dat De Jonge destijds enkel 
aangaf ‘in gesprek te willen met weigeraars om hen op vrijwillige basis alsnog voor vaccinatie 
te laten kiezen. Er is dan ook geen sprake van aanzetten tot haat, geweld en discriminatie 
tegen ongevaccineerden.’ 
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Er is volgens het OM ook geen sprake van bedreiging, omdat er daarvoor sprake moet zijn van 
‘een redelijke vrees voor een misdrijf’. Dat zou in dit geval nergens uit blijken. „Dat er mensen 
zijn die zeggen zich bedreigd te voelen, is geen juridische maatstaf. Van dwang is evenmin 
sprake.’ 

Volgens de initiatiefnemers sloten meer dan 69.000 mensen zich bij de aangifte aan, maar het 
OM stelt dat onvoldoende is aangetoond dat hun gegevens kloppen. Uit een steekproef zou 
blijken dat er ‘duidelijk verzonnen namen’ tussen de aanmeldingen zaten. Daarom ziet het 
OM de aangifte als „één aangifte met een groot aantal steunbetuigingen’. Belangstellenden 
konden zich via een website aanmelden. 

De initiatiefnemers voor een massa-aangifte deden dat op 10 januari. ‘Dit valt toevallig samen 
met de installatie van het nieuwe kabinet, waarbij de beroemde bordesfoto wordt gemaakt op 
het bordes van het Paleis Noordeinde’, aldus de initiatiefnemers toen. 

Kort voor de kerstdagen seponeerde het Openbaar Ministerie een aangifte van Tweede 
Kamerlid Wybren Van Haga tegen De Jonge over het coronatoegangsbewijs. Volgens het OM 
zijn geen strafbare feiten gepleegd en bovendien is het van mening dat ‘een bewindspersoon 
over zijn gevoerde beleid verantwoording aan het parlement moet afleggen’. Bron: Metro, 16 
juni 2022. 

Ophef over opmerkelijk mondkapje bij baby met ooggaten erin: 
‘Gevaarlijk’ 

Een foto van een baby met een opmerkelijk en veel te groot mondmasker op zijn gezicht in een 
vliegtuig, maakt online de tongen los. Veel mensen vinden het maar een gevaarlijk idee om 
met een mondkapje het hele gezicht van een baby te bedekken. Maar anderen – inclusief de 
maker van de foto – vinden dat soort commentaren overtrokken. ‘Dit maakte het wachten om 
uit het vliegtuig te stappen juist een beetje leuker.’ 

 

Het opmerkelijke mondkapje van een baby in een vliegtuig. Bron: Instagram Jandre 
Opperman. 

Jandre Opperman maakte afgelopen weekend een foto toen hij op een binnenlandse vlucht 
zat van Auckland naar Wellington in Nieuw-Zeeland. Op de foto is een klein kind te zien dat 
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een mondkapje draagt. Opmerkelijk is het feit dat het mondkapje het gehele gezicht bedekt 
en dat er twee kleine uitgesneden ooggaatjes in zitten. 

Opperman deelde de foto in eerste instantie op zijn Instagram, maar al snel werd de afbeelding 
door andere gebruikers opgepakt. Daardoor verspreidde de foto zich snel over het internet. En 
zoals wel vaker konden daardoor de eerste negatieve reacties niet uitblijven. 

Zo stellen sommigen dat het op deze manier dragen van een masker gevaarlijk is. Anderen 
noemen het een voorbeeld van kindermishandeling. ‘Als ik dit op een vlucht zou zien, zou ik 
het masker van haar afdoen’, zegt iemand. ‘Baby’s hebben lucht nodig om zich te ontwikkelen’, 
merkt een ander op. ‘Het is gevaarlijk om hun ademhalingsgaten op deze manier te bedekken.’ 

Maar Opperman, die de foto maakte maar het kind zelf niet kent, vindt dat soort reacties veel 
te overdreven. Hij zegt tegen de New Zealand Herald dat het masker niet strak zat en de 
moeder zich juist erg om het kind bekommerde. ‘Het was juist allemaal superlief. De baby was 
vol vreugde, sprong in het rond en giechelde.’ 

Ook anderen vinden de negatieve reacties te overdreven. ‘Blijkbaar is de wereld nog niet klaar 
voor een SuperBaby’, reageert iemand, doelend op het feit dat het kindje op de foto wel iets 
wegheeft van een anonieme superheld. 

Overigens blijft de vraag wel bestaan of het masker effectief is om het kind tegen corona te 
beschermen. ‘Maskers bieden effectieve bescherming tegen ademhalingsvirussen, maar om 
goed te werken, moeten ze goed passen’, zegt epidemioloog Amanda Kvalsvig tegen de New 
Zealand Herald. 

En daar lijkt het juist ‘mis’ te gaan bij het mondkapje dat het kindje draagt. Want er kon nu 
makkelijk lucht langs de zijkanten van het masker stromen. ‘Gezien de behoefte aan een goede 
afdichting rond het masker, vraag ik me af of een groter masker effectief is op een klein 
gezicht’, aldus Kvalsvig. 

Overigens is een masker pas verplicht op vluchten in Nieuw-Zeeland vanaf een leeftijd van 12 
jaar. Maar waarschijnlijk hoef jij op jouw vliegreis niet eens een mondkapje meer op. Bron: 
Metro, 6 juli 2022. 

Kantoorgebouwen als woonruimtes en minder files: de voordelen van 
thuiswerken post-corona 

Tijdens de coronacrisis werkten veel Nederlanders met een kantoorbaan noodgedwongen 
vanuit huis. Hoewel dat enige aanpassing vereiste, bleek thuiswerken voor veel mensen ook 
voordelen te hebben zoals minder reistijd en minder afleiding. Ondanks dat we nu wel weer 
met grote groepen mensen bijeen mogen komen, lijkt het erop dat thuiswerken of gedeeltelijk 
thuiswerken inmiddels vanzelfsprekend is geworden. Wat voor gevolgen heeft dat? 

In het begin van de coronaperiode was het voor veel werknemers en -gevers nog even zoeken 
hoe de dagelijkse gang van zaken kon blijven doorgaan buiten de kantooromgeving. Maar na 
wat gestuntel met online meetings, bleek al snel dat eigenlijk bijna alles wel online te doen 
was. Tenminste, met een goede internetverbinding. Nu blijkt dat mensen ook na corona thuis 
blijven werken is het voor veel mensen een noodzaak geworden om goed internet te hebben. 
Internet vergelijken helpt bij het maken van afwegingen op het gebied van prijs en kwaliteit 

Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield publiceerde begin juni een analyse over het gevolg 
van thuiswerken voor kantoorpanden. De conclusie? Steeds meer kantoorpanden komen leeg 
te staan. Kantoorruimtes zouden op korte termijn kunnen worden omgebouwd tot nieuwe 
woningen. En woonruimtes zijn tijdens de huidige woningnood natuurlijk erg welkom.  

 ‘Dit zou 11.500 nieuwe woningen kunnen opleveren’, vertelt Frank van der Sluys van 
Cushman & Wakefield aan NU.nl. Ongeveer 2,1 miljoen vierkante meter kantoor is op dit 
moment overbodig in Nederland, maar niet ieder pand kan direct tot woningen worden 
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omgevormd. Kantoorpanden op een bedrijventerrein zijn minder interessant voor 
woonruimtes, maar kantoren in de bebouwde kom zijn makkelijk om te bouwen naar 
woonruimte want daar is bijvoorbeeld al straatverlichting aanwezig. ‘Het is een druppel op de 
gloeiende plaat’, stelt Van der Sluys. ‘We hebben veel meer woningen nodig, dus het is niet dé 
oplossing. Maar wel een onderdeel van de oplossing.’ 

Het ombouwen van kantoren is geen nieuwe oplossing voor het woningtekort, dit is de 
afgelopen jaren namelijk al vaak gebeurd. Sinds de coronapandemie is er echter flink wat 
veranderd in de kantorenwereld. Bedrijven kiezen steeds vaker voor een digitale oplossing 
voor iets wat werknemers voorheen op locatie deden. 

In de provincies net buiten de Randstad lijken kantoorpanden de meeste potentie te hebben. 
De leegstand binnen de Randstad is beperkt, daar zijn de meeste geschikte kantoren al 
omgebouwd. Daarbuiten neemt de leegstand juist toe. 

Naast meer woningruimtes heeft thuiswerken nog een voordeel: minder files. Na de pandemie 
is het verkeer toch wat meer gaan toenemen. Volgens een trendprognose 2022- 2027 van 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) moeten we echter oppassen dat we niet afkoersen 
op een file-infarct zoals voor corona.  

‘Als we niets doen gaan de files nog meer toenemen,’ vertelt TU Delft hoogleraar 
Transportbeleid Bert van Wee bij EenVandaag. ‘Daarom moet Den Haag dringender 
thuiswerken als norm stellen. We hadden niet verwacht zo snel weer op het oude niveau terug 
te zijn. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 8 op de 10 mensen willen thuiswerken.’ Bron: Het 
Nieuws.nl, 7 juli 2022. 

‘Herinneringsuitnodiging’ vaccinatie tegen corona gaat vandaag de deur 
uit 

Volwassenen die nog geen booster of herhaalprik tegen corona hebben gehaald, krijgen vanaf 
vandaag een brief over de mogelijke vaccinatie op de mat. De brief komt van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en/of via een sms van de koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland. 

De brief of sms is bedoeld als herinnering om een vaccinatie tegen het coronavirus alsnog te 
halen. Volgens de Rijksoverheid is dit extra belangrijk nu het aantal besmettingen weer 
toeneemt. 

Het aantal besmettingen leidt er deze week onder meer toe dat het mondkapje in veel 
verpleeghuizen terugkeerde. De huidige coronagolf zorgt overigens niet voor problemen in de 
genoemde verpleeghuizen. De piek van de golf lijkt ook in zicht. 

Maar toch, veel mensen raken besmet met corona. Minister Ernst Kuipers riep woensdag 22 
juni alle inwoners van Nederland op zich aan de basismaatregelen te houden om een 
besmetting met corona te voorkomen. Vanwege de toename van het aantal besmettingen wordt 
nu een eerder aangekondigde herinneringsactie gestart om de vaccinatie tegen corona te 
halen. 

Wie mogen een vaccinatie halen? 

Iedere volwassene onder de 60 jaar komt in aanmerking voor een basisserie (de eerste prikken) 
en een boostervaccinatie. Deze vaccinatie brengt de basisbescherming volgens het RIVM en 
GGD GHOR weer op peil. Bron: Metro, 8 juli 2022. 

Wie corona heeft doorgemaakt heeft een grotere kans op een hartaanval 

Het is waarvoor cardiologen al vreesden: een deel van de mensen die hersteld lijken van 
corona, blijkt na de infectie een verhoogd risico te hebben op hart- en vaatziekten. De wereld 
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moet daarom voorbereid zijn op een toename van mensen met deze hartklachten, 
waarschuwen wetenschappers. ‘Het gaat echt om belangrijke aantallen.’ 

Het gaat om een studie, uitgevoerd door onder andere de Washington University School of 
Medicine, die eerder deze week gepubliceerd werd in Nature Medicine. De onderzoekers 
bekeken de medische gegevens van 153.760 mensen die positief waren getest. Ze vergeleken 
die over een periode van een jaar met mensen die geen corona kregen. 

De conclusie van de onderzoekers is stevig. Mensen die een corona-infectie hadden 
doorgemaakt, hadden 63 procent meer kans op een hartinfarct, 84 procent meer kans op een 
ritmestoornis van de hartkamers en 72 procent meer kans op hartfalen dan mensen zonder 
corona.  

Hartaandoeningen kwamen daadwerkelijk 4 procent meer voor. ‘Sommige mensen denken 
misschien dat 4 procent weinig is, maar dat is het niet, gezien de omvang van de pandemie’, 
zegt een van de auteurs, Ziyad Al-Aly, tegen Science Daily. 

Alleen al in de VS betekent dit 3 miljoen nieuwe hartpatiënten, wereldwijd naar schatting 15 
miljoen. Het gaat om ziektes die blijvend zijn, en dus niet zomaar overgaan. 

We leggen de cijfers voor aan twee Nederlandse deskundigen. Marijke Linschoten, arts-
onderzoeker in het UMC Utrecht: ’Als je kijkt naar dit onderzoek, werden gemiddeld drie tot 
tien extra gevallen van een hartaanval, hartfalen of een ritmestoornis van de hartkamers 
vastgesteld per elke duizend mensen die corona hadden doorgemaakt. Als je nagaat hoeveel 
miljoenen mensen inmiddels corona hebben gehad, zou dat in de praktijk om erg grote 
aantallen gaan.’ Ze vertelt erbij: in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis is dit nog niet direct 
terug te zien. 

‘Het zijn belangrijke aantallen’, zegt ook Harald Jorstad, cardioloog in het Amsterdam UMC. 
‘Hier waren we ons al op aan het voorbereiden. Dit vreesden we al.’ Hij legt uit dat het al langer 
bekend is dat corona tijdens de acute fase van de infectie voor problemen kan zorgen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een hart- en vaatziekte die zieker worden. Ook is 
bekend dat littekens op het hart kunnen ontstaan. 

Maar dit onderzoek is veel breder. Het gaat hier om problemen die ontstonden ná 30 dagen. 
‘Wat je hier ziet: het virus is veel meer dan de acute vorm van ziek zijn’, zegt Jorstad. ‘We 
moeten ook aandacht hebben voor de nasleep ervan, zoals long covid en de impact op het hart 
en het vaatstelsel.’ 

Waarom de één wel, en de ander geen problemen krijgt aan het hart moet worden onderzocht. 
Het meest opvallende volgens de onderzoekers is dat mensen die nooit eerder hartproblemen 
hadden en die niet als kwetsbaar werden beschouwd, óók hartproblemen ontwikkelden na 
een corona-infectie. 

Hartproblemen traden dus niet alleen op bij oude mensen, maar ook bij jongeren. En ook bij 
mensen zónder obesitas en mensen zonder diabetes. Hart- en vaatziekten werd ook gevonden 
bij mensen die een milde infectie hadden doorgemaakt. 

Volgens cardioloog Jorstad geeft dit onderzoek aan dat de oorzaak van hartproblemen veel 
breder gezocht moet worden. Hij benadrukt het belang van een gezonde levensstijl. 

‘Dit zou een wake-upcall moeten zijn. Maak werk van je goede voornemens. Stel jezelf de vraag: 
wat kun je zelf doen om gezonder te leven? Nou, dat is dus bewegen, bewegen, bewegen. En 
gezond eten, een gezond gewicht houden, niet roken en je cholesterol en bloeddruk 
controleren. Er moet wat gebeuren aan de ongezonde leefstijlen die in de samenleving 
aanwezig zijn, die ten grondslag liggen aan bijna alle hart- en vaatziekten.’ Preventie is een 
ondergeschoven kindje in Nederland, stelt hij. ‘Corona is niet met één wondermiddel opgelost.’ 

Onderzoek gaat over de eerste coronagolf 
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Voor het onderzoek, gepubliceerd in Nature Medicine, analyseerden de wetenschappers 
geanonimiseerde medische dossiers in een database die wordt bijgehouden door het 
Amerikaanse Department of Veterans Affairs. De onderzoekers creëerden een dataset met 
gezondheidsinformatie van 153.760 mensen die tussen 1 maart 2020 tot 15 januari 2021 
positief waren getest op corona en die de eerste 30 dagen van de ziekte hadden overleefd. Zeer 
weinig van de mensen in de studie waren gevaccineerd voordat ze corona ontwikkelden, omdat 
vaccins op het moment van inschrijving nog niet algemeen beschikbaar waren. 

‘Deze data zijn dus verzameld in de tijd voor de vaccinatiecampagne, aan het begin van de 
pandemie’, zegt Jorstad. ‘We weten niet welke variant hier speelde. We kunnen dit ook niet 
direct vertalen naar Omikron. We zitten allemaal te wachten op positief nieuws, maar of 
Omikron en de vaccinatie ervoor zorgen dat de problemen nu minder groot zijn, dat weten we 
pas over pakweg twee jaar.’ Bron: RTL Nieuws, 11 februari 2022. 

Littekens op het hart na corona-infectie: 'De vraag is: wat zijn de 
gevolgen? 

Het hart kan een flinke optater krijgen na een infectie door het coronavirus. Herstelde 
patiënten kunnen littekens krijgen op het hart. Wat betekent dit nu op de korte en lange 
termijn? Er zijn veel vragen en - helaas - nog weinig antwoorden. 

Cardiologen reageerden vorig jaar geschrokken op een Duits onderzoek. Artsen hadden 
ontdekt dat bij één op de drie herstelde coronapatiënten een beschadiging te zien was van de 
hartspier. Opvallend, want de meesten hadden gewoon thuis uitgeziekt. 

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Wat zijn we inmiddels wijzer geworden? Hebben 
genezen coronapatiënten een verslechterd hart? Of valt het allemaal mee? 

Vijf vragen aan Folkert Asselbergs. Hij is cardioloog en hoogleraar Precision Medicine aan het 
UMC Utrecht en aan de University College London. Hij leidt een groot internationaal corona-
onderzoek.  

1.Littekens op het hart, komt dat echt zo vaak voor? 

Inderdaad, zegt Asselbergs, bij mensen die niet ernstig ziek worden en dus gewoon thuis 
uitzieken, wordt soms littekenweefsel gezien na het doormaken van een corona-infectie. Dat 
littekenweefsel duidt op mogelijke schade. ‘De vraag is: gaat dit littekenweefsel weer weg en 
zo niet, geeft dat over een aantal jaren complicaties? Wat zijn de gevolgen voor de lange 
termijn?’ 

Het is één van de belangrijke vragen waar cardiologen zich nu al anderhalf jaar over buigen. 
Het UMC Utrecht en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) leiden sinds september een 
grote landelijke studie naar dit soort vragen. Binnen het onderzoek worden verschillende 
onderzoeken naar volwassenen, sporters en kinderen met elkaar gecombineerd. Het 
onderzoek is gefinancierd door ZonMw en loopt twee jaar.  

Asselbergs legt uit dat MRI-scans een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. ‘Misschien zien 
we hetzelfde als bij andere virussen, misschien zijn de gevolgen van corona ernstiger.’ 
Littekenweefsel zou op de lange termijn kunnen leiden tot hartritmestoornissen. Maar of dat 
bij ex-coronapatiënten het geval is, dat weten de wetenschappers nog niet. 

Vooralsnog lijken de effecten van corona op het hart meestal tijdelijk. ‘Maar het zou kunnen 
dat littekenweefsel zorgt voor een verminderde pompfunctie op de lange termijn. Dat willen 
we met MRI-scans monitoren.’ 

2. Wat is te zien in het hart van mensen die met corona in het ziekenhuis komen? 
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Vorig jaar bleek uit onderzoek dat iets meer dan één op de tien coronapatiënten die in het 
ziekenhuis terechtkomen, hartproblemen krijgt. In de meeste gevallen gaat het om 
ritmestoornissen. 

Soms is het zo dat problemen die er al waren vóór corona, door een infectie versneld aan de 
oppervlakte komen. ‘Iemand met risicofactoren voor hart- en vaatziekten krijgt door corona 
een soort stresstest’, legt Asselbergs uit. ’Hetzelfde geldt voor mensen die al een vernauwing 
hadden. De vraag is dan: wat kan het hart aan?’ 

3. Je hoort ook veel verhalen over ontstekingen aan de hartspier, hoe zit dat? 

In enkele gevallen vindt daadwerkelijk een ontsteking plaats van de hartspier. Dit heet 
myocarditis. Myocarditis werd ook genoemd als mogelijke bijwerking van bepaalde vaccins, 
zoals die van Pfizer, maar het komt vaker voor bij mensen die een corona-infectie doormaken. 

Asselbergs legt uit dat er meerdere grote onderzoeken gedaan zijn onder miljoenen mensen 
om vast te stellen hoe vaak deze bijwerking precies voorkomt. 

De bijwerking werd bij 1 tot 4 op de 100.000 gevaccineerden vastgesteld. Een 
hartspierontsteking werd het vaakst gezien bij jonge mannen (16-25 jaar) na de tweede 
vaccinatie, maar ook in deze groep was dit nog steeds zeer zeldzaam (ongeveer 15 gevallen per 
100.000 gevaccineerden). De ontsteking is in het overgrote deel van de gevallen mild, de 
klachten verdwijnen binnen enkele dagen.  

Het risico op een (ernstige) ontsteking van de hartspier door het oplopen van corona is veel 
groter dan het risico op een hartspierontsteking na een vaccinatie. Een miljoen 
gevaccineerden leveren ongeveer één tot tien extra gevallen op met myocarditis. Een miljoen 
coronapatiënten leveren 40 extra gevallen op, blijkt uit recent onderzoek. 

4. Ook veel topsporters zijn de laatste tijd in het nieuws met hartproblemen, hoe zit dat? 

Allereerst belangrijk om te weten: tijdens het sporten moet het hart flink zijn best 
doen. Sporters met aangeboren hartritmestoornissen lopen daardoor grotere kans 
op hartproblemen. Barcelona-sterspeler Sergio Agüero is daar een voorbeeld van: hij moest 
noodgewongen stoppen met voetballen. 

Ook mensen die gaan sporten met een zware griep of corona, kunnen een ontsteking van de 
hartspier (myocarditis) krijgen. 

Het verraderlijke is dat veel sporters niet weten dat hun hartspier ontstoken is, zo meldde de 
Volkskrant in november. ‘Als je alleen op klachten afgaat, mis je zes van de zeven gevallen’, 
aldus sportcardioloog Harald Jørstad. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat 
een corona-infectie bij topsporters in zo'n 4 op de 100 gevallen tot hartschade leidt. Meestal 
kan na een tijdje weer worden getraind, aanvankelijk onder begeleiding van een cardioloog. 
Maar het blijft oppassen. 

5. Wat valt nog meer op? 

Het zijn allemaal directe effecten van een corona-infectie waar de cardioloog onderzoek naar 
doet. Maar misschien zijn de indirecte effecten van corona nog wel groter. 

Studies laten een vermindering zien van opnames, vertelt Asselbergs. ‘We zien dat sommige 
mensen veel later komen met klachten dan twee jaar geleden. Het heeft te maken dat men 
een drempel heeft om 112 te bellen of naar de huisarts te gaan. Mensen zijn bang tot last te 
zijn of naar het ziekenhuis te komen. Dat zijn dingen die we zien.’ 

Pijn op de borst? Hartkloppingen, kortademig? Ga naar de huisarts, zegt de hoogleraar. ‘We 
merken dat mensen nu vaak te laat komen. Het is zo zonde. Mensen hoeven niet te overlijden 
aan een hart- en vaatziekte.’ 
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Hartkloppingen: longcovid of hart- en vaatziekte? 

Extra ingewikkeld: klachten worden door de patiënt vaak niet direct als alarmerend ervaren. 
‘Het gaat ook om vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst. Dan denken veel mensen: 
het zal wel te maken hebben met iets anders. Je ziet ook best wel een hoog percentage van de 
mensen met longcovid hartkloppingen hebben. Dat kun je onder longcovid scharen, maar het 
zou ook kunnen wijzen op een hart- en vaatziekte.’ 

Het is dé boodschap die Asselbergs graag wil meegeven, en hij richt zich tot iedereen - van 
patiënten tot cardiologen. ’Dat als de klachten van corona voorbij zijn, dat de aandacht niet 
moet verslappen. We moeten het gestructureerd in de gaten blijven houden en de vraag 
stellen: missen we niet iets? Het is ook een maatschappelijk debat, mensen moeten wel mee 
willen werken aan onderzoek om dit in kaart te brengen. We moeten dit met elkaar doen.’ 
Bron: RTL Nieuws, 31 december 2021. 

 

Sectorplan lange termijn strategie corona in de kinderopvang vastgesteld 

De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en 
onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona 
wanneer dat nodig is. 

Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van 
basismaatregelen tot opvang in ‘bubbels’. Sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de 
sector willen. Daarom zijn de plannen erop gericht om de kinderopvang en het onderwijs zo 
lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden. 

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen. Nu ze zijn 
vastgesteld kunnen de kinderopvang- en onderwijsorganisaties, aan de hand van deze 
sectorplannen, draaiboeken opstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze 
kunnen nemen in de verschillende scenario’s. Bron: Rijksoverheid, 4 juli 2022. 

 

 

Wanneer is corona geen 'pandemie' meer? RIVM voorziet 
terugkeer naar normaal 



212 
 

Corona lijkt weer terug van weggeweest. De besmettingsaantallen stijgen en 
volgens het RIVM zitten we in een zomergolf. Desondanks blijft het aantal IC-
opnames en sterftegevallen relatief laag. Moeten we corona dan nog wel een 
'pandemie' noemen? 

We zitten middenin de door het RIVM verwachte 'zomerpiek' van corona. En het 
klopt: er is een lichte stijging te zien van het aantal positieve testen en 
ziekenhuisopnamen. Maar zelfs zonder lockdown neemt het aantal patiënten veel 
minder snel toe dan tijdens alle vorige golven. Sterker nog, op de intensive cares 
liggen momenteel 35 patiënten: een groot verschil met de ruim 600 ic-patiënten 
eind 2021 en ook veel minder dan de 297 die er vorig jaar op deze dag lagen. 

Tussen 28 juni en 4 juli 2022 zijn gemiddeld vier covid-patiënten per dag 
opgenomen op de Nederlandse intensive cares. Ook het aantal mensen dat aan 
corona sterft neemt af, blijkt uit cijfers van het RIVM. Uit een rondgang van 
wetenschappelijk tijdschrift Nature blijkt dat wetenschappers verwachten dat het 
coronavirus op een gegeven moment van een pandemie naar een endemie gaat. Is 
die tijd nu aangebroken? 

Nog niet, zegt het RIVM. ‘We zitten nog steeds in een pandemie met uitbraken’, 
vertelt een woordvoerder. Er is voorzichtig positief nieuws. ‘De zorg kan het aantal 
ziekenhuisopnames aan en de meldingen stijgen minder hard dan in de weken 
daarvoor. De zomergolf piek is genaderd.’ Het RIVM ziet ook geen aanleiding om te 
veronderstellen dat er nieuwe maatregelen moeten worden genomen. 

Volgens het RIVM zal corona wel een endemie worden. ‘Covid gaat niet meer weg 
en zal 'normaal' en beheersbaar worden.’ Corona werd op 11 maart 2020 door de 
WHO uitgeroepen tot een pandemie. Diezelfde organisatie zal het uiteindelijk dus 
uitroepen tot een endemie, maar hoe en wanneer is niet bekend. 

Bij een endemie is er sprake van een ziekte, virus of gezondheidskwaal die de hele 
tijd op de achtergrond aanwezig. Het aantal besmette mensen is over het algemeen 
laag en er zijn geen extreme afnames of stijgingen. Het kan ook per leeftijdsgroep 
en per land verschillen of een ziekte endemisch is. Bijvoorbeeld waterpokken, dat 
vooral bij jonge kinderen voorkomt en malaria, dat voornamelijk in de (sub)tropen 
voorkomt. 

Bij een epidemie is er sprake van een onverwachte en snelle stijging van 
besmettingen binnen een land. Een voorbeeld daarvan is het griepseizoen, omdat 
besmettingsaantallen toenemen tussen november tot en met maart. 

Een pandemie is een epidemie die wereldwijd rondgaat. Het virus is niet gericht 
op een bepaalde leeftijdsgroep of land. In de meeste gevallen zijn er veel 
besmettingen. De meest recente pandemie voor corona was de Mexicaanse griep in 
2009. Deze varkensgriep wist zich naar de rest van de wereld te verspreiden. 

In augustus 2010 besloot de WHO dat er geen sprake meer was van een pandemie. 
Wanneer de WHO dat over corona zal zeggen, blijft voor nu een vraag voor de 
toekomst. Bron: Hart van Nederland, 10 juli 2022. 
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RIVM: eerste prikken tegen corona beschermen nauwelijks meer 

Mensen die alleen de eerste en tweede prik tegen het coronavirus hebben gekregen, 
zijn nauwelijks meer beschermd tegen het virus. Ongeveer een jaar na de prikken 
is de zogeheten vaccineffectiviteit gedaald naar 0 procent, aldus het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Mensen die een boosterprik hebben gekregen, zijn nog wel beschermd. De vaccins 
zijn bij hen 63 procent effectief tegen opname in het ziekenhuis en 74 procent 
effectief tegen opname op de intensive care. Dat betekent dat de meeste mensen 
hooguit milde klachten krijgen bij besmetting. Mensen van 60 jaar en ouder en 
kwetsbare mensen hebben onlangs nog een herhaalprik gekregen, en zij zijn nog 
beter beschermd. 

Elke Nederlander van 12 jaar en ouder mag zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Van hen heeft 82,7 procent minstens één prik gehad. Zes op de tien 
mensen hebben ook de boosterprik gekregen, en dat betekent dat de bescherming 
van het vaccin bij iets minder dan een kwart van de mensen is weggeëbd. Bron: 
Hart van Nederland, 5 juli 2022. 

Deze huisarts denkt dat vaccineren veel sneller kan: ‘Pak nieuwe 
prikronde tegen corona anders aan’ 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft de GGD’en gevraagd om zich voor te 
bereiden op een nieuwe ronde coronavaccinaties na de zomer. Laten we het efficiënter doen 
dan de vorige vaccinatiesrondes, zegt huisarts Norbert Schilder. ‘Gezondheidsverklaring en 
het kwartiertje wachttijd kunnen vervallen.’ 

Het lijkt erop dat de aangekondigde vaccinatieronde in het najaar opnieuw gaat volgens de in 
2021 bedachte procedure: met het zelf maken van een afspraak, een gezondheidsverklaring, 
een wachttijd van vijftien minuten na de vaccinatie en een omslachtige registratieprocedure. 
Vanuit ‘het veld’ enkele welgemeende adviezen om wat zaken te stroomlijnen: 

Afspraken maken voor een vaccinatie is nu op twee manieren mogelijk: telefonisch, of online 
met een DigiD. Online afspreken gaat vrij eenvoudig, maar er wordt weinig keuze aangeboden 
in plaatsen en tijden. Telefonisch een afspraak maken, wijzigen of afzeggen is tijdrovend en 
moeizaam. Er zijn vaak lange wachttijden aan de telefoon. Dit is een inefficiënt systeem en 
het kost heel veel menskracht.  

Oplossing: het sturen van een échte uitnodiging: ‘U wordt op dinsdag xx september om 10.30 
uur verwacht in locatie A’. Met een telefoonnummer of website erbij voor mensen die echt niet 
kunnen op die dag en tijd en hun afspraak willen verplaatsen. 

De gezondheidsverklaring kan vervallen want de impact van de vragen is vrijwel nihil, volgens 
Norbert Schilder, huisarts in Twello. 

Iedere gevaccineerde heeft nu drie keer dezelfde gezondheidsverklaring ingevuld, die drie keer 
grondig gecheckt is. Inhoudelijk gaat het vooral om vragen rond coronaklachten, 
stollingsproblemen en allergieën. Tot op heden is maar weinig gebleken van ernstige 
problemen bij bijvoorbeeld kankerpatiënten na vaccinatie.  

Oplossing: de gezondheidsverklaring kan vervallen want de impact van de vragen is vrijwel 
nihil. Alleen bewustwording dat bij klachten niet gevaccineerd mag worden is zinvol, maar dat 
hoeft niet via een gezondheidsverklaring. 

Het kwartier wachttijd na de vaccinatie is ingesteld aan het begin van de eerste 
vaccinatiecampagne omdat onduidelijk was hoe mensen zouden reageren op de vaccinatie; 
met name was men beducht op ernstige allergische reacties. Na miljarden vaccinaties 
wereldwijd is hier niet veel van gebleken. Natuurlijk zijn er mensen geweest die een allergische 
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reactie kregen, maar een zodanige reactie dat daar een ambulance voor moest worden gebeld 
is zeer zeldzaam: ongeveer 3-11 op elke miljoen vaccinaties. Bij de tweede en derde vaccinatie 
neemt die kans verder af. 

 

Norbert Schilder - © ANP / ANP 

Oplossing: afschaffen die wachttijd! Het risico op problemen is niet of nauwelijks groter dan 
bij de jaarlijkse griepvaccinatie bij de huisarts. Dit scheelt veel (wacht)ruimte, veel menskracht 
om dit proces te bewaken en het bespaart tijd voor de gevaccineerde. 

De registratie is ook een enorm belemmerende factor: dit moet nu ‘live’ geschieden en kost 
een paar minuten per persoon: verificatie van het ID en de gezondheidsverklaring, invoeren 
in het computersysteem. De registratie lijkt een welhaast heilig proces: het moet ‘goed en 
zorgvuldig‘ gebeuren en dat kan kennelijk alleen op deze manier. 

Oplossing: zet op de persoonlijke uitnodiging (die ik hierboven opperde) een barcode die 
gekoppeld is aan de persoonsregistratie. Die kan na inlevering van de brief bij de vaccinatie 
worden gescand, maar dat hoeft niet op dat moment en zelfs niet ter plaatse. 

Het systeem van persoonlijk uitnodigen met een brief met een vastgesteld tijdstip voor de 
vaccinatie en een barcode voor de administratieve verwerking werkt prima bij de 
griepvaccinatiecampagne van de huisartsen: wij doen dat al jaren zo. De verwerking van de 
vaccinaties via de barcode is zo een fluitje van een cent. En met afschalen van de 
gezondheidsverklaring, het afschaffen van het coronakwartiertje en een vlottere administratie 
kan een enorme tijd- en efficiencywinst geboekt worden, en kunnen vele medewerkers op een 
zinniger manier ingezet worden, zowel in de zorg als daarbuiten. Bron: De Stentor, 10 juli 
2022. 

 

Erfenis van corona raakt cultuur hard 

We hebben het veel gehad over de schade voor de cultuursector tijdens de pandemie. En dit 
is niet het zoveelste bericht daarover. Want we weten allemaal wel: die was schrijnend. 
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Deze week nog las ik in een artikel dat een aantal zzp’ers alsnog een claim indient voor de 
geleden schade in die tijd, en de ontoereikendheid van de Tozo-regeling, die als noodfonds 
gold. Artiesten raakten soms wel tachtig procent van hun inkomsten kwijt. Daar kan geen 
basisinkomen tegenop. 

Maar, sinds maart kan het eindelijk weer. We zijn hier doorheen. We kunnen weer inkomsten 
genereren, en we kunnen alsnog uitvoeren wat soms al twee jaar op de plank ligt. Dus: er lijkt 
licht aan de horizon. 

Of, laat ik het anders zeggen: er is sinds maart een enorme vuurbal aan de horizon. Een 
explosie van culturele evenementen, die de afgelopen twee jaar niet hebben kunnen 
plaatsvinden, maar nu allemaal in rap tempo worden afgewerkt. Want de subsidietermijnen 
lopen af, het geld moet besteed worden, en de boekingen verwerkt. 

Het resultaat is dat iedereen die ergens een ticket voor had, de afgelopen tijd elke dag bijna 
een concert, festival of avond heeft waarop een cultureel evenement plaatsvindt. Een bomvolle 
agenda; je kunt lang niet overal bij zijn, om verschillende redenen. 

Want de bezoeker is of nog een beetje bang voor zoveel mensen op een plek, en houdt het een 
beetje af. Of de bezoeker heeft al twee andere evenementen die week, en kan een derde er niet 
bij hebben. Bovendien: we zijn allemaal gewend geraakt om ons ook thuis te vermaken, en 
een heerlijk avondje op de bank is ons ook niet slecht bevallen. 

Het resultaat: lege zalen, evenementen die geannuleerd worden en festivals die te weinig 
tickets verkopen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat er geen mensen meer te vinden zijn 
voor je evenement: geen vrijwilligers, geen technische mensen, geen barpersoneel, want 
iedereen is iets anders gaan doen tijdens corona en zit daar eigenlijk nog wel goed. Maar we 
moeten door, want anders loopt de subsidie af. 

 

Het resultaat: lege zalen.  @ ANP 

 
We hebben het veel gehad over het raken van de culturele sector tijdens de pandemie. Maar 
ik denk dat we onderschatten wat de erfenis van corona op dit moment doet met de culturele 
sector. En hoewel er tijdens corona wel flink gekeken werd naar oplossingen voor deze sector, 
is dat nu nog maar weinig het geval. 
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Maar de oplossing is ook moeilijk. Hoe lang kun je evenementen die al twee jaar zijn 
doorgeschoven nog verder uitstellen? Is dat überhaupt een oplossing, of een verplaatsing van 
het probleem? En wat te doen met de schade aan de reputatie van stichtingen of organisaties, 
die de subsidies niet kunnen waarmaken omdat ze hun evenement om een van de 
bovengenoemde redenen moeten annuleren? Of omdat ze het simpelweg veel te druk hebben 
om nog iets goed af te kunnen ronden? 

De erfenis van corona raakt de culturele sector nogmaals heel hard. Er moet een oplossing 
komen voor de overlevers, de mensen die wel vol passie in de sector zijn blijven werken, die 
het hoofd boven water hebben kunnen houden in die lastige tijd, maar nu alsnog bijna 
verzuipen. Bron: Leeuwarder Courant, 9 juli 2022. 

Olieprijzen zakken door ontwikkeling coronapandemie in China en 
Amerikaanse dollar 

De olieprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens analisten staan ze onder druk van de verdere 
ontwikkeling van de coronapandemie in China en de sterke Amerikaanse dollar. 

Een vat van de Noordzeesoort Brent - de Europese referentie - kostte maandag 105,51 dollar 
(omgerekend zo’n 104,5 euro), 1,51 euro minder dan vrijdag. De Amerikaanse soort WTI was 
met 102,91 dollar (101,9 euro) per vat 1,88 procent goedkoper. 

Tijdens het weekend zijn de coronabesmettingen in belangrijke Chinese metropolen zoals 
Shanghai weer gestegen. De autoriteiten blijven er hard optreden om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan, wat een impact heeft op de Chinese economie.  

Daarnaast speelt de sterke Amerikaanse dollar een rol, gezien aardolie op de wereldmarkt in 
dollars wordt verhandeld. Een sterke dollar doet de prijzen voor kopers buiten de dollarzone 
stijgen, wat weegt op de vraag en uiteindelijk ook op de prijs. Bron: HLN, 11 juli 2022. 

Europese en Aziatische beurzen lager nu coronabesmettingen weer 
stijgen in China 

De Europese en Aziatische beurzen zijn maandag in de min gegaan nu het aantal 
coronabesmettingen weer stijgt in China terwijl beleggers het resultatenseizoen afwachten. 

De index Stoxx 600 Europe, met 600 Europese aandelen uit verschillende landen, verloor in 
Londen rond 08.00 uur plaatselijke tijd 1,4 procent, na drie dagen van winsten. De Bel20 
opende 1 procent lager, op 3.745 punten, in Parijs opende de beurs 1,44 procent lager. De 
Duitse Dax-index zakte 1,28 procent, mede door de vrees voor een permanente stopzetting 
van gasleveringen uit Rusland. 

Beleggers bereiden zich met een bang hart voor op de tweedekwartaalresultaten, nu de 
ongerustheid groeit dat de hoge inflatie weegt op het consumentengedrag en de krappe 
marges. De dalingen op de Europese beurzen komen er nadat de Chinese beurzen hun 
slechtste dag hadden in bijna een maand, door de vrees voor nieuwe lockdowns in China nu 
Shanghai dit weekend meer dan 120 nieuwe coronabesmettingen registreerde.  

De beurzen van Shanghai en Shenzhen noteerden tot 2,3 procent lager. In Japan eindigde de 
Nikkei-index 1,11 procent hoger, nadat na de verkiezingen van zondag de partij van premier 
Fumio Kishida met haar coalitiepartner de meerderheid behoudt in de Senaat. Bron: HLN, 11 
juli 2022. 

Coronapandemie zorgt voor forse daling van migratiebewegingen in 2020 

De internationale reisbeperkingen vanwege de coronapandemie hebben in 2020 gezorgd voor 
een forse daling van de migratiebewegingen van en naar België. Dat staat maandag te lezen 
in het jaarverslag van Myria, het Federaal Migratiecentrum. 
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Myria brengt zijn jaarverslag ‘Migratie in cijfers en in rechten 2022' uit in thematische 
katernen. De eerste katern die verschijnt is ‘Bevolking en bewegingen’. 

De reisbeperkingen hadden een impact op alle nationaliteitsgroepen, zowel op de immigraties 
naar België als de emigraties uit België. Voor onderdanen van derde landen was de daling van 
de immigraties (-22 procent) substantieel, en groter dan die van de emigraties (-10 procent). 

De gevolgen voor de mobiliteit van EU-burgers waren beperkter, maar ook duidelijk zichtbaar: 
16 procent minder immigraties en 12 procent minder emigraties dan in 2019. 

‘De impact van de pandemie is ook zichtbaar in een daling van het aantal eerste verblijfstitels 
(-19 procent) die in 2020 in België werden afgeleverd aan personen die in het buitenland zijn 
geboren en in België wonen (immigranten)’, aldus het jaarverslag. 

De voornaamste wettelijke motieven voor de afgifte van een eerste verblijfstitel zijn bezoldigde 
activiteiten en familieredenen. Bij de 54.350 eerste verblijfstitels afgeleverd aan EU-burgers 
zijn bezoldigde activiteiten het voornaamste motief (51 procent) voor de afgifte. Bij onderdanen 
van derde landen vormen familieredenen het eerste motief (45 procent). 

Op 1 januari 2021 verbleven er 11.521.238 personen officieel in België, onder wie 1.447.853 
buitenlanders. Dat is 13 procent van de bevolking. Daarvan is 62 procent een burger van de 
Europese Unie. Tien procent van de bevolking heeft de Belgische nationaliteit, maar had 
eerder een andere nationaliteit. Bron: HLN, 11 juli 2022. 

Nieuwe Omikron-subvariant raast door VS en China 

De jongste Omikron-subvariant BA.5 verspreidt zich rap door de Verenigde Staten. Hoewel 
het dagelijks aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 in de VS volgens officiële cijfers al 
weken rond de 100.000 ligt, zijn er volgens sommige experts in werkelijkheid ongeveer 1 
miljoen nieuwe gevallen per dag.  

De onderschatting van het aantal besmettingen zou komen door een gebrekkige 
dataverzameling en het vele thuistesten. 

Een epidemioloog die The Washington Post sprak, noemde BA.5 ‘de ergste versie van het virus 
die we hebben gezien’. De nieuwste subvariant neemt het snel over van andere Omikron-
varianten omdat hij gemakkelijk de immuniteit van eerdere infecties en vaccins kan 
ontwijken, waardoor het risico op herinfectie toeneemt. 

De BA-5-subvariant wint ook terrein in China, schrijft de krant. Daarom neemt de vrees daar 
toe dat de net opgeheven strikte beperkingen in Chinese steden opnieuw worden ingesteld. Zo 
is Shanghai slechts enkele weken uit een lockdown van twee maanden die de meeste mensen 
aan huis gekluisterd hield. De stad is begonnen met grootschalig testen en het afsluiten van 
straten met een verhoogd risico. 

Vaccinproducenten als Moderna en Pfizer werken hard aan de aanpassing van hun vaccins 
om de snel verspreidende Omikron-subvarianten BA.4 en BA.5 het hoofd te bieden. Beide 
bedrijven streven ernaar deze nieuwe vaccins in de herfst op de Amerikaanse markt te 
brengen. Bron: AD, 11 juli 2022. 

970 coronapatiënten in het ziekenhuis, grootste aantal sinds eind april 

Op dit moment liggen 970 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat is het grootste 
aantal sinds 26 april. Sinds afgelopen vrijdag is de totale bezetting met 124 toegenomen, 
vooral op verpleegafdelingen. 

In de afgelopen dag zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Op vorige 
week dinsdag na is dat de grootste instroom sinds 12 april, zo'n drie maanden geleden. 
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Op de verpleegafdelingen liggen nu 926 mensen met corona, bijna 100 meer dan afgelopen 
donderdag. Het is wat rustiger op de intensive cares. Die afdelingen behandelen momenteel 
44 mensen die positief zijn getest op corona. De drukte schommelt sinds het begin van de 
maand rond dat niveau. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt in de cijfers geen 
onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen 
die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. 

Het RIVM maakt dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf 
daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 42.517 nieuwe positieve tests. Dat is bijna 
11 procent meer dan in de week ervoor. Half juni nam het aantal positieve tests op weekbasis 
met ruim 70 procent toe. Het RIVM denkt dat de top van de zomergolf in zicht is. Bron: NU.nl, 
11 juli 2022. 

 

Bron: NOS, 11 juli 2022. 
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De Tour vreest corona: na de finish in Châtel direct door naar de testtent 

Het peloton is nog onderweg naar Châtel, maar even buiten de finishplaats van de negende 
etappe van de Tour de France maken gendarmes een opgewonden indruk. Ze houden de wacht 
bij een witte tent met stoelen ervoor. 

Het gele bord 'Covid Test' wijst naar de tent. Laboranten met doorzichtige schorten kijken 
omhoog naar de helikopters om in te schatten hoelang de renners nog op zich zullen laten 
wachten. Voorbijgangers worden door de gendarmes gemaand door te lopen. Journalisten die 
met hun telefoon foto's maken van de mobiele testlocatie, krijgen een reprimande. 
Cameramensen wordt te verstaan gegeven dat shots van de tent uit den boze zijn. 

Direct na aankomst in Châtel moeten de renners zich melden bij de tent voor een sneltest. 
Het hele peloton moet eraan geloven. De nervositeit is begrijpelijk. Wie een positieve uitslag 
krijgt, moet zich maandag op de rustdag melden voor een aanvullende PCR-test. Is de uitslag 
daarvan ook positief, dan kan de Tour plotsklaps voorbij zijn voor de betreffende coureur. 

Dat overkwam de afgelopen dagen drie renners, onder wie Vegard Stake Laengen, een van de 
knechten van geletruidrager Tadej Pogacar. Zijn het losstaande incidenten, of waart het virus 
rond in het peloton? Dat moet duidelijk worden na de sneltest in Châtel. 

 

@ NOS - Na afloop van de negende etappe moesten alle renners een sneltest ondergaan 

Eerder op de dag in startplaats Aigle, het thuishonk van de internationale wielerfederatie UCI, 
laat voorzitter David Lappartient zich fêteren op het podium in het Village Départ, waar hij uit 
de handen van Tour-legende Bernard Thévenet een aantal cadeaus ontvangt. Als Lappartient 
het podium verlaten heeft, maakt zijn brede lach plaats voor een serieuzere blik als het thema 
corona ter sprake komt. 

De UCI, legt Lappartient uit, kiest op dit moment voor een tweeledige aanpak: strikt en flexibel. 
Die laatste is een groot verschil met de aanpak van de afgelopen twee jaren. ‘Een voorbeeld: 
als er twee of meer positieve gevallen zijn in een team, hoeft niet meer het hele team naar 
huis. Alleen degene die positief getest heeft, als die ook symptomen vertoont.’ 

Bij de flexibiliteit hoort ook dat een positief geteste renner niet in alle gevallen de Tour hoeft 
te verlaten. ‘Als de renner milde klachten heeft, zal een panel van drie artsen bepalen of de 
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coureur wel of niet door kan. Dat is een medische beslissing. Dus geen politiek besluit en geen 
beslissing van een team.’ 

Wel prijst Lappartient de teams, die hun verantwoordelijkheid nemen door meerdere keren 
per week de renners te testen. ‘Daarom geloof ik niet dat er morgen een groot aantal positieve 
gevallen zal zijn.’ 

 

@ AFP - Lotto Soudal-renner Philippe Gilbert 

Bij de teambus van Lotto Soudal staat ploegbaas John LeLangue lang te wachten voordat zijn 
renners - getest en wel - aan komen fietsen. Ook zijn ploeg onderwerpt de coureurs regelmatig 
aan een test. ‘Intern doen we dat iedere twee dagen. Dat geldt ook voor het personeel. We 
beschermen ons zo goed mogelijk. Maar je weet dat het kan gebeuren. Dat zie je deze dagen 
wel bij andere ploegen.’ 

Dat maakt de testdag, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een spannende voor LeLangue. ‘En 
dat geldt niet alleen voor ons, maar voor alle ploegen. Maar het is het enige dat we kunnen 
doen om het peloton in de Tour de France te beschermen.’ 

Even verderop komt Fabio Jakobsen aanfietsen. Hij heeft zojuist een zware etappe én een 
neusswab doorstaan. Zenuwachtig over een positief testresultaat maakt hij zich niet. ‘Ik ben 
te moe om er nerveus van te worden. Stel dát ik positief ben en naar huis moet, dan verander 
ik daar niks aan. Ik probeer mij niet druk te maken om iets dat onbeheersbaar is.’ 

 

@ AFP - Fabio Jakobsen, winnaar van de tweede etappe in de Tour 

Daarbij komt dat de ploeg van Jakobsen, QuickStep-Alpha Vinyl, waarschijnlijk goed 
beschermd is tegen corona. ‘Bij ons had een aantal stafleden corona gekregen, dus we zijn 
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toen tijdelijk van staf gewisseld. Nu is de oude staf weer terug. Die mensen zijn superveilig, 
omdat ze het net hebben gehad. Ik heb zelf in het voorjaar corona gekregen, dus ik denk dat 
ik zelf ook nog redelijk goed beschermd ben.’ 

Anders dan de UCI het voorstelt, denkt Jakobsen dat het bij een positieve coronatest voor een 
renner sowieso 'Tour fini' is. ‘Je hebt, als je het krijgt, toch altijd wat verhoging of koorts. Dan 
is het niet verstandig om door te rijden. In een kleine koers kun je nog doorfietsen. Maar in 
een Tour de France moet je eieren voor je geld kiezen en voor je gezondheid gaan.’ Bron: NOS, 
11 juli 2022. 

'Zomergolf op z'n retour', meldt Centaurus zich als variant voor het 
najaar? 

Hij lijkt op z'n retour, de coronagolf die veel Nederlanders de voorbije weken plaagde. Dat zei 
het RIVM vorige week althans. Maar wetenschappers in India signaleren dat weer een nieuwe 
subvariant zich heeft aangediend: BA.2.75, ook wel Centaurus genoemd. Wetenschappers 
houden er rekening mee dat die het dit najaar wel eens goed kan gaan doen. 

‘Momenteel zitten we in een golf die misschien alweer iets aan het afzwakken is’, zei viroloog 
Marion Koopmans afgelopen weekend in de Volkskrant. ‘Alles wat nu opduikt, is in die zin 
relevant omdat die de dominante variant van het najaar zou kunnen worden.’ 

Maar waar hebben we nu precies mee te maken? Eerst iets meer over Centaurus. 

In zekere zin is dat een sub-sub-variant van Omikron, een soort kleinkind dus. Centaurus is 
een nazaat van Omikronversie BA.2, die weer voortkwam uit het oorspronkelijke Omikron. 
Versie BA.2 is de variant die afgelopen februari dominant was in Nederland. Die moest het 
uiteindelijk afleggen tegen BA.5, die deze zomer tot besmettingen leidde. 

 Inmiddels zien we BA.2 weer terug op het toneel en wel in de gedaante van BA.2.75. De 
variant is dus in India waargenomen, maar ook in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. 

Wetenschappers die zich bezighouden met Centaurus wijzen op acht veranderingen ten 
opzichte van BA.2, veranderingen aan de 'stekeltjes' van het coronavirus (het spike-eiwit). Die 
mutaties zouden ervoor kunnen zorgen dat  Centaurus beter de weg vindt langs antistoffen. 
Als dat klopt, maakt het dus niet uit of je in het verleden al covid hebt gehad of bent 
gevaccineerd. 

‘We zien dat coronavarianten steeds een kleine verbetering doormaken. Tegelijkertijd zie je dat 
de immuniteit niet heel langdurig is’, stelt Louis Kroes (LUMC). ’Die twee factoren samen 
zorgen voor nieuwe coronagolven en zo kunnen mensen steeds opnieuw besmet raken.’ 

Viroloog Bert Niesters (UMCG) houdt het voor mogelijk dat we afgaan op een najaar waarin je 
meermaals corona krijgt, vanwege slechter weer en meer binnen zitten. ‘Je bent met Omikron 
besmet geweest en drie weken later krijg je de volgende ronde.’ 

Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn, benadrukt de viroloog. Het lijkt er in India 
weliswaar op dat BA.2.75 zich sneller verspreidt, maar aanwijzingen dat Centaurus 
ziekmakender is dan varianten die we eerder hebben gezien, zijn er niet. De WHO beschouwt  
Centaurus vooralsnog niet als zorgwekkende variant. 

‘Het virus heeft er geen belang bij om de gastheer ernstig ziek te maken’, legt Niesters uit. Hij 
hoopt dat corona, of in ieder geval de nazaten van Omikron, het patroon van het 
verkoudheidsvirus zullen volgen. ‘Ook dan kun je meerdere keren per jaar besmet raken, 
zonder dat je ernstig ziek wordt.’ 

Kroes beaamt dat. ‘Het is virologisch niet erg aannemelijk dat dit virus nu een compleet andere 
weg inslaat en ineens veel ziekmakender wordt voor de longen. Dat past niet in het patroon. 
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Wat dat betreft zitten we echt in ander vaarwater dan bij Alpha en Delta. Die varianten waren 
veel grimmiger.’ 

Wel wijzen de virologen op een valkuil: de vaccins. Die beschermen volgens Kroes redelijk 
tegen BA2 - de 'oude' Omikron van de winter - maar het is volgens hem niet gezegd dat dit 
ook voor diens 'kleinkinderen' geldt. 

De vaccins aanpassen is volgens Kroes bovendien niet zo eenvoudig. Om te beginnen is daar 
extra onderzoek voor nodig en de vraag is of de vaccinproductie de mutaties wel kan bijbenen. 
‘De varianten volgen elkaar nu in rap tempo op. Met de vaccinproductie loop je daar in zekere 
zin constant achteraan. Dat wordt voor komend najaar vaccintechnisch echt een uitdaging.’ 

‘We hebben inmiddels een ratjetoe aan immuniteit door boosters en besmettingen. Realistisch 
is dat mensen in het najaar gewoon vaker besmet raken en zich niet lekker voelen, maar niet 
opgenomen hoeven te worden’, zegt Bert Niesters. 

Het langetermijnbeleid van de overheid is vooralsnog gericht op zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid. Dat komt volgens Niesters bij risicopatiënten neer op drukte vermijden. 
Ouderen kunnen zich het best laten boosteren, niet als middel tegen besmetting, maar als 
bescherming tegen een ziekenhuisopname. 

Los daarvan kan iedereen volgens viroloog Niesters het best teruggrijpen op de sneltest, bij 
klachten, of als men met een groep bij elkaar komt. ‘We moeten door deze fase heen want het 
virus blijft ons nog wel even lastigvallen.’ Bron: NOS, 11 juli 2022. 

Bijna duizend mensen met corona in het ziekenhuis, 150 patiënten erbij 
op één dag 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 970 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Dat 
is het hoogste aantal sinds 26 april. Sinds afgelopen vrijdag is de totale bezetting met 124 
toegenomen, vooral op verpleegafdelingen. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt in de cijfers geen 
onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen 
die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt 
naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun 
coronaklachten in het ziekenhuis belanden. 

In de afgelopen dag zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Op vorige 
week dinsdag na is dat de grootste instroom sinds 12 april, zo’n drie maanden geleden. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 926 mensen met corona, bijna honderd meer dan 
afgelopen donderdag. Het is wat rustiger op de intensive cares. Die afdelingen behandelen 
momenteel 44 mensen die positief zijn getest op corona. De drukte schommelt sinds het begin 
van de maand rond dat niveau. 

Het aantal positieve coronatests loopt nog wel op, maar het gaat langzamer dan voorheen. 
Afgelopen etmaal zijn 4107 bevestigde besmettingen doorgegeven. Amsterdam (261 positieve 
tests), Rotterdam (149), Den Haag (136) en Utrecht (109) voeren zoals gebruikelijk de lijst aan. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 42.517 nieuwe gevallen. Dat is bijna 11 
procent meer dan in de week ervoor. Half juni nam het aantal positieve tests op weekbasis 
met ruim 70 procent toe. Het RIVM denkt dat de top van de zomergolf in zicht is. 

Het RIVM meldde vorige week dat de piek van het aantal coronabesmettingen in ons land in 
zicht is. Er werden de week ervoor bijna 40.000 positieve tests geregistreerd, 15 procent meer 
dan een week eerder. ‘Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de 
afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de 
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zomergolf naderen’, aldus het RIVM toen. Dinsdag worden nieuwe weekcijfers van het RIVM 
verwacht.  

Minder mensen laten zich bij de GGD testen als ze thuis een positieve zelftest hebben. 
Onderzoekers kijken tegenwoordig ook naar andere bronnen om de besmettingsgraad te 
meten. Bijvoorbeeld de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater. Ook dat aantal stabiliseert 
in steden als Amsterdam en Rotterdam. Bron: AD, 11 juli 2022. 

Bedrijfsleven extra alert op coronabesmettingen 

Ondernemersorganisatie VNO-NCW blijft erop hameren bij bedrijven om extra alert te zijn nu 
het aantal de coronabesmettingen weer oploopt. ‘Niemand wil een herhaling van voorgaande 
jaren. Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder 
de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het 
najaar’, zegt een woordvoerder. ‘Dat willen we koste wat kost voorkomen’, vervolgt hij. 

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten dat supermarkten klaarstaan 
om coronamaatregelen door te voeren, indien nodig. ‘Op dit moment lijkt daar nog geen 
aanleiding toe. Net als in de afgelopen twee jaar, volgen supermarkten en foodservicebedrijven 
de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De overheid bepaalt de maatregelen en het 
bedrijfsleven volgt’, zegt een woordvoerster. Zij wijst erop dat ‘medische expertise per scenario 
noodzakelijk is voor een effectieve keuze van maatregelen’. 

VNO-NCW en MKB-Nederland vonden vorige maand al dat werkgevers de basisregels rond 
corona weer in acht zouden moeten nemen om het aantal virusbesmettingen onder controle 
te houden. Dat betekent bijvoorbeeld thuiswerken bij klachten en goed ventileren. VNO-NCW 
hoort overigens op dit moment ‘nog geen nieuwe bijzonderheden’ over het ziekteverzuim in het 
bedrijfsleven. 

Arbodiensten merken sinds vorige maand een toename van het aantal coronabesmettingen 
op de werkvloer. Arboned komt volgende week met actuele cijfers over het ziekteverzuim. Bron: 
Nieuws.nl, 11 juli 2022. 

 

De coronapandemie bevindt zich in een andere fase. Er is minder druk op de zorg en een 
bevestigingstest bij de GGD is meestal niet meer nodig. Maar het coronavirus gaat nog steeds 
rond. We blijven daarom het aantal positieve testen monitoren. Hierdoor houden we zicht op 
het virus. Bron: Coronadashboard Rijksoverheid. 
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Menstruatie- en hartproblemen na coronavaccinatie. Is het middel soms 
erger dan de kwaal? 

Verschillende mensen melden ernstige bijwerkingen na het coronavaccin, zoals 
menstruatieklachten of een ontsteking aan het hart. Vooral jonge mensen lijken er gevoelig 
voor. Wat is er aan de hand? Medische deskundigen reageren. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat Suzanne de Keijzer (22) voor het laatst menstrueerde. 
Sinds haar coronavaccinatie in augustus 2021 blijft haar maandelijkse bloeding - eerder 
regelmatig - weg. Ook wisselingen in energie, stemming en hongergevoel zijn niet meer te 
bespeuren. ‘Het is helemaal vlak.’ 

Dat heeft ook emotioneel invloed, vertelt De Keijzer: ‘Mijn menstruatie is iets kostbaars en 
lijkt niet meer op gang te krijgen. Ik voel me er minder vrouwelijk door. Soms zeggen mensen 
tegen me: ‘Als jij later kinderen hebt…’ Dat raakt me, want nu kan ik geen kinderen krijgen. 
En misschien later ook niet. Ik kan het niet anders zien dan als een bijwerking van de 
coronavaccinatie.’ 

De Keijzer is niet de enige die bijwerkingen na vaccinatie ervaart. Kinderen hebben doorgaans 
wat milde klachten - zoals grieperigheid - na de DKTP-prik. Ook het COVID-19-vaccin zorgt 
veelal voor dit soort klachten: koorts, spierpijn en hoofdpijn, meldt Bijwerkingencentrum 
Lareb. Toch zouden er ook ernstiger klachten zijn, zoals uitblijvende vruchtbaarheid, 
hartproblemen of vroegtijdig overlijden.  

Bij het instituut Lareb - waar je klachten na medicatie of vaccins kunt melden - zijn 225.000 
meldingen op 36 miljoen vaccins binnengekomen. Dat is iets meer dan een half procent. 
Volgens Linda Härmark, adjunct-directeur bij Lareb, is dat meer dan bij andere vaccinaties, 
zoals bij de griepprik. Dat betekent niet direct dat een coronavaccinatie ook meer bijwerkingen 
geeft, zegt Härmark. ‘Mensen kunnen door de publiciteit ook alerter zijn op klachten na 
vaccinatie en daardoor eerder melding maken.’ De gemelde bijwerkingen worden nu en 
komende periode door het bijwerkingencentrum geanalyseerd. 

Toen Amerikaans medisch antropoloog Kate Clancy in februari 2021 op Twitter deelde dat ze 
na haar vaccinatie zwaarder menstrueerde dan normaal, meldden zich tientallen vrouwen met 
soortgelijke ervaringen. Samen met een aantal andere onderzoekers zette ze daarom een 
enquête op die ze verspreidde via social media.  

Van de 35.000 vrouwen die deze invulden, bleek 56 procent last te hebben van een veranderde 
cyclus - met name zwaardere bloedingen - na vaccinatie. Onder vrouwen die - in verband met 
de menopauze - langer dan twaalf maanden niet meer ongesteld waren geweest, begon 66 
procent toch weer te menstrueren.  

Eind vorig jaar publiceerde het Noorse Instituut voor Volksgezondheid een studie naar deze 
alarmerende berichten. Het onderzoek vond plaats onder bijna vierduizend vrouwen in de 
leeftijdsgroep van achttien tot dertig jaar. Van hen had zeven procent menstruatieproblemen 
voor vaccinatie. Na twee vaccindoses nam dat aantal toe naar vijftien procent. De klachten 
bestonden onder andere uit meer pijn, wegblijvende of langer durende menstruatie.  

Twee tot drie maanden na de eerste vaccinatiedoses waren de meeste klachten verdwenen. Of 
de klachten na de tweede doses ook snel opgelost waren, kan een woordvoerder van het Noorse 
Instituut niet zeggen: ‘We zijn nog bezig met het analyseren van de gegevens voor de definitieve 
publicatie.’  

De kwaliteit van beide onderzoeken wordt door gynaecoloog Jur Oosterhuis als ‘redelijk’ 
beoordeeld. ‘Het nadeel van deze onderzoeken is dat ze achteraf hebben plaatsgevonden. Het 
zou beter zijn als vrouwen de maanden voor en na coronavaccinatie hun menstruatie zouden 
bijhouden.’  
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Op de menstruatiepoli van het Diakonessenhuis in Utrecht is het iets drukker dan 
gebruikelijk. Gynaecoloog Koen Deurloo draait er regelmatig diensten. ‘We merken dat meer 
vrouwen zich melden met een verhevigde of uitblijvende menstruatie. Ook hebben vrouwen 
vaker menstruele bloedingen na de menopauze. Doorgaans herstellen mensen binnen een 
paar maanden. Dat een menstruatie meer dan een half jaar wegblijft, ben ik nog niet 
tegengekomen. Dat zijn echt extreme gevallen.’  

Volgens Deurloo zijn ontregelingen in de cyclus niet ongebruikelijk na vaccinatie. ‘We zien het 
ook bij het kinkhoestvaccin of na de griepprik.’ Wat de reden is dat vaccinatie je menstruatie 
in de war brengt, kan Deurloo niet zeggen: ‘Bij een maandelijkse cyclus zijn meerdere organen 
- zoals de bijnieren - betrokken, die ook weer op elkaar reageren. Daarnaast is een cyclus 
gevoelig voor veranderingen. Het reageert bijvoorbeeld op gewichtsafname en sporten. Maar 
wat precies de reden van deze ontregeling is, is onzeker. We doen er nog onderzoek naar.’  

Suzanne de Keijzer nam pas na tien maanden van wegblijvende menstruatie contact op met 
haar huisarts. ‘Je hoopt toch dat het vanzelf terugkomt’. De arts adviseerde haar nog even te 
wachten: ‘Ze zegt dat ze deze klachten na vaccinatie vaker hoort en het soms vanzelf weer 
terugkomt.’  

In tussentijd probeert Kleijer er alles aan te doen om haar cyclus weer op gang te brengen: ‘Ik 
minimaliseer stress door minder te werken en weinig koffie te drinken. Uit pure wanhoop heb 
ik pas pilletjes gehaald bij een natuurwinkel die stimulerend zouden werken.’  

Vaccinatie heeft geen invloed op de vruchtbaarheid, benadrukken zowel Oosterhuis als 
Deurloo. Maar een uitblijvende menstruatie betekent inderdaad dat je niet zwanger kunt 
worden, erkent Deurloo. ‘Toch dat is wat anders dan dat je vruchtbaarheid wordt aangetast 
door bijvoorbeeld een afname van de eicelvoorraad.’ 

Op de vraag of de nadelen van het vaccin voor vruchtbare vrouwen groter zijn dan de 
voordelen, antwoordt Deurloo: ‘Dat is een individuele vraag. Wanneer je het collectief bekijkt, 
zie je dat de mutatiekans van het virus afneemt wanneer meer mensen zich laten vaccineren. 
Ook ben je als gevaccineerde minder lang ziek en daardoor minder besmettelijk.’  

De huidige coronavariant is mild, zegt Deurloo, ‘Maar het spannende zit hem erin dat veel 
mensen tegelijk ziek worden. En dan lopen we vast in het ziekenhuis, waardoor de 
behandeling van andere mensen vooruit geschoven wordt - met wellicht ernstiger gevolgen. 
Het ligt dus veel genuanceerder dan als je het alleen op individueel niveau bekijkt.’  

Freelance journalist Jolyn Schoemaker (33) sport bijna dagelijks als ze vorig jaar juni 
opgeroepen wordt voor vaccinatie. ‘Volgens m’n sporthorloge had ik een ‘fitnessleeftijd’ van 
twintig jaar’.  

De eerste 24 uur na de vaccinatie met het Pfizervaccin verlopen voorspoedig, maar een dag 
later verandert dat: ‘Ik ging in rap tempo van ‘niet zo lekker’ naar ‘te benauwd om te praten’. 
Het voelde alsof er een olifant op mijn borst zat en mijn hart bonkte fel tegen mijn ribbenkast. 
Ik kon de pijn haast niet aan, maar pijnstillers leken niets te doen.’  

De dagen en weken na vaccinatie blijft de freelance journalist last houden van klachten: ‘Pijn 
op de borst, benauwdheid en een lage hartslag.’ Bezoek aan huisarts en huisartsenpost 
helderen de klachten niet op: ‘De arts geloofde niet dat de pijn iets te maken kon hebben met 
mijn hart, laat staan met de vaccinatie.’  

De app ‘FibriCheck’ - die Schoemaker in oktober downloadt - blijkt uiteindelijk uitsluitsel te 
kunnen bieden. ‘Met m’n vinger op de lens van mijn mobiele telefoon maakte ik een soort 
hartfilmpje.’ Het filmpje stuurt de journalist op naar medische experts voor analyse. Die dag 
erna volgt een rapport. Daaruit blijkt dat Schoemaker last heeft van een hartritmestoornis - 
wat een gevolg kan zijn van een hartspierontsteking. In principe is dat ongevaarlijk, maar het 
moet wel in de gaten gehouden worden.  
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Bij het Lareb worden diverse hartklachten gemeld als mogelijke bijwerking van het vaccin. 
Een aandoening waar onderzoek naar is gedaan, is die van ontstekingen aan het hart. Zo 
publiceerden in april 2022 Noord-Europese onderzoekers een studie onder 23 miljoen 
mensen - gevaccineerd en ongevaccineerd -  in cardiologisch medisch tijdschrift JAMA. Zij 
concluderen dat vaccinatie de kans op een hartspierontsteking verhoogt. 

Met name jonge mannen tussen de 16 en 24 jaar lopen meer risico. Ten opzichte van 
ongevaccineerden, was er sprake van een verhoging van zes gevallen op de 
100.000  gevaccineerden met Pfizer. Bij Moderna waren dat er drie keer zoveel: daar speelde 
deze ontsteking bij achttien gevallen op de 100.000. Dat is respectievelijk 0,006 en 0,018 
procent. 

Een kleiner onderzoek uit Hong Kong in 2021 onder twaalf tot zeventienjarigen bevestigt dat 
beeld. Gemiddeld ontstond bij negentien van de 100.000 Pfizer gevaccineerden - grotendeels 
mannen - een ontsteking aan de hartspier of het hartzakje. 

Drie Nederlandse arts-onderzoekers reflecteerden dit voorjaar op het laatste onderzoek. In een 
artikel in het Netherlands Heart Journal (NHJ) concluderen zij dat een ontsteking aan het 
hartzakje of de hartspier inderdaad een ‘zeer zeldzame bijwerking’ is van vaccinatie. Met name 
speelt die op bij jonge mannen tussen de zestien en negenentwintig jaar oud, meldt het blad.  

Eén van de cardiologen die meeschreef is Folkert Asselbergs, hoogleraar aan het UMC Utrecht. 
Hij erkent het risico op een ontsteking aan het hart. ‘Tegelijk zien we dat het doorgaans geen 
ernstig verloop heeft. Deze ontstekingen zijn zo mild dat het bijvoorbeeld niet leidt tot een 
verminderde hartpompfunctie. Bij griep kun je er bijvoorbeeld ook last van hebben.’ 

In het UMC heeft Asselbergs zwaardere gevallen voorbij zien komen: ‘Maar die ontstonden 
door een corona-infectie.’ Die vonden vooral plaats in de eerste golf, vertelt de cardioloog. ‘In 
de Omikron-periode heb ik ze nog niet gezien.’ 

Uit een onderzoek in New York onder twaalf tot 17-jarigen blijkt dat zij in Omikrontijdperk 
een kleine kans hebben op ziekenhuisopname. Zo werden gemiddeld 2,39 van de 100.000 
ongevaccineerde jongeren in het ziekenhuis opgenomen tegen 0,62 gevaccineerden.  

Hoe verhoudt zich dat tot de hogere kans om een hartspierontsteking op te lopen? ‘Een 
ziekenhuisopname door corona is heftiger dan een lichte hartspierontsteking,’ reageert 
Asselbergs, ‘Bij een mild verloop is er geen langdurige schade en ervaart iemand alleen pijn 
op de borst. Eerder waren dit soort milde klachten waarschijnlijk niet eens boven water 
gekomen.’ 

Jolyn Schoemaker ziet dat anders. ‘Corona is inderdaad gevaarlijker dan vaccinatie. Maar 
vaccinatie is een keuze, corona oplopen niet. En als met name jonge mensen hartklachten 
krijgen, dan lijkt er sprake te zijn van risicoverplaatsing. Want ik vraag me af of de jonge 
mensen die hartklachten opliepen na vaccinatie óók een hartspierontsteking hadden gekregen 
na besmetting met corona. Dat kun je niet weten.’ 

Gelet op het voorgaande zouden ouders van jonge mannen kunnen twijfelen om over te gaan 
tot vaccinatie van hun kinderen. Op de vraag of de Asselbergs dat begrijpt, antwoordt hij: ‘Het 
is voor ieder een individuele afweging. Ik kijk alleen naar data, terwijl dit een ethisch vraagstuk 
is. Het zou daarom goed zijn als er meer data beschikbaar komt over de lange termijn effecten 
van een Omikronbesmetting. Daarna kunnen we een betere afweging maken.’ Bron: 
Nederlands Dagblad, 12 juli 2022. 

Bij afname mensen zonder klachten zijn corona-zelftests minder 
nauwkeurig 

Het was al bekend dat bij het hebben van Covid-19-achtige klachten de zelftesten voldoende 
betrouwbaar zijn, ook voor het opsporen van de Omikron variant 
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Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat tijdens de periode dat de Omikron variant van het 
coronavirus dominant werd, de nauwkeurigheid van drie commercieel beschikbare corona-
zelftests waarbij mensen zonder Covid-19 klachten zelf een monster met een wattenstaafje uit 
de neus afnemen, laag is. Uit het onderzoek blijkt dat als mensen die geen klachten hebben 
een zelftest doen, 72%-80% van de werkelijk besmette mensen door de zelftest gemist worden.  

Het was al bekend dat bij het hebben van Covid-19-achtige klachten de zelftesten voldoende 
betrouwbaar zijn, ook voor het opsporen van de Omikron variant. Het was eveneens bekend 
dat de gevoeligheid van zelftesten in het algemeen veel lager is bij mensen zonder Covid-19 
achtige klachten dan bij mensen met dergelijke klachten, maar hoeveel lager dat was voor het 
opsporen van de Omikron variant was nog onbekend. Een grote groep Nederlandse 
onderzoekers onder leiding van het UMC Utrecht onderzocht bij meer dan 3.600 personen 
zonder enige corona-achtige klachten, drie commercieel verkrijgbare en gebruikte corona-
zelftests van Acon Labs ('Flowflex'), MP Biomedicals ('MPbio'), en Siemens-Healthineers 
('Clinitest'). De studie werd uitgevoerd van 12 januari 2022 tot 30 maart 2022, toen de 
Omikron-virusvariant al veruit dominant was. Op de testlocaties ondergingen de deelnemers 
eerst een PCR-test (de referentiestandaard) om na te gaan of men werkelijk wel of niet besmet 
was, en ontvingen ze vervolgens een van de drie zelftests om thuis te gebruiken binnen drie 
uur na het bezoek aan de testlocatie, zonder te weten wat de uitslag van de PCR test was. 

De uitkomst van dit onderzoek is belangrijk voor overwegingen om zelftesten bij mensen 
zonder enige klachten te gebruiken als screeningsinstrument. Mensen zonder klachten die 
een negatieve zelftest hebben wordt geadviseerd de zelftest te herhalen (bijvoorbeeld de dag 
erna) indien men zich onder kwetsbare mensen begeeft of gaat begeven. De 
onderzoeksresultaten geven ook aan dat voor het beschermen van kwetsbare mensen nog 
steeds belangrijk is om de bekende hygiënemaatregelen in acht te nemen zoals waar mogelijk 
afstand houden, goede ventilatie, gebruik van een mondneusmasker, en hoesten in de 
elleboog.   

Epidemioloog prof. dr. Carl Moons, hoofdonderzoeker van de studie, interpreteert de 
bevindingen als volgt: ‘Dit alles betekent niet dat zelftesten geen belangrijke rol spelen in de 
opsporing van het coronavirus. Integendeel. We moeten ons slechts realiseren dat als men 
geen enkele Covid-19 klachten heeft, een negatieve zelftest geen garantie biedt dat men niet 
besmet is, en dat herhaald testen aan te bevelen is, zeker wanneer men kwetsbare mensen 
gaat ontmoeten. We benadrukken ook de zelftest direct te herhalen zodra enige Covid-19 
klachten gaan optreden. We hebben namelijk eerder aangetoond in een groot onderzoek dat 
de zelftesten wél nauwkeurig zijn wanneer ze worden gebruikt zodra men Covid-19 klachten 
heeft’. 

Deze studie, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was een 
samenwerking tussen UMC Utrecht, Cochrane Nederland, Microvida, GGD (West-Brabant, 
Hart voor Brabant en Rotterdam-Rijnmond), Erasmus MC, Reinier Haga Medisch 
Diagnostisch Centrum, Sanquin Bloedvoorziening en RIVM. Bron: De Zorgkrant, 12 juli 2022. 

Zwitsers ’coronaschip’ alsnog vertrokken uit Hoornse haven  

Het Zwitserse passagiersschip Antonio Belluci, dat maandagavond een passagier in Hoorn 
aan wal liet na een ernstige coronabesmetting, is in de nacht van maandag op dinsdag alsnog 
uitgevaren. Passagiers verbleven enkele uren in isolatie aan boord in de Hoornse haven terwijl 
er door de GGD een veiligheidsadvies op werd gesteld. Bron: Noordhollands Dagblad, 12 juli 
2022. 

Bestuur Hongkong pakt vrijheden van inwoners met corona verder af 

Het bestuur van Hongkong gaat weer een stap verder met de aantasting van de privacy van 
de inwoners. Wie besmet raakt met het coronavirus moet voortaan een elektronische 
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armband dragen waarmee wordt gecontroleerd of ze wel echt in quarantaine blijven en niet 
stiekem hun huis verlaten. 

De armbanden worden vanaf aankomende vrijdag verplicht. Wie zich niet aan de 
voorgeschreven isolatieplicht houdt, kan een boete krijgen die oploopt tot omgerekend 3000 
euro en een gevangenisstraf van zes maanden.  

Hongkong hanteert net als het vasteland van China het zogenaamde ‘zero Covid-beleid’, 
bedoeld om verspreiding van het virus maximaal in te dammen. Dat leidde er bijvoorbeeld in 
miljoenenstad Shanghai al toe dat vrijwel de gehele stad opgesloten en hardhandig onderdrukt 
werd. Mensenrechtenorganisaties vrezen dan ook dat de armbanden in Hongkong de zoveelste 
manier van de Chinese overheid zijn om data te verzamelen en de vrijheden van inwoners 
zoveel mogelijk te controleren. Bron: Joop, 12 juli 2022. 

 

Bron: Joop, 12 juli 2022. 

Woede na oproep supermarkt aan personeel om niet te testen op corona: 
‘Wie niet test, heeft het niet’ 

‘Laat je niet testen op corona’. Dat dringende verzoek kregen werknemers van de Plus-
supermarkt in Tubbergen in een bericht van hun baas. Tot boosheid en ongeloof van 
personeelsleden. „Er lopen hier kwetsbare ouderen, het is gewoon schandalig.’ 

Medewerkers van Plus Ivo en Niké Pleijhuis ontvangen op 1 juli een opmerkelijk bericht. In 
het bericht, dat als afzender Ivo Pleijhuis heeft, wordt hen gesommeerd zich niet te laten testen 
op corona. De letterlijke tekst: ‘Wie niet test, heeft geen corona’ en ‘steek dat staafje aub niet 
in je neus, tenzij je echt onmeunig ligt te creperen van de griep of pijn..’. Het RIVM-advies luidt 
ondertussen nog steeds: doe bij klachten een zelftest. 

De oproep wordt gedaan in een poging om ziekteverzuim te voorkomen, met name in de 
vakantieperiode. Het ondernemersechtpaar krijgt het rooster amper ingevuld en dringt er in 
het bericht op aan ook te komen werken bij een kater (‘eigen schuld, dikke bult’), een 
hoofdpijntje, een griepje of een zere teen. Voor enkele personeelsleden van de Plus in 
Tubbergen gaat het bericht veel te ver. Bron: AD, 12 juli 2022. 

Oproep aan minister Kuipers: ‘Bescherm kwetsbare mensen tegen 
corona, dat is een grondrecht’ 

Het kabinet moet maatregelen nemen om kwetsbare mensen beter tegen het coronavirus te 
beschermen. Nu het virus vrij spel heeft, zijn de risico's voor mensen met bijvoorbeeld een 
handicap of aandoening onaanvaardbaar. 

Dat stelt een groep van ‘betrokken burgers en deskundigen’, onder wie een leden van het 
voormalige Red Team, dat tijdens eerdere coronagolven tegenspraak leverde aan het Outbreak 
Management Team en het kabinet. In een brandbrief roepen ze minister Ernst Kuipers van 
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Volksgezondheid op om ‘zijn verantwoordelijkheid te nemen’.  ‘Veel burgers willen niet besmet 
raken, maar door uw beleid hebben ze geen keus.’ 

Als de minister niet snel actie onderneemt, dreigen ze naar het College voor de Rechten van 
de Mensen te stappen. ‘Wij zien nu op veel vlakken een schending van grondrechten,’ zo stelt 
de groep. ‘Dat mag echt niet.’ Bron: AD, 12 juli 2022. 

 

Het is de grootste Islamitische bedevaart sinds de coronapandemie, 

 

De pelgrims voeren enkele dagen een reeks rituelen uit die bedoeld zijn om hen dichter bij god 
te brengen. Bron: AD, 11 juli 2022. 
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Hoe erg is het om vaker dan één keer corona te krijgen? 

Volgens nieuw onderzoek lopen mensen die meer dan eens covid-19 hebben gehad een dubbel 
zo groot risico om door welke oorzaak dan ook te overlijden, vergeleken met mensen die slechts 
één keer positief zijn getest. 

Je bent ingeënt en hebt onlangs covid-19 gehad, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je 
het opnieuw krijgt. Toch? Mis. Een nieuw onderzoek wijst erop dat elke nieuwe besmetting 
extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zowel tijdens de ziekte als in de maanden 
daarna. 

‘Elke herinfectie is als het opnieuw gooien met een dobbelsteen’, zegt universitair docent 
geneeskunde Zivad Al-Aly van Washington University School of Medicine in de Verenigde 
Staten. ‘Een tweede infectie is evengoed slecht voor je als een eerste.’ 

Deze bevindingen zijn vooral zorgwekkend omdat de Omikron-subvarianten BA.4 en BA.5, die 
de nieuwste golf in een groot deel van de wereld veroorzaken, nog beter zijn in het omzeilen 
van eerdere immuniteit dan de BA.1- en BA.2-subvarianten van de eerste Omikrongolven. De 
komende weken kunnen daardoor wereldwijd vele miljoenen mensen opnieuw besmet worden. 

Het onderzoek kreeg online veel aandacht toen het op 17 juni als voorpublicatie werd 
uitgebracht. Er bleek onder meer dat mensen die tweemaal of vaker covid-19 hadden gehad, 
twee keer zoveel kans hadden om te overlijden door welke oorzaak dan ook in de zes maanden 
nadat ze het coronavirus hadden opgelopen, vergeleken met mensen die het maar één keer 
hadden opgelopen. Ook hadden ze drie keer zoveel kans om in die periode in het ziekenhuis 
te worden opgenomen. 

Dit resultaat werd door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd. Die zagen het als teken dat 
herinfecties inherent erger zijn dan eerste infecties. Maar dat is absoluut niet het geval, zegt 
Al-Aly. 

Het risico op ernstige gevolgen na herinfectie is waarschijnlijk kleiner dan na de eerste infectie, 
zegt hij. Zeker weten doen we dat echter niet, omdat het onderzoek geen vergelijking heeft 
gemaakt tussen de eerste en tweede infectie onder dezelfde personen. In plaats daarvan 
vergeleken de onderzoekers mensen die minstens twee keer besmet zijn geweest met mensen 
die één besmetting hadden doorgemaakt. Het zou kunnen dat mensen die twee keer besmet 
raken, relatief kwetsbaar zijn en daardoor meer kans hebben om ernstig te worden getroffen, 
zegt Al-Aly. 

Een andere interpretatie die ook wel aan het onderzoek wordt gegeven, is dat het erger is om 
twee of drie keer covid-19 te krijgen dan slechts één keer. Dit is, tot op zekere hoogte, wél 
waar. Dat klinkt voor sommigen vanzelfsprekend, maar je hebt ook mensen die ervan uitgaan 
dat herinfecties onschadelijk zijn. Tot nu toe had niemand het effect van herinfecties echter 
gekwantificeerd, zegt Al-Aly. Ook was nog niet aangetoond hoeveel slechter mensen er 
gedurende zes maanden na herinfectie aan toe zijn. 

In het onderzoek scoorden mensen die twee of drie keer covid-19 hadden gehad significant 
hoger op vervelende zaken, van hartaandoeningen tot nieraandoeningen, in vergelijking met 
mensen die slechts één infectie hadden doorgemaakt. Dit gold gedurende de eerste dertig 
dagen van infectie, en in de maanden die volgden. Dit suggereert dat er sprake is van een 
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cumulatieve toename van het risico. Dit geldt zowel voor niet-gevaccineerden als voor degenen 
die ten minste één dosis vaccin hadden kregen voor hun tweede corona-infectie. 

Het onderzoek is gebaseerd op de medische dossiers van bijna zes miljoen mensen, die zijn 
bijgehouden door het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken. Van deze mensen hadden 
er bijna 260 duizend één covid-19-infectie doorgemaakt, en 40 duizend twee of meer. 

In het onderzoek was de gemiddelde leeftijd van de mensen zestig jaar, maar er zaten ook 
mensen tussen van een jaar of twintig, zegt Al-Aly, die niet denkt dat de resultaten alleen van 
toepassing zijn op oudere mensen. 

Een punt van kritiek op het onderzoek is dat herinfectie gedefinieerd was als een positieve 
test dertig dagen of later na een eerdere positieve test. Zo’n positieve uitslag zou ook het gevolg 
kunnen zijn van de eerste infectie, in plaats van een herinfectie. Die kritiek is volkomen 
terecht, zegt Al-Aly. Het team heeft de gegevens sindsdien opnieuw geanalyseerd, en daarbij 
alleen gekeken naar positieve tests die ten minste negentig dagen na de eerste plaatsvonden. 
De resultaten daarvan waren in wezen hetzelfde, zegt hij. 

Eigenlijk zouden de bevindingen uit dit onderzoek geen grote verrassing moeten zijn, gelet op 
wat we weten over het risico van herinfectie met andere virussen. Herinfecties door griep 
veroorzaken bijvoorbeeld af en toe ernstige complicaties, van hartontsteking tot meervoudig 
orgaanfalen, vooral bij oudere mensen. Deze herinfecties leiden tot een enorme wereldwijde 
ziektelast. Het zou daarom niet verwonderlijk zijn als, in ieder geval de komende jaren, de 
ziektelast als gevolg van covid-19 verder toeneemt door het grotere aantal herinfecties en de 
mogelijk grotere risico’s na elke herinfectie. 

Nu we dit weten: wat moeten we doen? Aangezien er minder animo bestaat voor het dragen 
van mondkapjes en het beperken van sociale contacten, vindt Al-Aly dat we meer mensen 
preventief zouden moeten behandelen met antivirale middelen zoals paxlovid van Pfizer (dat 
bestaat uit de generieke geneesmiddelen niramatrelvir en ritonavir), en dat we prioriteit 
moeten geven aan de ontwikkeling van effectievere vaccins, zoals vaccins die je via de neus 
toedient. 

‘Er is geen excuus om deze vaccins niet hyperagressief na te streven’, schreef cardioloog Eric 
Topol van het Scripps Research Translational Institute in de Verenigde Staten in een 
commentaar op het onderzoek van Al-Aly. ‘Het gebrek aan urgentie en aan het vrijmaken van 
middelen komt voort uit de illusie dat de pandemie achter ons ligt.’ Bron: New Scientist, 3 juli 
2022. 
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Corona weerhoudt Nederlander niet van buitenlandse vakantie 

De meeste Nederlanders vertrekken deze zomer gewoon weer naar het buitenland, ondanks 
de recente coronapandemieën. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van i&o Research. 
Waar vorig jaar nog veel angst heerste om naar het buitenland te vertrekken, lijkt nu drie op 
de vier Nederlanders een buitenlandse reis geboekt te hebben. Ondanks dat de meeste landen 
gewoon open zijn om te bezoeken, gelden er nog vaak wel (inreis)maatregelen en niet iedereen 
is daarvan op de hoogte! 

Corona lijkt in de zomermaanden ver weg, omdat het meer een winter virus is. Toch hoor je 
hier en daar weer dat mensen corona hebben opgelopen. Desondanks lijken de meesten zich 
nergens druk om te maken en ook als het om de zomervakantie gaat, hebben zij gewoon een 
reis naar het buitenland geboekt. Wat wel anders is dan andere jaren: de meeste Nederlandse 
toeristen blijven dichtbij huis. Landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje zijn 
populairder dan ooit. De meesten gaan met de auto, 41 procent kiest voor de snelheid van het 
vliegtuig. 

De Nederlander is ambitieus als het gaat om een reis naar het buitenland. De situatie in het 
thuisland doet vermoeden dat corona totaal achterwegen is, maar niets is minder waar: in het 
buitenland gelden er wel degelijk nog steeds regels. Maar welke dat zijn? Dat weten we vaak 
helemaal niet. Laten we eerlijk zijn: de beperkingen zijn veel minder dan voorheen, maar ze 
zijn niet helemaal weg. Zo moet je bijvoorbeeld in Portugal nog steeds verplicht een vaccinatie-
, herstel- of testbewijs te laten zien bij binnenkomst. Ook in Frankrijk kan hiernaar gevraagd 
worden en ondanks dat het nog zomer is, neemt de vrees toe dat het in de herfst weer helemaal 
kan omslaan, voor wat betreft coronamaatregelen. 

Zoals gezegd: veel Nederlanders vertrekken in de zomermaanden weer naar het buitenland 
om hun vakantie te vieren. Zij voelen zich ongehinderd door corona. Toch is er nog altijd een 
groep van 13 procent die aangeeft liever niet naar het buitenland te gaan door corona. Zij 
blijven liever binnen de landsgrenzen om hun vakantie te vieren. Zij boeken net zo graag hun 
overnacht bij Boetiek Hotel Bon Aparte, dat door heel Nederland zit. Overigens is, naast die 
13 procent, bijna driekwart van de Nederlanders bang dat het coronavirus in het najaar weer 
oplaait. 

Wat opvallend te noemen is, is dat het platteland flink aan populariteit heeft gewonnen ten 
opzichte van de stad. Veel mensen kiezen ervoor om het buitengebied op te zoeken in plaats 
van de drukte. Als je naar binnenlandse cijfers kijkt, zie je dat in heel Nederland de geboekte 
hotelovernachtingen vorig jaar met 30 procent waren afgenomen. In Drenthe zag je juist een 
heel ander beeld: daar nam het aantal boekingen met 44 procent toe. In heel Europa lag het 
toerisme in het eerste coronajaar op zijn gat, waardoor het aantal boekingen gehalveerd werd. 
In het tweede jaar werden er al weer 364 miljoen nachten geboekt via online 
boekingsplatforms. Ook dit jaar lijkt dat aantal weer gestegen, maar dat weten we pas komend 
jaar definitief. Bron: Nieuws.nl, 12 juli 2022. 
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Veel mensen om Hamilton heen besmet met corona: 'Ik had ook Bono 
niet bij me dit weekend' 

 Lewis Hamilton draagt nog steeds een mondkapje in de paddock van de Formule 1. De regels 
omtrent corona zijn dit jaar wat losgelaten. De mediaronden zijn weer zoals gebruikelijk, en 
de medewerkers zijn op de meeste circuits niet meer verplicht om een mondkapje te dragen 
als ze zich door de paddock bewegen. Mensen om Hamilton heen zijn echter besmet geraakt 
met het virus, waardoor de coureur heeft besloten een mondkapje te dragen. 

De meeste coureurs droegen afgelopen weekend geen mondkapje op de Red Bull Ring. 
Hamilton droeg tijdens de interviews en in de Mercedes-garage echter wel een mondkapje 'Dit 
is een persoonlijke keuze', vertelt de Mercedes-rijder tijdens de persconferentie na afloop van 
de Grand Prix van Oostenrijk. 'Ik heb opgemerkt dat veel mensen om mij heen ziek worden, 
en ik wil absoluut niet nog een keer ziek worden. Ik heb het al twee keer meegemaakt.' 

In 2020 moest de coureur van Mercedes een Grand Prix in Bahrein missen. Toen was George 
Russell zijn vervanger. De maatregelen waren in 2020 en 2021 dan ook strenger, maar dit 
seizoen zijn de regels een stuk minder strict. 'Mensen moeten doen wat ze willen, want het 
gaat om hun eigen gezondheid. Ik wil gewoon gezond naar huis toe gaan. Ik wil op kunnen 
staat en de dingen doen waar ik van houd. Bovendien wil ik ook proberen om de mensen om 
mij heen veilig te houden.' 

Dit weekend moest Hamilton het stellen zonder race-ingenieur Peter Bonnington. De 
zevenvoudig wereldkampioen geeft toe dat zijn engineer de race moest missen vanwege een 
coronabesmetting. 'Veel vrienden hebben mij berichten gestuurd waarin ze zeiden dat ze 
COVID hadden. Ik had natuurlijk ook Bono niet bij me dit weekend. Niemand in de paddock 
draagt een mondkapje, dus dan doe ik het wel', aldus Hamilton. Bron: F1 Maximaal, 11 juli 
2022. 
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Kamp van KSA Waregem in Mol stopgezet door corona-uitbraak 

Het zomerkamp van de KSA van Waregem zit er al op, door een uitbraak van corona. De 
KSA'ers waren sinds vorige week vrijdag op kamp in Mol maar maandag werd een eerste lid 
ziek. Een sneltest wees op een coronabesmetting. Elke dag kwamen er besmettingen bij. 
Gisteren waren er al 11, op 70 deelnemers. Er werd beslist om het kamp vroegtijdig af te 
breken. 

Vorige vrijdag vertrokken de leden en leiding van jeugdbeweging KSA Waregem richting Mol 
voor hun zomerkamp. Afgelopen maandag werd een eerste lid ziek en die bleek besmet te zijn 
met corona. Uiteindelijk waren gisteren al 11 leden en leiders besmet met het coronavirus. 
Daarop werd beslist het kamp voortijdig stop te zetten om eventuele extra besmettingen te 
vermijden. Maar ook omdat meer dan de helft van de leiding besmet is en het kamp daardoor 
niet meer veilig georganiseerd kan worden.  

Hoofdleidster Bo Vancraeyveldt: ‘We moeten nu het kamp afbreken met veel minder mensen, 
onder meer een decor van 300 balken, tenten, kooktenten en nog veel meer.’ 

Gisterenavond hebben de ouders de kinderen opgehaald in Mol. Voor zover bekend, is de KSA 
van Waregem de eerste jeugdbeweging die deze zomer een kamp moet stopzetten door corona. 
Bron: VRT Nieuws, 6 juli 2022. 

Corona-peiling: lockdowns zijn niet de manier om het virus te bestrijden 

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt weer toe. De kans op nieuwe 
coronamaatregelen dus ook. Maar is daar nog wel draagvlak voor na alle ellende van de 
afgelopen twee jaar? BN DeStem peilde de stemming. 

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt sinds een aantal weken weer toe. Volgens 
zorgminister Ernst Kuipers is het niet nodig om nu extra maatregelen te nemen.  

Maar regeren is vooruitzien, en daarom vroeg BN DeStem aan lezers of ze nieuwe maatregelen 
nodig vinden. Ruim 2200 lezers vulden de (niet-representatieve) peiling in. Een ding is 
duidelijk: ook met de kennis van nu vindt het merendeel lockdowns niet de manier om het 
virus te bestrijden.   

De coronamaatregelen, inclusief lockdowns, die het kabinet de afgelopen jaren nam waren 
volgens 32 procent van de respondenten overbodig. Laat het virus gewoon rondgaan, zodat 
we immuniteit kunnen opbouwen, vindt deze groep. Mensen zijn zelf verantwoordelijk is een 
veelgelezen opmerking. Zet in op een gezonde levensstijl, vaccineer de kwetsbaren en investeer 
in de zorg. ‘De wereld is niet maakbaar’ schrijft Pieter Jan uit Best, die zegt corona te hebben 
gehad maar niet erg ziek te zijn geweest. ‘Ik heb liever ieder jaar een keer corona dan ieder 
jaar een maand lockdown.’ 

11 procent zegt dat we met alleen de basismaatregelen (handenwassen, afstand houden en 
mondkapjesplicht) het virus ook hadden kunnen bestrijden.  

Een minderheid, 38 procent, staat achter alle maatregelen die het kabinet nam, 19 procent 
staat achter alle maatregelen behalve de lockdowns. Bron: BN De Stem, 12 juli 2022. 

Gluren door telescoop om meer te weten over corona in Noord-Korea 

Ruim twee jaar lang claimde het Noord-Koreaanse regime corona volledig buiten de deur te 
hebben gehouden. Tot dit voorjaar, toen onder meer Pyongyang in lockdown ging. Volgens de 
officiële cijfers staat het aantal gevallen van 'koorts' op 4,8 miljoen, maar veel betrouwbare 
informatie komt er niet uit het totalitaire land. 

In het Zuid-Koreaanse Ganghwa, bij de grens met Noord-Korea, proberen Zuid-Koreaanse 
toeristen een glimp op te vangen van het leven in de Noord-Koreaanse dorpen van het 
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Kwaksandistrict. ‘Ik ben hier tijdens mijn dienstplicht ook al eens geweest’, zegt één van de 
toeristen achter de telescoop. ‘Ik wilde het graag nog eens aan mijn vrouw laten zien, vandaar 
dat we hier nu samen naartoe zijn gegaan.’ 

Te zien is hoe Noord-Koreaanse boeren tegen het einde van de middag van de rijstvelden 
teruglopen naar hun communes. Mondkapjes zijn niet te zien, in de regio waar naast rijst 
vooral mais, appels en perziken worden verbouwd. Heeft corona dit deel van Noord-Korea 
nooit bereikt, of is de voedselvoorziening zo belangrijk dat alles moet wijken? 

‘In de Noord-Koreaanse staatsmedia hebben we wel wat kunnen lezen over de lockdowns in 
grote steden als Pyongyang’, zegt Jeon Sang-gap van het Gwanghwa-observatorium. ‘Maar 
daar op het platteland is het eigenlijk allemaal als vanouds. Een noodsituatie vanwege corona 
hebben we vanuit hier in elk geval niet kunnen herkennen’, vertelt Jeon, terwijl hij met zijn 
joystick met een zoomlens op afstand door de rijstvelden speurt. 

Het Ganghwa-observatorium, waar zoete Noord-Koreaanse deuntjes door de hal schallen, is 
er vooral voor toeristen. Toch zijn niet alle verdiepingen open voor publiek. Zo stopt de lift op 
de vierde verdieping alleen voor de soldaten van het Zuid-Koreaanse leger. Een leger dat 
alomtegenwoordig is. Hekken en prikkeldraad, afgewisseld met wachttorens, moeten 
indringers buiten de deur houden. 

Vanuit grensregio's als deze stuurden activisten de afgelopen weken meermaals 
noodpakketten door de lucht naar het noorden. Iets dat door Pyongyang wordt aangewezen 
als oorzaak van de epidemie. Op pamfletten en in de staatsmedia wordt gewaarschuwd voor 
ballonnen en 'vreemde objecten' uit het buitenland. 

Veel is onduidelijk over het lot van de 26 miljoen Noord-Koreanen. ‘Er komen eigenlijk geen 
Noord-Koreanen meer het land uit die ons kunnen vertellen hoe het er nou echt aan toegaat’, 
zegt Ifang Bremer van NK News, een platform dat zich specialiseert in nieuws over Noord-
Korea. ‘Kim Jong-un lijkt de kans te hebben aangegrepen om bewegingen binnen Noord-
Korea, maar ook van en naar Noord-Korea verder in te perken’, vertelt hij op de redactie van 
NK News in Seoel. 

Tot tien jaar geleden vonden jaarlijks nog enkele duizenden Noord-Koreanen via China hun 
weg naar Zuid-Korea. Na 2012, het jaar dat Kim aan de macht kwam, was dat al grofweg de 
helft minder. Sinds covid zijn de grenscontroles nog verder aangescherpt. Afgelopen jaar 
meldden zich slechts 63 Noord-Koreanen in Zuid-Korea, dit jaar tot nu toe 11. Wat niet helpt 
is dat het gros van de diplomaten en hulporganisaties is vertrokken uit het land. 

Pyongyang meldt de afgelopen weken een daling van het aantal 'koortsgevallen', zoals het de 
coronagevallen noemt, vermoedelijk vanwege een gebrek aan testcapaciteit. Vandaag 
rapporteerde het land voor de tweede dag op rij minder dan duizend gevallen, tegen 
honderdduizenden op de piek. Het totale aantal 'koortsgevallen' komt daarmee volgens de 
autoriteiten op 4,8 miljoen, 75 mensen zouden zijn overleden. 

‘Je kunt ervan uitgaan dat die cijfers niet kloppen’, zegt Bremer daarover. ‘Tegelijkertijd is het 
wel zo dat het land een vrij jonge bevolking heeft, dus het aantal doden kan inderdaad 
meevallen.’ Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties zijn vier op de tien Noord-
Koreanen ondervoed. China heeft in de afgelopen maanden meermaals hulpgoederen 
gestuurd, waaronder vaccins, al lijken die tot nu toe vooral bestemd aan het leger. Bron: NOS, 
13 juli 2022. 

Theaterbezoek trekt aan na huiverige start, deel zalen voller dan voor 
corona 

De kaartverkoop van theaters en concertzalen rukt aan: waar het publiek in eerste instantie 
niet massaal toestroomde, is er bij sommige theaters zelfs sprake van een toename van de 
bezoekersaantallen ten opzichte van voor de corona-uitbraak, vertelt de Vereniging van 
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Schouwburg- en Concertgebouwdirecties aan NU.nl. De cijfers zien er inmiddels een stuk 
rooskleuriger uit: het lijkt erop dat mensen niet meer bang zijn om een kaartje voor hun 
favoriete cabaretier of artiest te kopen. 

Meerdere theaters merkten in maart, toen de theaters weer volledig open mochten, dat de 
kaartverkoop nog wat stroef verliep. In plaats van volle zalen zagen veel podia misschien maar 
de helft van de stoelen gevuld. 

Zo liet het Amsterdamse theater Bellevue weten dat de zalen vaak maar voor 60 à 65 procent 
gevuld waren. Andere theaters en podia merkten dezelfde trend, waarbij vooral oudere 
bezoekers zouden wegblijven. Het RIVM, dat met de gedragsmonitor onderzoek doet naar 
mensen en (de nasleep van) het coronavirus, heeft hier geen specifiek onderzoek naar gedaan 
en er zijn dus ook geen cijfers over beschikbaar. 

Het lijkt erop dat de zalen tijdens het nieuwe theaterseizoen, dat in september start en 
waarvoor de verkoop onlangs is begonnen, weer een stuk voller zullen zijn. De Vereniging van 
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vroeg haar leden begin juli hoe het gaat met 
de kaartverkoop en ontving positieve signalen. 

Gemiddeld verkoopt een theater bij de start van de verkoop ongeveer een derde van de kaarten. 
Een kwart van de theaters merkte bij de recente kaartverkoop geen verschil met de periode 
voor corona. 11 procent ziet zelfs een toename, 64 procent merkt nog steeds een lichte afname. 
Maar van stevige dalingen is geen sprake meer. 

‘Hoewel de kaartverkoop dus nog iets achterblijft, zijn dit hoopgevende signalen voor de 
toekomst’, laat een woordvoerder van VSCD weten. ‘De kaartverkoop lijkt langzaamaan weer 
aan te trekken en het publiek lijkt zijn weg terug te vinden naar de zalen.’ 

Dezelfde trend wordt ook opgemerkt door Cultuurmarketing, een netwerkorganisatie voor 
marketeers in de culturele sector. Zij heeft het door de eerdere terugloop van de kaartverkoop 
behoorlijk druk gekregen, want aan haar de taak om de (vaak oudere) bezoeker weer naar de 
theaters te krijgen. 

Die campagnes lijken hun doel te hebben bereikt, want ook Cultuurmarketing hoort veel 
geluiden over een grotere bezoekersstroom naar de theaters. ‘Ik kan niet zeggen dat het voor 
ieder theater het geval is, maar we horen dat het bij sommige podia weer stormloopt.’ 

Zo deelden onder meer Theater De Maagd in Bergen op Zoom en De Nobelaer in Etten-Leur 
in het AD al enthousiaste berichten over een denderende kaartverkoop. ‘Als het in dit tempo 
doorgaat, komen we zeker tot uitverkochte zalen.’ Bron: NU.nl, 14 juli 2022. 
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Novavax-vaccin krijgt groen licht in de VS 

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft woensdag het licht op groen gezet 
voor het gebruik van het vaccin van Novavax tegen het coronavirus. De toelating geldt voor 
mensen vanaf 18 jaar. Het vaccin van het Amerikaanse bedrijf is al beschikbaar in tientallen 
andere landen, waaronder in Nederland. 

In de VS zijn er nog maar drie coronavaccins beschikbaar: van Pfizer, Moderna en Johnson & 
Johnson. Het vaccin van Johnson & Johnson is slechts beperkt inzetbaar wegens risico op 
tromboses. 

De noodtoelating voor Novavax maakt dat Amerikanen die nog niet werden gevaccineerd, 
binnenkort - ook de gezondheidsdienst CDC moet nog groen licht geven - een bijkomende 
optie krijgen. Het Novavax-vaccin werkt volgens een andere technologie dan de mRna-vaccins 
van Pfizer en Moderna. 

De vaccinatiegraad onder volwassen Amerikanen schommelt al enige tijd rond de 77 
procent. De Amerikaanse overheid kondigde deze week aan dat ze 3,2 miljoen dosissen heeft 
besteld van het Novavax-vaccin. Er zijn twee dosissen nodig voor de vaccinatie. Bron: AD, 14 
juli 2022. 

We zitten langer ziek thuis dan voor corona, mogelijk ook door werkdruk 

We blijven langer ziek thuiszitten dan voor corona, blijkt uit cijfers van de Arbo Unie. Waar 
mensen in 2019 ongeveer vier tot acht dagen per jaar ziek thuisbleven, zijn dat nu vijf tot 
zeven dagen meer. 

Vooral in de bouw en dienstverlening is het verschil goed te merken. Daar is het aantal 
verzuimdagen ongeveer vijftig procent hoger dan drie jaar geleden. Daarnaast is het aantal 
ziekmeldingen per week voor de hele arbeidsmarkt met tien procent gestegen. 

Bij een coronabesmetting moeten mensen nog steeds in quarantaine. Het is daardoor ook niet 
gek dat mensen langer thuisblijven bij een coronabesmetting. 

Maar corona heeft ook een indirect effect op verzuim, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij de 
Arbo Unie en hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Sinds 
corona is het eigenlijk not done om verkouden op je werk te verschijnen.’ Want als je te veel 
hoest of snottert, krijg je vaak scheve blikken op kantoor. Daarom gaan werknemers pas weer 
naar hun werk als ze klachtenvrij zijn. 

Ook het personeelstekort speelt mogelijk een rol. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt is de 
werkdruk de laatste maanden toegenomen’, zegt Roelen. ‘Mensen kunnen ertegenop zien om 
weer te gaan werken vanwege drukke collega's en een hectische sfeer. Daarom blijven ze 
langer thuis.’ 

Uit de cijfers van de Arbo Unie blijkt verder dat langdurige covid op dit moment geen 
substantiële rol speelt in het beeld dat zij hebben van het ziekteverzuim. We spreken van 
langdurige covid wanneer ex-coronapatiënten langdurige klachten, zoals vermoeidheid, 
concentratieproblemen en reukverlies ervaren. Volgens de Arbo Unie is het aantal mensen dat 
met de diagnose langdurige covid thuiszit niet heel groot en lijkt het ook niet te groeien. 

Na een piek in maart neemt het aantal ziektedagen op dit moment weer af. Die daling is 
normaal voor het seizoen, in de aanloop naar de zomer. Bron: NU.nl, 14 juli 2022. 

Arbo Unie: ’Op tijd vakantie nemen voorkomt uitval’ 

Het belang van vakantie wordt onderschat. Het belangrijk om vakantie te nemen en zelfs ruim 
van te voren te plannen en in te vullen, zo zegt Willem van Rhenen, chief health officer en 
bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar aan Nijenrode. „Juist in drukke tijden is het essentieel 
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dat medewerkers de tijd krijgen om bij te komen en energie op te doen. Het zorgt voor fittere 
werknemers en voorkomt verzuim.’ 

Door de enorme schaarste op de arbeidsmarkt, ligt er veel druk op de werkvloer om het werk 
voor elkaar te krijgen. Vakanties worden daarom soms uitgesteld. Dit is volgens Arbo Unie 
geen goede ontwikkeling. Van Rhenen: „Het is belangrijk om op vakantie te gaan en te 
herstellen. Een vakantie zorgt ervoor dat we weer vol energie aan het werk kunnen gaan. En 
op termijn voorkomt het ziekteverzuim.’ 

Arbo Unie raadt werkgevers aan het plannen van vakanties te bespreken en werknemers aan 
te sporen een vakantie tijdig te plannen. „Het zorgt voor de stip aan de horizon voor 
werknemers. Iets om naar uit te kijken’, aldus Van Rhenen. Goede planning helpt bovendien 
om de bemensing van teams op peil te houden en goede overdrachten te kunnen doen. „Een 
win-win situatie.’ Bron: De Telegraaf, 7 juli 2022. 

 

 

 

Arbo Unie: bijna een derde meer verzuim dan voor corona 

Het aantal dagen dat mensen niet komen opdagen op hun werk is tot nu toe dit jaar ruim 
30% hoger dan vóór corona. De grootste oorzaak van deze stijging is dat mensen langer ziek 
thuiszitten, meldt arbodienstverlener Arbo Unie na onderzoek. 

Volgens de organisatie was de verzuimduur in 2019 tussen de vier tot acht dagen. Nu ligt dat 
vijf tot zeven dagen hoger. Vooral in de bouw en dienstverlening zijn veel ziekmeldingen. „Daar 
is het aantal verzuimdagen ongeveer 50% hoger dan drie jaar geleden’, aldus Arbo Unie. 

Dat mensen langer thuisblijven bij ziekte valt vooral te verklaren door corona. Bij een 
coronabesmetting moeten mensen nog steeds in quarantaine. „Sinds corona is het 
eigenlijk not done om verkouden op je werk verschijnen. Als je veel moet hoesten of snotteren, 
kijken mensen je toch raar aan’, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar 
bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Maar ook het personeelstekort speelt een rol. „Door de krapte op de arbeidsmarkt is de 
werkdruk de laatste maanden toegenomen. Mensen kunnen er tegenop zien om in een 
hectische werksetting waar collega’s druk zijn weer te gaan werken en blijven langer thuis’, 
aldus Roelen. 

Verder speelt langdurige Covid volgens Arbo Unie maar een kleine rol bij het verzuim. „Het 
aantal mensen dat met long Covid thuis zit is niet heel groot en groeit niet.’ Bron: De Telegraaf, 
14 juli 2022. 

Studenten na corona nog steeds minder op universiteit 

Op bijna de helft van de universiteiten kwamen afgelopen maanden nog steeds minder 
studenten naar de colleges in vergelijking met voor corona. Dat blijkt uit een rondgang van de 
NOS. De universiteiten hopen dat komend studiejaar de collegezalen voller zitten. 
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Studenten in het hoger onderwijs hebben door corona de afgelopen studiejaren voornamelijk 
onderwijs op afstand gevolgd. In februari verviel de maximale groepsgrootte in het onderwijs 
en konden alle studenten naar de universiteit komen. 

Toch bleef een deel van de studenten weg. Hoorcolleges werden in veel gevallen ook na het 
wegvallen van de beperkende maatregelen online aangeboden. Een deel van de studenten bleef 
uit gemak of noodzaak hier gebruik van maken. 

De Radboud Universiteit onderstreept het belang van fysiek onderwijs. Volgens de universiteit 
is studeren een sociaal proces waar studenten van en door elkaar leren. Fysiek onderwijs 
draagt daaraan bij, naast online onderwijs. 

De universiteiten die aangeven dat er minder studenten fysiek naar college komen hebben als 
doel dit komend studiejaar te verbeteren. 

Tilburg University hoopt dat gemengd onderwijs studenten stimuleert naar de campus te 
komen, Naast het online onderwijs dat wordt aangeboden moet het onderwijs op campus 
activerend en verdiepend zijn. 

De mogelijkheid voor docenten om een vak alleen fysiek aan te bieden is op de Universiteit 
Utrecht een manier meer studenten terug te laten keren. Het is geen algemeen beleid op de 
onderwijsinstelling. 

Niet alle universiteiten herkennen het deels leeg blijven van de collegebanken. Zo speelt het 
verschijnsel op de Technische Universiteit in Delft nauwelijks. Op de instelling worden veel 
practica aangeboden waarbij de opkomst hoog is en in sommige gevallen ook verplicht. 

Op de Vrije Universiteit Amsterdam zien ze dat het afschalen van het online onderwijs ertoe 
leidt dat de studenten de weg naar de campus weer goed weten te vinden. Ook spannen 
docenten zich in om studenten bewust te maken van de meerwaarde van het onderwijs op 
campus. 

Of de verminderde aanwezigheid van studenten invloed heeft op de studieresultaten is 
onduidelijk. Bron: NOS, 15 juli 2022. 

 

 

 

MA lijst nieuwe bijwerkingen coronavaccins Novavax, Moderna en 
AstraZeneca op 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag een aantal nieuwe 
bijwerkingen van de coronavaccins van Novavax, Moderna en AstraZeneca opgelijst. Bij 
Novavax gaat het onder meer om anafylaxie (allergische reactie) en een verminderd gevoel in 
de huid, bij Moderna is sprake van overmatige zwelling van de ledemaat waar het vaccin wordt 
ingespoten. 

Het EMA houdt voortdurend de vinger aan de pols wat potentiële bijwerkingen van de 
coronavaccins betreft. In de meest recente update donderdag worden een aantal nieuwe 
bijwerkingen opgelijst. 
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Bij Moderna, het vaccin dat ook in ons land een belangrijke rol speelde in de 
vaccinatiecampagne, gaat het om overmatig zwellen van de ledemaat waar het vaccin werd 
ingespoten. Hoe frequent deze bijwerking voorkomt, kan het EMA nog niet inschatten. Het 
EMA voegt er wel aan toe dat er geen behandeling nodig is en de zwelling na een paar dagen 
spontaan afneemt. 

Het coronavaccin van Novavax wordt door het EMA in verband gebracht met anafylaxie 
(allergische reactie) en een onprettig prikkelend, tintelend, brandend of verminderd gevoel in 
de huid. Het EMA stelt dat personen die een sterke allergische reactie vertoonden op de eerste 
prik, geen tweede prik met Novaxovid mogen krijgen. Het aandeel van Novavax kelderde na 
het nieuws meteen met meer dan twintig procent op Wall Street. 

Voor AstraZeneca, ten slotte, wordt tinnitus als bijwerking opgenomen in de bijsluiter. 
Oorsuizingen zouden zich bij minder dan 1 op de 100 gevaccineerden kunnen voordoen. Ook 
daar wordt een onprettig prikkelend, tintelend, brandend of verminderd gevoel in de huid als 
nieuwe bijwerking opgenomen. Net als oorsuizingen wordt de frequentie van die bijwerking 
ingeschat als minder dan 1 op 100. Bron: Het Nieuwsblad, 14 juli 2022. 

 

Bron: RTL Nieuws, 16 juli 2022. 

 

Kuipers: 'Als corona een neusverkoudheid wordt, moet je het ook zo 
behandelen' 

Er komt een coronabesmettingsgolf na de zomer. Daar twijfelt minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) niet aan. In een gesprek met NU.nl kijkt de bewindsman vooruit en denkt 
hij heel voorzichtig aan het schrappen van de isolatiemaatregel. ‘Stel dat verschillende 
varianten in de toekomst niet meer dan een neusverkoudheid veroorzaken, dan moet je het 
virus ook zo behandelen.’ 
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De bestrijding van corona lijkt eerder een roosterprobleem in deze krappe arbeidsmarkt. Ligt 
het zwaartepunt van de aanpak bij Volksgezondheid nog wel op de goede plek, of moet dat 
eigenlijk naar Sociale Zaken? 
 
‘Dat is interessant. Dank voor deze vraag. Ik kreeg veel kritiek omdat ik problemen over de 
schutting zou gooien en geen verantwoordelijkheid zou nemen. Corona gaat niet meer weg. 
De huidige besmettingspieken zijn bij vlagen ontzettend hoog en er vallen dan veel mensen 
uit.’ 
 
‘In de jaren 2020 en 2021 hebben we naar schatting zo'n 4,7 miljoen besmettingen gehad. In 
de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er al 6 miljoen. Wauw! Je moet niet verbaasd 
zijn als je van half september tot half april 10 miljoen besmettingen hebt.’ 
 
‘Dat betekent enorm veel personeelsuitval. De Nederlandse Spoorwegen, Schiphol, het 
onderwijs en natuurlijk de zorg gaan dat allemaal voelen.’ 
 
Komt er een moment dat we met een positieve test toch naar ons werk gaan? 
‘Dat hangt van de situatie af. Stel dat verschillende varianten in de toekomst niet meer dan 
een neusverkoudheid veroorzaken, dan moet je het virus ook zo behandelen.’ 
 
‘We kunnen er slim mee omgaan. Je houdt afstand, niest in je elleboog en geeft iemand geen 
hand.’ 
 
Werkt dat ook in een drukke trein? 
‘Dat kan. Maar daar zijn we nu nog niet. Kijk ook naar de discussie van deze week over 
kwetsbare personen. Zij zijn heel huiverig om besmette mensen tegen te komen.’ 
 
Die groep kwetsbaren blijft, en het virus ook. U denkt dat er dan toch een moment komt dat 
je met het virus de deur uitgaat? 
 
‘Voor alle duidelijkheid: dat moment is er nog niet en ik overweeg ook niet om dat morgen in 
te voeren.’ 
 
Maar u zegt wel: op termijn zou het kunnen? 
 
‘Daar zou je je een voorstelling van kunnen maken.’ ‘Maar nogmaals, en sorry voor al de 
disclaimers, ik overweeg het echt nog niet. Voor nu is testen bij klachten en in isolatie bij een 
positieve test het belangrijkste mechanisme dat we hebben om besmettingen in te dammen.’ 
 
Ook als we niet heel erg ziek worden en straks tien miljoen mensen besmet raken? 
‘Het zou uiteindelijk zo kunnen zijn dat dit een luchtweg- en verkoudheidsvirus wordt, net 
zoals al die andere virussen. Dan ga je er ook zo mee om.’ 
 
‘Dan kom ik toch weer terug op die groep kwetsbaren, want ik wil benadrukken dat ik daar 
empathie voor heb. Tegelijkertijd is het zinvol om je te realiseren dat corona een van de 
besmettingen is in een veelheid van virussen die iedere dag om ons heen zijn.’ 
 
‘Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn bevattelijk voor een virusinfectie. Die 
kwetsbaarheid kun je niet wegnemen. Besmettingen krijg je niet naar nul met maatregelen 
zoals mondkapjes en afstand houden.’ 
 
Over maatregelen gesproken. U vroeg sectoren met eigen plannen te komen voor het geval er 
weer maatregelen nodig zijn. Die zijn straks leidend als het RIVM advies uitbrengt. Maar 
vertegenwoordigers in die sectoren weten niet wanneer je bijvoorbeeld een mondkapje in de 
trein of in het café op moet. Wie bepaalt dat? 
 
‘Het RIVM monitort en evalueert wekelijks. Zitten we in een alarmfase? Moeten we vaccineren? 
De GGD's staan klaar om alles weer op te tuigen als dat nodig is.’ 
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‘Als het RIVM waarschuwt, dan worden het OMT én MIT om een advies gevraagd en worden 
de sectorplannen daarbij als basis gebruikt.’ 
 
Dan krijg je tig verschillende adviezen. Dat lijkt me niet eenvoudig communiceren. 
‘Het is een op maat gesneden advies voor iedere sector. In het verleden zeiden we: alle 
contactberoepen gaan dicht. Dat wil je niet.’ 
 
‘De sectoren hebben de afgelopen jaren heel vaak geroepen: geef ons nu armslag, want wij 
weten zelf het best wat we in onze setting kunnen doen.’ 
 
Uw voorganger zei dat het iets decadents heeft om een vaccin te weigeren. Hoe staat u daarin? 
‘Wel of niet vaccineren is een persoonlijke keuze, maar wel een keuze met consequenties. Ook 
voor anderen.’ 
 
‘Een vaccin beschermt je tegen ernstige ziekte. Daardoor is de kans dat je hulp in het 
ziekenhuis nodig hebt en iemand anders verdringt en laat wachten kleiner. Uitgestelde zorg 
leidt voor veel mensen tot een lagere kwaliteit van leven.’ 
 
Zou u het fijn vinden om die discussie te depolitiseren? 
 
‘Dat probeer ik ook. Verplichte vaccinatie gaat heel ver. Ik ben ervan overtuigd dat als je goede 
uitleg geeft, je mensen ook kunt overhalen.’ 
 
‘Laatst had ik een gesprek met iemand die zich uit religieuze overwegingen niet wilde laten 
vaccineren, omdat je het ziekteverloop beïnvloedt.’ 
 
‘Maar als je geen vaccin neemt om het ziekteverloop te beïnvloeden, dan moet je dat ook 
meewegen als je in het ziekenhuis wel een infuus krijgt, medicijnen krijgt en er een tube in je 
keel komt als je zelf geen adem meer kunt halen. Al die zaken beïnvloeden het ziekteverloop. 
Die spagaat snap ik niet. Ik vind dat niet rationeel.’ 
 
Geloof en ratio gaan niet per se goed samen? 
 
‘Klopt. Maar ik benoem het zo. In dit geval ging die persoon er nog eens over nadenken.’ Bron: 
NU.nl, 16 juli 2022. 
 
Kuipers 'kan zich voorstellen' dat corona-isolatie verdwijnt, maar 
voorlopig niet 

Als coronavarianten in de toekomst niet meer dan een neusverkoudheid zijn, dan moeten we 
daar ook zo mee omgaan. Dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. De 
isolatiemaatregel zou dan afgeschaft kunnen worden. 

Kuipers doet zijn uitspraken in een gesprek met NU.nl. Hij benadrukt dat het voorlopig nog 
niet zover is. 

‘Stel dat verschillende varianten in de toekomst niet meer dan een neusverkoudheid 
veroorzaken, dan moet je het virus ook zo behandelen’, zegt hij. ‘We kunnen er slim mee 
omgaan. Je houdt afstand, niest in je elleboog en geeft iemand geen hand.’ 

De minister zegt dat testen bij klachten en isolatie bij een positieve test op dit moment nog de 
belangrijkste manieren zijn om het aantal besmettingen in te dammen. 

Kuipers houdt ook rekening met een flinke coronagolf in het najaar en de winter. In de eerste 
drie maanden van dit jaar waren er 6 miljoen besmettingen, tussen half september en half 
april 'moeten we niet verbaasd zijn' als het er 10 miljoen worden, zegt hij. 

Dat kan enorm veel uitval van personeel bij de NS, op Schiphol, in het onderwijs en de zorg 
veroorzaken. 
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Minister Kuipers benadrukt dat hij veel empathie heeft voor kwetsbaren, die zich zorgen 
maken om besmettingen. ‘Tegelijkertijd is het zinvol om je te realiseren dat corona een van de 
besmettingen is in een veelheid van virussen die iedere dag om ons heen zijn.’ Bron: RTL 
Nieuws, 16 juli 2022. 

Vierdaagse na twee jaar dinsdag weer van start: 'het WK van gewone 
mensen' 

Het is druk, vaak warm, je houdt er zere gewrichten en heel veel blaren aan over. Toch doen 
iedere keer tienduizenden mensen met veel plezier en overgave mee aan de Nijmeegse 
Vierdaagse. Komende dinsdag gaat de 104e editie van start, tenminste: als de verwachte hitte 
geen roet in het eten gooit. 

Juist die dag kan het lokaal zeer warm worden. Over aanpassingen van het programma neemt 
de organisatie vanochtend een besluit, dat om 14.00 in een persconferentie worden toegelicht. 
Maar wat maakt wandelen in groepsverband zo bijzonder? 

Journalist Fons de Poel noemt de Vierdaagse ‘het wereldkampioenschap van gewone mensen’. 
Hij maakte in 2016 een documentaire over de wandeltocht en presenteert er dit jaar opnieuw 
een tv-programma over. ‘De deelnemers zijn geen atleten, maar ze leveren wel een 
topprestatie’, zegt De Poel. ‘Want ze moeten echt afzien en daarmee creëren ze voor zichzelf 
een soort eeuwige roem. Bovendien ontvang je meer applaus en waardering dan wanneer je 
in je eentje door een bos wandelt.’ 

 

Aan de Vierdaagse doen vaak ook oudere deelnemers mee, in tegenstelling tot andere sporten. 
Dit jaar is de 90-jarige Hub Mooren uit Bergen op Zoom de oudste deelnemer. 

Samen de prestatie leveren. Volgens het in 2016 gepubliceerde onderzoek De Kracht van de 
Vierdaagse van de Radboud Universiteit en het Mulier Instituut is dat een van belangrijkste 
drijfveren van de Vierdaagse-wandelaars. ‘Het schept verbondenheid met elkaar. Je ontmoet 
mensen met dezelfde passie en het gezamenlijke doel om de tocht uit te lopen’, zegt Paul Hover 
van het Mulier Instituut. 

Vierdaagse-marsleider Henny Sackers vindt die saamhorigheid en tegelijkertijd diversiteit de 
kracht van de Vierdaagse. ‘Het is een doorsnee van de samenleving. Van jong tot oud, burger 
tot militair, mensen met een beperking tot valide mensen en van een crimineel tot een 
professor. Iedereen voelt zich verbonden met elkaar.’ 

Volgens Hover is de Vierdaagse eigenlijk twee evenementen in één. ‘Naast het 
wandelevenement heb je de Vierdaagsefeesten. Die versterken elkaar ontzettend. De 
Vierdaagse is groots, heeft meer dan honderd jaar historie en wordt omarmd door de stad en 
regio. Dat maakt het tot iets bijzonders.’ 
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Sackers: ‘Ze hebben in Japan en China, niet de minste landen, geprobeerd de Vierdaagse na 
te bootsen. Maar het is niet te vergelijken. De Nijmeegse Vierdaagse is echt uniek in de wereld.’ 

Dat beaamt Fons de Poel. ‘Er doet een leger aan vrijwilligers mee, deelnemers worden overal 
in de regio ondergebracht, het leeft echt. Je merkt aan alles dat het al meer dan honderd jaar 
zich daar afspeelt. Dat kun je morgen niet in Deventer proberen.’ 

Naast het sociale aspect heeft de Vierdaagse ook een andere maatschappelijke functie. Paul 
Hover: ‘Je ziet bij dit soort evenementen, maar ook bij marathons of fietswedstrijden, dat 
deelnemers er speciaal voor gaan trainen. Het zijn voor hen belangrijke aanjagers om meer te 
sporten en bewegen in Nederland.’ 

Toch is dit jaar de Vierdaagse voor het eerst sinds lange tijd niet uitverkocht. Een gevolg van 
corona, denkt Hover: ‘Mensen zijn voorzichtiger geworden. Ook bij andere sportevenementen 
worden de deelnemersaantallen niet gehaald. Men is toch bang voor besmettingen.’ 

Corona heeft er wel voor gezorgd dat mensen meer zijn gaan wandelen. Hover: ‘Waar andere 
sportbonden juist kleiner worden is de Koninklijke Wandelbond Nederland flink gegroeid. 
Mensen lopen vaker in verenigingsverband.’ De ANWB laat weten dat de populariteit van 
groepswandelvakanties sinds 2020 toeneemt en dat ook steeds meer dertigers en gezinnen 
het wandelen omarmen. Bij de ANWB zijn Griekenland, Portugal en Spanje de landen die het 
vaakst geboekt worden voor een wandelvakantie in het buitenland. 

Er is dus hoop voor de Vierdaagse, zegt ook marsleider Sackers. ‘De Nijmeegse Vierdaagse 
heeft zo'n magische aantrekkingskracht, die verdwijnt niet zomaar.’ Bron: NOS, 17 juli 2022. 

 

Wandelaars lopen de Waalbrug over tijdens de Vierdaagse in 2018. @ ANP 
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Bron: NOS, 17 juli 2022. 

Jongeren verdeeld over nieuwe coronavaccinatie na de zomer: 'Ik vind 
het wel welletjes' 

Jonge mensen staan niet te springen om na de zomer een nieuwe vaccinatie tegen het 
coronavirus te halen. Slechts de helft (50 procent) van de 18- tot 35-jarigen wil een prik als 
deze wordt aangeboden. Ouderen zien zo'n extra prik juist wel zitten. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. Veel 
jonge mensen voelen minder de noodzaak om zich opnieuw te laten vaccineren nu ze zelf één 
of meerdere keren corona hebben gehad. En de huidige variant van het virus vaak milder 
verloopt. 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vorige week aan 
het RIVM en de GGD gevraagd om te starten met voorbereidingen voor een 
vaccinatiecampagne na de zomer. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een scenario 
waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich weer kan laten vaccineren. 

Toch zitten veel mensen daar niet op te wachten. Waar een jaar geleden 86 procent van de 
(deels) gevaccineerde mensen nog bereid was om een extra prik te halen, is dat nu 63 procent. 
25 procent wil niet opnieuw gevaccineerd worden en de rest (12 procent) twijfelt. 

Onder 18- tot 35-jarigen is het animo nog lager: de helft (50 procent) is bereid zich opnieuw 
te laten vaccineren. ‘Ik ben gevaccineerd en heb inmiddels drie keer corona gehad. Ik ben er 
helemaal klaar mee, ik doe het niet meer’, schrijft een panellid. 

Ben je bereid om je na de zomer opnieuw te laten vaccineren tegen het coronavirus? 

Een ander schrijft: ‘Ik heb corona gehad en ben tot en met de boosterprik gegaan qua 
vaccineren. Corona is afgezwakt tot een virus met meestal een mild verloop. Het is nu aan de 
kwetsbaren om zich te weren voor de winterperiode, à la de griepprik.’ 

Veel jonge mensen voelen minder druk om zich te laten vaccineren nu het 
coronatoegangsbewijs in Nederland niet meer gebruikt wordt. Ook is bij veel landen geen 
vaccinatiebewijs meer nodig om het land in te reizen. 

Iemand schrijft hierover: ‘Enkel wanneer mijn reisbestemming het eist, zal ik een extra 
vaccinatie overwegen. En anders vertrouw ik liever op mijn eigen herstelvermogen.’ 

65-plussers staan juist te springen om een extra prik. Vier op de vijf willen die na de zomer 
gaan halen. ‘Het is voor mij gewoon verstandig om zodra er een vaccinatie beschikbaar is deze 
te nemen. Dan hoef ik bij een uitbraak minder angstig te zijn’, schrijft een panellid. 
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Voor sommigen kan de prik niet snel genoeg komen, zo schrijft een 76-jarige: ‘Ik sta vooraan 
in de rij als er ingeënt kan worden. Ik zal er alles aan doen om de kans om corona te krijgen 
zo klein mogelijk te houden. Dat heeft zeker ook met mijn leeftijd te maken.’ 

Niet-kwetsbaren die zich wel opnieuw willen laten vaccineren, zeggen dat preventief te doen. 
Om een besmettingsgolf en nieuwe lockdown te voorkomen en om kwetsbaren te beschermen. 
‘Het voelt toch een beetje als mijn plicht om mijn medemens te beschermen’, schrijft iemand. 

Een ander schrijft: ‘Als dat kan helpen tegen een nieuwe golf besmettingen en daardoor dus 
allerlei maatregelen, dan vind ik het geen probleem om weer een vaccinatie te halen.’ 

Over dit onderzoek 

Het onderzoek is gehouden van 6 tot en met 8 juli 2022. Aan het onderzoek deden 28.716 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitkomsten zijn gewogen op het totaal aantal 
ondervraagden en representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, 
burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden. Bron: Een Vandaag, 
15 juli 2022. 

 

Bron: Een Vandaag, 15 juli 2022. 

Eén lockdown te veel: expats verlaten Shanghai. ‘Je kunt hier geen 
normaal leven meer leiden’ 

Door de pandemie was de expatgemeenschap in China al uitgedund, maar de lockdown van 
Shanghai heeft een nieuwe leegloop in gang gezet. Die exodus zal de kosmopolitische stad 
veranderen: China verliest een belangrijke connectie met het buitenland. 

Het was om drie uur ’s nachts dat Ralph Koppitz besefte dat het misschien tijd was om uit 
China te vertrekken. Shanghai was in lockdown, Koppitz en zijn gezin zaten net een week 
opgesloten in hun appartement, toen midden in de nacht drie mannen in witte pakken voor 
hun voordeur stonden. De hond begon te blaffen, Koppitz’ 13-jarige dochter werd wakker, ze 
wisten niet wat hun overkwam. 

‘We waren geschokt, we dachten dat er iets gebeurd was en dat ze ons wilden meenemen naar 
een centrale quarantainepost’, zegt Koppitz aan de telefoon vanuit Shanghai. ‘Maar ze hadden 
gewoon instructies van het lokale buurtcomité gekregen dat we een antigeentest moesten 
doen. Dat moest nu, dat kon niet wachten tot zeven uur ’s ochtends. We dachten er al langer 
over om weg te gaan, door alle reisrestricties, maar dit was voor ons het kantelpunt.’ 
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Koppitz, een Duitse advocaat die al 25 jaar in China woont, is een van de vele buitenlandse 
medewerkers die de komende tijd uit Shanghai en uit China vertrekken. Hij en zijn gezin 
houden hun opties open: ze verhuizen naar Berlijn, maar houden hun huis in Shanghai aan, 
al treffen ze voorbereidingen voor een definitief vertrek. ‘Als er een grote verschuiving in het 
Chinese beleid zou zijn, en normaal reizen weer mogelijk zou worden, zullen we overwegen 
terug te komen.’ 

Was de expatgemeenschap in China door de covidpandemie en reisrestricties al flink 
uitgedund, de lockdown in Shanghai heeft een nieuwe leegloop op gang gebracht. De Europese 
Kamer van Koophandel schat dat het aantal buitenlanders in China sinds het begin van covid 
al gehalveerd is en dat het deze zomer nog eens zou kunnen halveren. Shanghai was dit 
voorjaar ruim twee maanden in lockdown en blijft onderhevig aan strenge maatregelen, 
waardoor de vrees voor nieuwe lockdowns voortleeft. 

Het is een exodus die het kosmopolitische Shanghai ingrijpend zal veranderen en mogelijk de 
huidige geopolitieke ontwikkelingen zal versterken. China sluit zich steeds meer af voor de 
buitenwereld en raakt steeds meer gebrouilleerd met het Westen. Met het vertrek van grote 
aantallen expats – vaak mensen met jarenlange China-ervaring – verdwijnt een belangrijke 
connectie tussen China en het buitenland. 

‘Wij waren goede ambassadeurs voor China’, zegt Koppitz. ‘Als je hier zo lang bent, zie je de 
dingen genuanceerder. Wij zagen veel positieve dingen en tijdens de eerste anderhalf jaar van 
covid waren we heel blij met het Chinese beleid. We zagen de lockdowns in Europa, terwijl wij 
in Shanghai een heerlijk leven leidden. Maar het wordt moeilijker nu China zich niet aanpast 
aan het nieuwe normaal. De hele wereld gaat open, maar wij zitten nog steeds met 
reisrestricties en lockdowns.’ 

Het liefst zou Koppitz niet vertrekken. Zijn gezin heeft een eigen bedrijf in China, zijn 
echtgenote is Chinees, zijn drie kinderen zijn er geboren. Door de reisrestricties sinds covid 
en de extreem dure vluchten twijfelde het gezin al langer. Koppitz heeft zijn twee oudere 
kinderen, die aan een universiteit in Duitsland studeren, al zo’n twee jaar niet gezien. Maar 
het waren pas de lockdown en het gevoel van angst, die de doorslag gaven. 

Het is een houding die bij veel expats in de huidige vertrekgolf is te zien. In de eerste maanden 
van covid gingen vooral buitenlanders weg met minder hechte banden met China. Studenten 
en leerkrachten Engels, werknemers met korte contracten, avonturiers. Maar in deze tweede 
golf vertrekken veel buitenlanders met tientallen jaren ervaring en een uitgebreid netwerk in 
China: ondernemers met een eigen bedrijf, gemengde gezinnen met Chinese familieleden. 

Neem Olivier Vermast, een Belgische manager van een Chinees roboticabedrijf, die sinds 2008 
in Shanghai woont. Deze maand verhuist hij met zijn gezin naar Madrid. ‘Toen wij hier 
aankwamen, was China een magische plaats, het land van de mogelijkheden’, zegt hij. ‘China 
was open en nieuwsgierig naar buitenlanders. Nu zie je de focus naar binnen verschuiven. Er 
is een China-first-retoriek ontstaan.’ 

Net als veel expats die nu weggaan, was Vermast al langer aan het nadenken over een mogelijk 
vertrek. De economische kansen in China werden minder en de houding tegenover 
buitenlanders negatiever. Dat laatste werd nog versterkt door covid en de neiging van de 
Chinese overheid om elke uitbraak in de schoenen van buitenlanders te schuiven. Anderzijds 
had China voor een gezin met twee kleine kinderen ook voordelen, dankzij relatief goedkope 
huishoudelijke hulp. 

Vermast en zijn Australische echtgenote overwogen pas in 2023 te vertrekken, als hun jongste 
dochter een jaar zou zijn. Maar de lockdown bracht alles in een versnelling. ‘Sinds midden 
maart kun je hier geen normaal leven meer leiden en je loopt het risico weer in een lockdown 
of een quarantainecentrum terecht te komen’, zegt Vermast. ‘Het heeft weinig toegevoegde 
waarde hier te blijven. Bovendien, de meeste van onze vrienden zijn al weg.’ 
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Voor expats die in Shanghai blijven, dreigt de stad minder aantrekkelijk te worden. 
Internationale scholen verliezen leerlingen en leerkrachten, westerse restaurants sluiten de 
deuren en in winkels neemt het aanbod aan importproducten af. De Chinese overheid heeft 
aangekondigd het makkelijker te maken voor leerkrachten om naar China te reizen en heeft 
de hotelquarantaine voor inkomende reizigers ingekort. Maar de handreikingen zijn zo 
halfslachtig dat ze weinig indruk maken. 

‘Het aantal buitenlanders zal blijven dalen en de sfeer van Shanghai zal veranderen’, zegt 
Koppitz. Hij vertrekt met gemengde gevoelens, maar kijkt er tegelijk naar uit om in Duitsland 
te zijn. Eindelijk zal hij zijn kinderen terugzien, zal hij kunnen reizen, zal hij geen stress voelen 
omdat zijn wijk zomaar in lockdown kan gaan. ‘Vrienden die al terug zijn in Europa zeggen 
dat het ongelofelijk is: mensen dragen geen maskers en zijn ontspannen. Het is een gewicht 
dat van je schouders valt.’ 

Het is moeilijk om het vertrek van expats uit Shanghai in getallen te vatten. In 2010 woonden 
er volgens de tienjaarlijkse volkstelling 208.000 buitenlanders in Shanghai. In 2019 meldde 
de Staatsadministratie voor Buitenlandse Experts dat er in Shanghai 215.000 buitenlanders 
werkten. In 2020 daalde het aantal buitenlanders volgens de volkstelling naar 164.000. Het 
is onduidelijk of de definities van 2019 en 2020 identiek zijn. 

In een vragenlijst van expatmagazine This is Shanghai, afgenomen tijdens de lockdown, zei 48 
procent van de ondervraagde buitenlanders binnen het jaar te willen vertrekken. Het 
onderzoek is niet wetenschappelijk en kan bovendien een momentopname zijn. 

In een enquête van de Britse Kamer van Koophandel in China zei veertig procent van de 
leerkrachten op internationale scholen dat ze dit jaar zouden vertrekken. Bron: Het 
Nederlands Dagblad, 18 juli 2022. 

 

Bron: Nederlands Dagblad, 19 juli 2022. 
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Coronagolf lijkt over top heen, aantal positieve tests daalt 

De verwachte daling van het aantal nieuwe coronagevallen lijkt te zijn begonnen. 
In de afgelopen week zijn minder positieve tests geregistreerd dan in de week 
ervoor. Of de daling doorzet, hangt af van een nieuwe subvariant van het virus die 
ook in Nederland is opgedoken. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt elke dinsdag met 
een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen 
ervoor 43.220 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was het hoogste 
aantal sinds 12 april, drie maanden geleden. 

In de zes dagen na die laatste update zijn 33.455 besmettingen aan het licht 
gekomen, gemiddeld 5.576 per dag. Daarmee zou het weektotaal kunnen uitkomen 
op ongeveer 40.000. Dat zou 5 tot 10 procent minder zijn dan vorige week. Het 
wordt dan de eerste daling sinds eind mei, na zes achtereenvolgende weken waarin 
het aantal positieve tests steeg. 

Die stijging komt door de opkomst van drie versies van de Omikron-variant van 
het coronavirus. Die subvarianten hebben de wetenschappelijke namen B.2.12.1, 
BA.4 en BA.5. Zij kunnen de afweer tegen het coronavirus beter omzeilen dan 
andere varianten. Vorige week meldde het RIVM dat een nieuwe subvariant, 
BA.2.75 alias centaurus, in Nederland is vastgesteld. Veel is nog niet bekend over 
deze coronaversie. 

Het RIVM meldt dinsdag hoeveel coronapatiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen. 
Dit aantal neemt waarschijnlijk nog altijd toe. Als het aantal positieve tests daalt, 
kan een paar weken later de instroom in de ziekenhuizen ook gaan dalen. Bron: 
Hart van Nederland, 19 juli 2022. 

 

Bron: NRC, 30 juni 2022. 

Een op de vier ziekmelders met corona denkt op het werk besmet te zijn 
geraakt 

We blijven ons bovengemiddeld vaak ziek melden op het werk en dat kwam ook vorige maand 
weer voor een groot deel door verzuim door corona. Een kwart van de mensen die zich met 
corona ziek hebben gemeld, zegt op het werk besmet te zijn geraakt, meldt de grootste 
arbodienstverlener van Nederland. 

‘Werkgevers en werknemers hebben samen een verantwoordelijkheid daarin’, zegt Jurriaan 
Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare en ArboNed. ‘Denk 
aan de basisregels, zoals afstand houden en frisse lucht.’ Werknemers met klachten moeten 
vooral thuisblijven. 

Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je je ook ziek meldt. ‘Thuiswerken voor wie dat kan helpt 
om besmetting op de werkvloer te voorkomen.’ De zomercoronapiek ligt inmiddels achter ons, 
meldde ook het RIVM al. ‘De vraag is hoe het aantal besmettingen en ook het verzuim zich 
verder ontwikkelen in de zomer en vooral daarna’, zegt Penders. 
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De arbodienstverlener gaat uit van een reële kans op een nieuwe piek in de herfst. ‘Daar kun 
je je op voorbereiden, maak gebruik van de eerder opgedane ervaring.’ 

Het verzuim kwam in juni uit op 4,4 procent, dat is weer hoger dan de maand ervoor en hoger 
dan gebruikelijk in deze maand. Bron: NU.nl, 21 juli 2022. 

Corona na 2,5 jaar in Micronesië aangekomen 

Micronesië is er ruim tweeënhalf jaar lang in geslaagd om corona buiten de deur te houden. 
Daarmee was de archipel een van de laatste landen ter wereld zonder Covid-besmettingen. 
Maar nu heeft de ziekte toch toegeslagen op de eilandengroep in de Stille Zuidzee. 

De regering van Micronesië, een federatie, heeft laten weten dat er in twee van de vier staten 
besmettingen zijn geconstateerd. Meer dan 40 mensen zouden corona onder de leden hebben. 
Om te voorkomen dat dit aantal verder groeit is Micronesiërs op het hart gedrukt om grote 
groepen mensen te mijden en zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. 

De uitbraak komt op een vervelend moment. Micronesië bleef lange tijd coronavrij door strenge 
regels voor toegang tot de archipel en verplichte vaccinaties voor alle bewoners. Die restricties 
zouden op 1 augustus worden opgeheven. Mogelijk gooien de besmettingen nu roet in het 
eten. 

Alleen Tuvalu en de Marshall Eilanden zijn nog coronavrij, maar deze landen hebben minder 
dan 100.000 inwoners. Ook Turkmenistan houdt vol dat nog geen enkele inwoner is besmet, 
maar experts twijfelen of de Turkmeense regering wel de waarheid spreekt. Bron: De Telegraaf, 
20 juli 2022. 

 

Bron: Trouw, 21 juli 2022. 

Het coronavirus heeft een tunneltje gevonden om de hersenen te 
bereiken 

Het was een raadsel hoe het coronavirus in de hersenen kon komen. Wetenschappers in Parijs 
denken de route gevonden te hebben: een nanobuisje. 
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Het coronavirus SARS-CoV-2 kan zich van de ene naar de andere cel verspreiden door middel 
van microscopisch kleine verbindingen tussen cellen, tunneling nanotubes (TNT) genoemd. 
Mogelijk is dit een mechanisme dat kan verklaren hoe SARS-CoV-2 in de hersenen terecht 
kan komen, ondanks dat de meeste hersencellen de benodigde ACE-2-receptor op hun 
oppervlak missen. Het virus lift mee op de TNT-verbindingen. Dat schrijven 
onderzoekers Anna Pepe en Chiara Zurzolo van het Institut Pasteur in Parijs in Science 
Advances. 

Al eerder toonden andere onderzoekers de aanwezigheid van SARS-CoV-2 aan in de hersenen 
van een overleden covidpatiënt. Daarnaast is ook bekend dat een corona-infectie tal van 
neurologische verschijnselen kan veroorzaken, variërend van vermoeidheid en 
concentratiestoornissen tot reuk- en smaakverlies. Maar het was een raadsel hoe het 
coronavirus erin slaagde zenuwcellen te infecteren, waarvan de meeste immers de ACE-2-
receptor missen. 

De onderzoeksgroep van Zurzolo besloot te kijken of de infectie misschien van longcellen op 
zenuwcellen kon worden overgedragen via minuscule nanobuisjes. Dit zijn langgerekte dunne 
uitlopers van de cel die onderlinge verbindingen maken. In eerder onderzoek was al 
vastgesteld dat andere virussen, waaronder hiv, herpes en griepvirus, via zulke buisjes naar 
andere cellen konden verhuizen. Een alternatieve manier van infectie dus, die het in dit geval 
voor corona ook mogelijk zou maken om cellen zonder ACE-2-receptor te infecteren. 

In hun experimenten lieten de onderzoekers zien dat gekweekte zenuwcellen niet besmet 
raakten als ze er SARS-CoV-2 bij deden. Longcellen die veel ACE-2-receptoren aan hun 
celoppervlak hebben raakten wel geïnfecteerd. Maar als de onderzoekers beide soorten cellen 
samen in één bakje kweekten en er virus bij deden, raakten de zenuwcellen wel geïnfecteerd. 
Dezelfde proef met het restant doodgemaakte longcellen leverde geen infectie van de 
zenuwcellen op, een aanwijzing dat de virusoverdracht een actief proces moet zijn dat levende 
longcellen vereist. 

Nader onderzoek leerde ook dat infectie met SARS-CoV-2 de longcellen ertoe aanzet extra veel 
TNT’s te maken. Die maakten ze onderling veel meer, maar ook met de hersencellen als die in 
hetzelfde bakje zaten. 

Een van de onderzoekers uit het team is de Nederlander Matthijn Vos die gespecialiseerd is 
in cryo-elektronenmicroscopie. „Met deze techniek kunnen we als het ware een CT-scan van 
cellen maken, waardoor we heel precies kunnen zien wat er in en rond de TNT’s gebeurt. Zo 
konden we zien dat er inderdaad TNT’s werden gevormd tussen de longcellen en hersencellen. 
En dat er soms ook virusdeeltjes op en in die TNT’s zaten.’ 

Hoe precies de infectie zich via de nanobuisjes kan verplaatsen van longcellen naar 
zenuwcellen is nog niet duidelijk. „De naam tunneling nanobuisje suggereert dat het virus of 
zijn onderdelen er dóórheen gaan. Via het tunneltje, de open verbinding tussen twee cellen, 
kan genetisch materiaal van het virus verhuizen, maar ook virusfabriekjes, een set 
viruseiwitten, of zelfs complete virusdeeltjes. Maar het punt is dat het niet dóór het buisje 
hoeft te gaan. We zien het virus af en toe in het tunneltje, maar we weten niet of het daardoor 
daadwerkelijk oversteekt.’ 

Er is namelijk nog een andere mogelijkheid, zegt Vos: „We zagen ook virusdeeltjes op de 
buitenkant van de buisjes. Dat kan erop wijzen dat de ACE2-receptor van de longcel via het 
membraan van het buisje naar de zenuwcel verhuist. Daardoor wordt de zenuwcel dus alsnog 
ontvankelijk voor SARS-CoV-2.’ 

Om uit te zoeken hoe de infectie zich verplaatst zouden de onderzoekers het transport van 
een levend coronavirus via een TNT ‘live’ willen volgen. Maar dat kan alleen met een 
microscoop die in een BSL-3-laboratorium staat. Dat is een laboratorium met een zeer streng 
veiligheidsregime, dat nog altijd vereist is voor het werken met SARS-CoV-2, legt Vos uit. 
„Wereldwijd zijn er maar een paar microscopen in zo’n sterk beveiligd lab en de toegang hiertoe 
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is zeer beperkt. We hopen volgend jaar te kunnen starten met de bouw van een eigen faciliteit.’ 
Bron: NRC, 20 juli 2022. 

GGD heropent grootste priklocatie en maakt zich op voor corona-
najaarsactie 

We staan opeengepakt in bomvolle treinen en metro’s om naar de Kuip of naar het North Sea 
Jazz Festival te gaan en we lijken er weinig aan over te houden. Zijn we met z’n allen in 
Rotterdam nu zo goed ingeënt en beschermd tegen corona? Is het virus op z’n retour? Of 
steken we onze kop in het zand? 

Van alle vragen die er leven, staat deze bovenaan: hoe gaat het eigenlijk met ons? 

Iedereen kent wel iemand die corona heeft (gehad). Je zou zeggen: een teken aan de wand. 
Anderzijds lijkt het virus minder besmettelijk; het reproductiegetal staat op 0,99 en de 
Rotterdamse ziekenhuizen liggen bepaald niet vol.  

Op de intensive care van het Erasmus MC liggen twee coronapatiënten, op die van het 
Maasstad één. Op de verpleegafdelingen van de vier ziekenhuizen liggen nog geen honderd 
coronapatiënten: dertig in het Maasstad, 28 in het Franciscus, 27 in het Erasmus en zeven 
in het Ikazia Ziekenhuis. Cijfers die onder het landelijk gemiddelde liggen. 

De vraag rijst of er nog wordt getest en ingeënt. 

Omdat we graag op reis gaan en ons wel zorgen maken over hoe het buitenland met corona 
omgaat, neemt de GGD in de Rotterdamse regio momenteel zes- tot zevenhonderd testen per 
dag af. Na een opleving afgelopen maand ‘stabiliseert het aantal positieve testen nu’, ervaart 
Timo Boelsums. ‘Dat duidt op een mogelijk begin van een daling’, aldus de GGD-arts 
infectieziektebestrijding. 

 
Minister Ernst Kuipers was onlangs op de Afrikaandermarkt om aandacht te vragen voor 
testen en vaccineren tegen corona. In het midden luistert GGD-arts Timo Boelsums mee. © 
Frank De Roo 

Hoe duidt hij de huidige stand van zaken? 

Het is lastig te meten hoeveel mensen in het Rijnmondgebied het Covid-virus onder de leden 
hebben. Wie ziek is, blijft thuis, maar hoeft dat de GGD niet te melden. ‘Het is een heel andere 
situatie nu. Vorig jaar had je veel meer mensen die vatbaar waren’, stelt Boelsums. Het 
immuunsysteem van veel inwoners is versterkt doordat zij of corona hebben gehad of zijn 
gevaccineerd. ‘Dat stemt mij rustiger dan in eerdere fases van de pandemie.’ 
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Op dit moment heeft 55 procent van alle volwassenen in Rotterdam en omstreken de 
basisserie én de boosterprik gehad. Van de 60-plussers heeft 47,3 procent daarnaast de 
herhaalprik gekregen. Om het belang van inenten onder de aandacht te brengen, was minister 
Kuipers (volksgezondheid) pas op de markt op het Afrikaanderplein, want de GGD trekt die 
campagne onverminderd door.  

Boelsums: ‘De mensen ervaren minder urgentie, maar het is belangrijk de bescherming tegen 
Covid op peil te houden. De vaccins doen het nog steeds goed. We zien dat de nieuwe, 
landelijke oproep aan mensen die nog niet al hun prikken hebben gehaald, effect heeft. 
Afgelopen week hebben we in de regio zo’n 6200 prikken gezet.’ 

Maakt Boelsums zich zorgen? 

Hij vraagt zich af of we niet alleen het topje van de ijsberg zien en noemt het ‘zomergolfje’ 
opvallend. Maar hij en zijn GGD-collega’s zijn nu veel beter voorbereid. ‘Het is belangrijk het 
najaar goed door te komen. We waken voor een lockdown of overvolle ziekenhuizen.’  

Om die reden maakt de gezondheidsdienst zich klaar voor een najaarscampagne, die al 
voorzichtig van de grond komt. De voorlichting, aldus Boelsums, wordt opgeschaald en vanaf 
vandaag wordt er op de locatie bij Rotterdam The Hague Airport niet alleen getest, maar ook 
weer  gevaccineerd. ‘Deze locatie is efficiënter ingericht. We kunnen er sneller en makkelijker 
opschalen als dat nodig is. Eind juli krijgen we te horen of we landelijk voor een nieuwe 
herhaalprik gaan.’ 

En dan kunnen we ook kiezen voor een nieuw vaccin. 

Klopt, zegt de infectiearts. BioNTech/Pfizer en Moderna, zogeheten mRNA-vaccins, zijn nog 
altijd beschikbaar. ‘Deze fabrikanten werken aan een nieuw vaccin dat beter beschermt tegen 
de Omikron-variant. En mensen kunnen kiezen voor het Novavax-vaccin; dat is op eiwitbasis. 
Voor die prik moet je wel eerst een afspraak maken, via 0800-0174.’ Bron: AD, 21 juli 2022. 

In Zweden bleven de scholen wel open  

Wereldwijd hebben leerplichtige jongeren te leven met de erfenis van de schoolsluitingen 
tijdens de coronapandemie. Maar in Zweden, dat alles net een tikje anders deed, lijken 
leerlingen weinig negatieve gevolgen te ondervinden. 

Voor een groot deel van de wereldbevolking kwam het dagelijkse leven dat voorjaar, met de 
komst van het nieuwe coronavirus, tot een abrupte stilstand. Maar niet in Zweden. Het land 
werd beroemd en berucht om zijn onorthodoxe pandemierespons. Maatregelen als lockdowns 
en een avondklok werden er beschouwd als draconisch, en bovenal in strijd met het 
constitutionele recht op vrijheid van beweging –zelfs toen de buurlanden een voor een de in 
het westen gangbare restricties instelden. In Zweden luidde de mantra: ‘persoonlijke 
verantwoordelijkheid’. 

Anders dan in de rest van Europa bleven ook de scholen in Zweden goeddeels open. 
Voorscholen, basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor jongeren tot 
een jaar of zestien hebben hun deuren nooit gesloten. Alleen de zogeheten ‘gymnasieskolor’, 
vergelijkbaar met de Nederlandse bovenbouw, verhuisden in het voorjaar van 2020 voor drie 
maanden naar een digitaal klaslokaal. 

Tijdens een infectiegolf in de daaropvolgende winter namen sommige van deze middelbare 
scholen zelf het besluit om weer tijdelijk over te gaan op lange-afstandsonderwijs. 

Het openscholenbeleid stuitte op veel binnenlands verzet, maar Folkhälsomyndigheten, het 
Zweedse RIVM, hield voet bij stuk: het op slot doen van scholen bij wijze van 
voorzorgsmaatregel, zonder enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de doeltreffendheid 
van een dergelijke zet, viel niet te verantwoorden. Bovendien waren de maatschappelijke 
gevolgen, aldus de autoriteit, niet te overzien. Want wie moest de zieken behandelen als het 
zorgpersoneel gedwongen met de kinderen thuiszat? Zou een schoolsluiting niet een 
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contraproductief effect sorteren op het moment dat broze grootouders werden gemobiliseerd 
als oppas? 

Negen op de tien scholieren wereldwijd, ook in Nederland, hebben tijdens de pandemie vroeg 
of laat thuis gezeten door een schoolsluiting. Deze leerlingen hebben anderhalf jaar lang af en 
aan vanuit hun slaapkamer les gekregen, met alle gevolgen van dien. De langdurige isolatie 
veroorzaakte meerdere problemen, zoals leerachterstanden, stress, depressies, 
angststoornissen en concentratieproblemen. 

De Zweedse covid-benadering heeft een flinke portie kritiek geoogst, zowel binnen als buiten 
de landsgrenzen. Een onafhankelijke onderzoekscommissie die in Zweden in het leven werd 
geroepen om het gehanteerde coronabeleid onder de loep te nemen had veel aan te merken op 
bijvoorbeeld de gebrekkige bescherming van ouderen in verzorgingstehuizen. Maar over één 
besluit had de commissie niks dan lof, vertelt universitair docent logopedie Anna Eva Hallin 
aan het Karolinska Instituut te Stockholm: de beslissing om de scholen open te houden. ‘Dat 
was achteraf gezien een goede en gebalanceerde politieke afweging.’ 

Des te meer omdat is gebleken dat de gezondheid van schoolkinderen niet op het spel gezet 
is. De besmettingscijfers onder jongeren bleven laag, ondanks het opendeurenbeleid. Deze 
strategie lijkt daarmee geen uitwisseling te zijn geweest van betere schoolresultaten in ruil 
voor meer corona. 

Maar de bewering dat de pandemie zonder consequenties bleef voor de leercurve van Zweedse 
leerlingen is te stellig. Ondanks de keuze om geen harde lockdown af te kondigen, hanteerde 
Zweden wel degelijk de dwingende aanbeveling om bij de minste symptomen thuis te blijven. 
Kinderen met aanleg voor een snotneus meldden zich om de haverklap ziek. Het ziekteverzuim 
van leraren en studenten, dat op het hoogtepunt met zo’n zeventig procent toenam ten 
opzichte van het pre-coronatijdperk, onderbrak veelvuldig de continuïteit van het 
lesprogramma. 

Toch bekrachtigen Hallins onderzoeksresultaten het positieve effect van het Zweedse 
schoolbeleid. Hallin vergeleek de leesvaardigheid van zeven- tot negenjarigen (in Zweden klas 
1 tot en met 3) voor en tijdens de pandemie. Omdat de landelijke toetsmomenten van klas 
drie, zes en negen tijdens de coronacrisis waren opgeschort en officiële onderwijsgegevens 
ontbreken, beriepen Hallin en haar collega’s zich op de scores van een (facultatieve) online 
leestest. Veel docenten kiezen ervoor om met behulp van dit beoordelingsinstrument het 
niveau van hun leerlingen drie keer per schooljaar te toetsen. Op die manier houden ze zicht 
op hun voortgang. 

De onderzoekers legden de testresultaten van tijdens de eerste twee coronagolven naast die 
van de pre-pandemische periode. Niets duidde op een achteruitgang in leesvaardigheden en 
tekstbegrip. Sterker: de resultaten van 2020 waren marginaal beter dan die van het jaar 
ervoor. Schoolkinderen met een kansarme achtergrond, normaliter een kwetsbare groep, 
leken evenmin achterop te zijn geraakt. 

‘De conclusies van een dergelijke studie staan of vallen bij de kwaliteit van de dataset’, zegt 
Hallin. ‘Het had bijvoorbeeld gekund dat tijdens de pandemie veel minder leerlingen dan 
normaal waren getest, of alleen de groep die onevenredig goed meekomt. Maar dat bleek niet 
het geval: het aandeel getoetste leerlingen was vergelijkbaar met voor de coronacrisis.’ 

Dat gezegd hebbende: er zullen ongetwijfeld individuele gevallen zijn bij wie de pandemie toch 
leerachterstanden heeft veroorzaakt. Zo noemt de Zweedse onderwijsinspectie 
Skolinspektionen de kinderen van (recent gearriveerde) migranten als een demografische 
groep die tijdens de coronacrisis hard is getroffen. Niet-Zweedse staatsburgers liepen 
bijvoorbeeld een disproportioneel groot risico aan covid-19 te overlijden. Dat zal ongetwijfeld 
gevolgen hebben gehad op de schoolcarrière van de kinderen in deze door ziekte gevelde 
gezinnen. 
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Daarbij, zegt universitair docent Hallin, richtte haar studie zich uitsluitend op begrijpend 
lezen en niet op bijvoorbeeld ontwikkelingen in rekenvaardigheid. ‘Om samen met je kind 
thuis een boek erbij te pakken is voor veel ouders aanzienlijk makkelijker dan gezamenlijk 
wiskunde bij te spijkeren.’ De overtuiging dat schoolgaande kinderen per definitie niet 
achterop zijn geraakt is daarom te rooskleurig. 

Hoe is het de bovenbouwleerlingen — de enige groep jongeren die verplicht thuis kwam te 
zitten — vergaan? Het korte antwoord: dat is moeilijk te zeggen. Ook hier geldt dat de officiële 
toetsmomenten zijn geschrapt, waardoor landelijke gemiddelden ontbreken. Docenten hebben 
tijdens de pandemie betere cijfers uitgedeeld dan in het studiejaar ervoor, en een groter 
aandeel leerlingen mocht doorstromen van de onderbouw naar de bovenbouw. Ook behaalden 
bovenmatig veel eindexamenleerlingen tijdens de pandemie hun diploma. 

Toch gelooft econoom en onderzoeker Anna Sjögren van het IFAU (het Instituut voor de 
evaluatie van de arbeidsmarkt en het onderwijsbeleid) niet dat dit wijst op meer 
kennisvergaring tijdens de schooljaren 2020-2021.’Ik denk dat hier sprake is van cijferinflatie 
en dat docenten milder hebben beoordeeld tijdens de pandemie. We weten bijvoorbeeld dat 
middelbare scholieren hogere cijfers voor wiskunde hebben behaald. Het lijkt me niet een 
teken dat jongeren meer hebben geleerd; eerder dat er minder of minder streng is getoetst.’ 

 

Scholieren op straat in Stockholm @ Getty Images 

Een kwalitatief onderzoek van de Zweedse onderwijsinspectie dat zich baseert op interviews 
met honderd middelbareschooldirecteuren signaleert wel degelijk moeilijkheden bij de 
overgang naar online onderwijs in het voorjaar van 2020. Aanvankelijk verliep die transitie 
vrij voorspoedig, niet in de laatste plaats door Zwedens positie als technologische wegbereider. 
De beschikbaarheid van digitale technologie is – vanzelfsprekend – een vereiste voor succesvol 
afstandsonderwijs. 

Zweden heeft in dit opzicht een lange weg afgelegd. Ongeveer negen op de tien middelbare 
scholen deelden al voor de covid-crisis computers uit aan al hun leerlingen. Volgens een studie 
van de Swedish Media Council uit 2017 had 97 procent van de dertien- tot zestienjarigen 
thuis toegang tot een computer, en 99 procent had toegang tot het internet. 
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Dat neemt niet weg dat ongeveer de helft van de docenten naarmate de maanden van 
schermonderwijs verstreken melding begonnen te maken van scholieren die niet meekwamen, 
hun motivatie verloren en zich geïsoleerd voelden. En ook dit rapport onderstreept de bij 
uitstek kwetsbare positie van jongeren die onlangs naar Zweden zijn geëmigreerd. Over de 
hele linie lijkt de (relatief korte) periode van afstandsonderwijs niet tot enorme achterstanden 
te hebben geleid, maar er is een risico dat al bestaande ongelijkheden op basis van sociaal-
economische achtergrond verder toegenomen zijn. 

Zo zullen zaken als het studieklimaat, toegang tot een aparte ruimte, snel internet en hulp 
van ouders bij schoolwerk sterk van gezin tot gezin hebben verschild. In de nasleep van de 
pandemie moet blijken of de onderwijsresultaten van de al benadeelde groep studenten verder 
afdreven van de norm. Het feit dat middelbare scholen de meest kwetsbare leerlingen de keuze 
gaven om toch in kleine klasjes les te krijgen op locatie zal de situatie voor deze groep mogelijk 
iets hebben verzacht. 

Resteert de vraag: hoe hebben Zweedse jongeren het er mentaal vanaf gebracht? 
Wonderbaarlijk goed, althans, als je de beschikbare statistieken wilt geloven. Minder, en niet 
méér, bovenbouwleerlingen (de groep die tijdelijk vanuit huis les kreeg) deden een beroep op 
de geestelijke gezondheidszorg naarmate het eerste coronajaar verstreek. 

En niets wijst erop dat deze afname is te wijten aan een beperkte beschikbaarheid van zorg. 
Onderzoekers van de universiteiten van Stockholm en Uppsala dragen drie argumenten aan 
die het tegendeel bewijzen. 

Ten eerste namen behalve de geplande bezoeken aan de ggz ook spoedgevallen en ander 
ongepland contact met psychiatrische zorginstellingen af. De onderzoekers vermoeden dat de 
frequentie van deze spoedbezoeken waarschijnlijk zou zijn toegenomen als jonge mensen 
inderdaad in grotere mate hadden rondgelopen met psychische klachten en niet in staat 
waren zich te wenden tot de gebruikelijke geestelijke zorg. 

Ten tweede was er niet méér contact met de ggz op het moment dat de middelbare scholen in 
het najaar van 2020 weer hun deuren mochten openen. Volgens de onderzoekers duidt dat 
erop dat er onder de leerlingen geen sprake was van ‘uitgestelde zorgbehoeften’. 

Tot slot toont het onderzoek aan dat het aandeel doktersbezoeken voor lichamelijke klachten 
stabiel bleef. Het artikel zinspeelt hiermee op het gegeven dat tieners niet minder geneigd 
waren dan gewoonlijk de hulp te zoeken die ze nodig hadden. En waar veel landen volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie melding maakten van onderbrekingen in de geestelijke 
gezondheidszorg leek de gespecialiseerde psychiatrische zorg in Zweden redelijk probleemloos 
over te stappen op online behandelingen. 

Nu hoeft het geen verrassing te zijn dat de geestelijke gesteldheid van Zweedse tieners 
betrekkelijk goed is. Zweden hád nou eenmaal een andere coronastrategie. Jongeren, of ze nu 
afstandsonderwijs kregen of niet, is nooit verteld zich koest te houden en thuis te blijven, 
behalve als ze daadwerkelijk ziek waren. Ze konden hun vrienden zien, naar de sportschool, 
het zwembad, de sauna, de bibliotheek en het café. Hoewel er beslist wat valt af te dingen op 
Zwedens pandemische uitzonderingsbeleid lijkt het voor jongeren toch vooral goed te hebben 
uitgepakt. Bron: Trouw, 20 juli 2022. 

Ajax schrapt oefenduel met Frankfurt vanwege coronabesmettingen in 
selectie 

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt gaat zaterdagmiddag niet 
door. Binnen de selectie van de Amsterdammers zijn meerdere spelers positief getest op het 
coronavirus. 
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De besmettingen bij Ajax kwamen vrijdagavond aan het licht. Na contact met Eintracht 
Frankfurt is besloten om geen risico's te nemen en de oefenwedstrijd te schrappen. Het is niet 
bekend wie er positief zijn getest. Naar verluidt gaat het om drie spelers. 

Het oefenduel met Europa League-winnaar Frankfurt zou om 15.00 uur beginnen en was de 
afsluiting van het trainingskamp van Ajax in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. De 
ploeg van trainer Alfred Schreuder vliegt zaterdag gewoon terug naar Nederland, maar zonder 
de positief geteste spelers. 

Ajax speelde in Oostenrijk alleen een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dat duel werd 
dinsdag met 3-2 gewonnen. Eerder deze zomer oefende de 36-voudig landskampioen tegen SV 
Meppen (3-0), SC Paderborn (2-5), NK Lokomotiva Zagreb (3-0) en KAS Eupen (1-1). 

De Amsterdammers vervolgen de oefencampagne dinsdag met een benefietwedstrijd tegen 
Shakhtar Donetsk. Het is nog niet bekend of het duel met de Oekraïense topclub wél door kan 
gaan. 

Over een week speelt Ajax al de eerste serieuze wedstrijd van het nieuwe seizoen. De 
landskampioen neemt het dan in eigen huis op tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Op 6 
augustus begint Ajax het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Fortuna 
Sittard. Bron: NU.nl, 23 juli 2022. 

Joe Biden besmet met coronavirus: ‘Hij vertoont zeer lichte symptomen’ 

Joe Biden is besmet met het coronavirus. Dat laat het Witte Huis weten. De Amerikaanse 
president vertoont naar verluidt zeer lichte symptomen. 

Biden werd gevaccineerd en kreeg ook twee boosters. Hij neemt nu Paxlovid, de anticoronapil 
van Pfizer. Hij zal zich afzonderen in het Witte Huis en al zijn taken blijven uitvoeren, aldus 
de woordvoerder. Bron: HLN, 21 juli 2022. 

 

 

 

Werkgevers zien vijftigplussers nu wèl zitten (omdat ze niemand anders 
kunnen vinden) 

Nooit eerder lagen er in Brabant zoveel banen voor het oprapen als nu. En omdat werkgevers 
omhoog zitten met al die openstaande vacatures, doen ze nu óók een beroep op vijftigplussers. 
Terwijl ze die eerst nog vaak links lieten liggen. 

Onder druk van de personeelstekorten, die iedereen in het dagelijkse leven merkt, zijn veel 
bedrijven minder kritisch geworden. ‘Onze adviseurs merken dat werkgevers voorheen vaak 
aangaven iemand van onder de 40 te zoeken, maar nu eerder zeggen: ‘Als iemand in het profiel 
past, laat ze maar komen’. Vaardigheden staan centraal en leeftijd is wat minder belangrijk’, 
constateert Dennis van Oers, manager werkgeversdienstverlening bij het UWV Midden-
Brabant. Bron: BD, 24 juli 2022. 
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Bron: NOS, 23 juli 2022. 

Verkoop vakantiehuisjes aangejaagd door corona, trekt ook fout geld aan 

De markt voor vakantiehuisjes en recreatief vastgoed zit sinds de coronapandemie flink in de 
lift. Vooral particuliere beleggers sloegen hun slag in dit segment, blijkt uit eigen onderzoek 
van het Financieele Dagblad in samenwerking met het kadaster. De groei van deze markt 
speelt ook criminelen in de kaart, waarschuwen deskundigen. 

De afgelopen twee jaar gaven particuliere beleggers 1,6 miljard euro uit aan vakantiewoningen 
en recreatiegrond. De markt voor huisjes is zelfs verdubbeld: in de pandemie zijn er zo'n 
14.000 vakantiewoningen verkocht, voor een gemiddelde prijs van 182.000 euro per stuk. 

Het gaat om transacties die zijn geregistreerd op eigen grond en op grond met erfpacht. 
Verkopen van stacaravans en chalets op huurgrond staan niet in het kadaster, legt directeur 
Geert Dijks van brancheorganisatie Hiswa-Recron uit aan het FD. 

Sinds de corona-uitbraak zijn Nederlanders een vakantie in eigen land meer gaan waarderen. 
Particuliere beleggers kopen grond en huisjes om daarvan te profiteren. 

De groei van de markt wordt ook aangejaagd door de lage hypotheekrente. Daarnaast vluchtte 
een deel van de beleggers weg uit de reguliere woningmarkt omdat hun rendement daalde 
door strengere overheidsregels. Hun overdrachtsbelasting steeg bijvoorbeeld van 2 naar 8 
procent, waardoor een huis onderaan de streep minder oplevert in de verhuur of verkoop. 

Dijks van Hiswa-Recron zegt dat er vooral door particulieren onderling wordt gehandeld in 
vakantievastgoed. ‘Dat gebeurt aan de keukentafel, en is vergelijkbaar met de aankoop van 
een auto’, zegt hij tegen de FD. 

Het gaat vaak om vermogende mensen die op zoek zijn naar ‘het nieuwe goud’, zegt hoogleraar 
vastgoedeconomie aan de Tilburg University, Dirkk Brounen in de krant. De samenstelling 
van de groep die interesse heeft in vakantiehuisjes, bouwkavels en staplaatsen voor caravans 
is veranderd. Voorheen waren het vooral ouderen, tegenwoordig omvat die groep ook 
ondernemers en vermogende jonge gezinnen. 

Vakantiehuisjes en recreatiegrond zijn te gebruiken voor de eigen vakantie, maar kunnen ook 
verhuurd worden. Dat verklaart de groeiende interesse van traditionele pandjesbeleggers voor 
deze markt. Dat de overheid strengere regels invoert om de prijzen te drukken van 
vrijesectorwoningen, draagt daar ook aan bij. Die regels gaan niet gelden voor 
vakantiewoningen, schrijft het FD. 

De groei van de vakantievastgoedmarkt heeft ook een keerzijde: door gebrekkige regelgeving 
is het een magneet voor crimineel geld. Het risico dat er geld wordt witgewassen met de 
aankoop van woningen op vakantieparken is groot. 

Witwasonderzoeker Joras Ferwerda van de Universiteit Utrecht zegt tegen het FD dat de 
aankoophausse reden tot zorg is. Fout geld verplaatst zich volgens hem naar de 
vakantievastgoedmarkt, omdat daar weinig toezicht op is. ‘Op een park ligt de controle bij een 
private partij, in plaats van bij de wijkagent’, legt hij uit. 

Het witwasrisico wordt ook in de hand gewerkt door de grote omloopsnelheid, die tot drie keer 
hoger ligt dan op de reguliere woningmarkt. Tijdens de pandemie vonden er 10.000 transacties 
per jaar plaats op vakantieparken, waarvan twee derde om huisjes ging. 
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Plotselinge waardestijgingen worden onduidelijk onderbouwd, waardoor het voor witwassers 
makkelijker wordt om geld te investeren, zegt Ferwerda tegen het FD. 

In een recent rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland 
stonden ook vermoedens van criminele investeringen in vakantieparken. In het rapport werd 
gewezen op het ontbreken van een registratieplicht en de mogelijkheid tot cashbetalingen. 

Uit cijfers van de politie, waar de Telegraaf vorige maand over schreef, bleek dat er de afgelopen 
vijf jaar honderden verdachte transacties zijn gedaan op vakantieparken. Die aankopen en 
verkopen van huisjes zijn onderzocht door de Financial Intelligence Unit (FIU) van de 
Landelijke Eenheid, een onderdeel van de politie dat witwaspraktijken onderzoekt en bestrijdt. 
Bron: NOS, 23 juli 2022. 

Corona ‘niet weg’ uit Brabantse ziekenhuizen, operaties opnieuw 
uitgesteld 

Personeel zit zelf ziek thuis en de aanwas van patiënten zwelt aan. Corona is bepaald ‘niet 
weg’ uit de Brabantse ziekenhuizen. Ingrepen als heup- en knieoperaties schuiven nog maar 
eens op. ‘De maatschappij gedraagt zich alsof het voorbij is, en dat snap ik.’ 

De capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen gaat nog altijd voor ruim vijf procent op aan 
coronazorg. Ter indicatie: in de ‘hoogtijdagen’ van corona ging het om veertig procent. ‘Maar 
het is echt nog veel. Zeker in combinatie met het relatief hoge ziekteverzuim van meer dan 
acht procent’, zegt Bart Berden,  voorzitter van het Brabantse overleg van ziekenhuizen 
(ROAZ).  

Er liggen op dit moment 169 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, waarvan 5 op de 
ic. ‘We hebben niet veel ic-bedden, dus dat weegt heel zwaar.’ Het zijn ook aantallen (‘de 
stijgende tendens vlakt wel wat af’) die er opnieuw voor zorgen dat zogeheten laag urgente 
zorg uitgesteld wordt. Dan gaat het om ingrepen als heup- en knieoperaties. ‘Patiënten moeten 
soms maanden langer wachten.’ Zoals ook de inhaalzorg maar niet écht van de grond komt. 
‘We houden de wachtlijsten gelijk, maar lopen niet in.’ 

Berden constateert dat de ‘maatschappij zich gedraagt alsof corona voorbij is’. Pleit hij dan 
voor strengere coronaregels? ‘Nee, ik snap heel goed wat er nu gebeurt en wil er niet te prekerig 
over zijn. Het optimisme viert nu hoogtij, en ja, misschien iets té. We laten ons steeds weer 
corrigeren door de werkelijkheid. Dat is de fase waar we nu, en de komende jaren, nog wel 
inzitten.’ 

Zo besloot het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bezoekers te vragen om op de 
verpleegafdelingen weer mondkapjes te dragen. Vooralsnog kiezen andere ziekenhuizen daar 
niet voor. ‘Het valt niet uit te sluiten dat het over een week anders is. Extra zuinig moeten zijn 
op medewerkers kan een reden zijn om dat te doen.’ 

Hoe dan ook: het ziekenhuispersoneel ‘mag’ en kan wel gewoon op zomervakantie, stelt 
Berden. ‘We moeten ze echt tot rust laten komen, want wie weet hoe straks de herfst weer 
verloopt. Ik merk ook dat het moreel aan het verbeteren is door het vooruitzicht op vakantie. 
Accu’s worden weer volgeladen.’ 

Het aantal nieuwe collega’s blijft evenwel achter. De personeelstekorten in de ziekenhuizen 
waren, zijn en blijven groot. ‘We leiden enorm op, maar we hebben tegelijkertijd te maken met 
een flinke uitstroom. Er gaan meer mensen weg dan normaal. We zijn al blij als we het 
personeelsbestand constant kunnen houden.’ Bron: BD, 21 juli 2022. 

Brabant wil landelijk kenniscentrum voor long covid-patiënten: ‘Wij 
hebben ervaren wat de impact is’ 
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Brabant maakt zich hard voor de komst van een landelijke expertisecentrum voor onder meer 
long covid-patiënten. In een brief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vraagt de 
provincie om steun. 

Patiënten met langdurige coronaklachten kunnen nu nog niet op één plek terecht. Met als 
gevolg dat ze soms door talloze verschillende zorgverleners worden gezien en behandeld zonder 
daar al te veel mee op te schieten.   

Naast dat medische aspect krijg je als long covid-patiënt ook te maken met een wirwar aan 
regels en instanties, als de Wmo, het UWV en verzekeraars. ‘Een expertisecentrum overziet 
dat hele veld’, zegt Annemieke de Groot, directeur van Q-support (Q-koorts, een ziekte die van 
geiten en schapen op mensen wordt overgedragen) en C-support (corona). 

Brabant wil die beide zusterorganisaties, met hoofdkantoor in Den Bosch, opwaarderen tot 
een landelijk expertisecentrum postinfectieziekten. Daar valt bijvoorbeeld ook de ziekte van 
Lyme onder. ‘Q- en C-support vormen een solide en unieke basis’, schrijft de provincie in een 
brief die vrijdag naar minister Kuipers is gestuurd.  

Brabant stelt door ‘jarenlange ervaring’ met eerst nazorg aan Q-koortspatiënten en later 
coronapatiënten de vereiste kennis en kunde in huis te hebben. ‘In onze provincie hebben wij 
ervaren wat de impact is op patiënt, familie en samenleving van chronische effecten van Q-
koorts. Door die unieke ervaring was het ook mogelijk om aan coronapatiënten uit het hele 
land de noodzakelijke nazorg te bieden.’  

De provincie wijst Kuipers ook op de aanwezigheid van (medisch) technologische bedrijven in 
Brabant die kunnen bijdragen aan ontwikkeling van zo’n expertisecentrum. 

‘Het ontbreekt op dit moment nog aan efficiënt en effectief samenwerken’, vindt De Groot. 
Brabant zoekt in de brief aan de minister de meerwaarde ook vooral in ‘snellere en betere 
kennisuitwisseling’ en het ‘eenduidig, duidelijk en eenvoudig’ informeren van patiënten, 
zorgprofessionals en hulpverleners.  

De Tweede Kamer sprak zich eerder deze maand ook al uit vóór oprichting van een landelijke 
expertisecentrum. Brabant speelt met de brief aan Kuipers in op dat verzoek aan de regering. 
Patiëntenorganisatie C-support was op haar beurt al langer in gesprek met het kabinet over 
de komst van enkele centra in het land voor onderzoek en diagnostiek bij long covid-
patiënten.  

In een landelijk kenniscentrum zou dan alles samen komen: zorg, onderzoek en 
informatieverstrekking. De Groot: ’Het is ongekend wat er in twee jaar tijd al bekend is 
geworden over corona, maar er is er nog heel veel meer onderzoek nodig. Een 
expertisecentrum kan daar stevig de schouders onder zetten.’ Bron: BD, 22 juli 2022. 

Dit is waarom er in Brabant een expertisecentrum voor long covid (en 
andere aandoeningen) moet komen 

Wie kan me echt helpen? Wanhopige long covid-patiënten raken soms het spoor bijster. 
Brabant zet nu vol in op de komst van een landelijk expertisecentrum (ook voor Q-koorts en 
de ziekte van Lyme) en hoopt minister Ernst Kuipers mee te krijgen. 

Waarom moet er een landelijk expertisecentrum komen voor long covid (en andere 
aandoeningen)? 

Patiënten worden nu, ietwat gechargeerd, van hot naar her gesleept. Of zoals Annemieke de 
Groot, directeur van patiëntenorganisatie C-support, het verwoordt: ‘Ze worden rondgepompt 
in de gezondheidszorg. Van de huisarts, naar de cardioloog en weer terug.’ Sommige patiënten 
zien volgens de directeur van de patiëntenorganisatie tot wel zeven verschillende 
zorgverleners. Zonder dat ze er al te veel wijzer van worden. ‘Dat kost heel veel geld en is slecht 
voor de patiënt.’ 
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Een landelijk expertisecentrum, waar Brabant op inzet, zou daar een antwoord op kunnen 
zijn. De Groot: ‘Niet dat er per se één kliniek moet komen voor heel Nederland, want je zou 
het ook kunnen onderbrengen bij een aantal academische ziekenhuizen.’ Zodat de meest 
complexe patiënten in ieder geval daar terechtkomen waar specifieke kennis en kunde zit. 
Dan gaat het niet alleen om long covid, maar ook andere zogeheten postinfectieziekten als Q-
koorts en Lyme.  

Hoe weet je eigenlijk of je long covid hebt? 

Daar zijn 1001 antwoorden op te geven. En daar zit ’m ook een deel van de moeilijkheid. ‘Je 
kunt niet even een bloedtestje afnemen en de diagnose long covid stellen’, zegt C-support-
directeur De Groot. De patiënten hebben wel bijna allemaal een belangrijke overeenkomst: ze 
kampen met vermoeidheid. Dat geldt in ieder geval voor 95 procent van de patiënten die in 
beeld zijn bij de patiëntenorganisatie.  

Andere klachten die bij veel mensen voorkomen zijn hartkloppingen, spierpijn, 
kortademigheid en hoofdpijn. Het RIVM benoemt nog het verschijnsel brain fog, wat zoveel 
betekent als mist in je hoofd en neerkomt op concentratie- en geheugenproblemen. De 
ondergrens is drie maanden na besmetting coronaklachten houden.  

Wie heeft er meer kans om long covid te krijgen? 

Dat durven experts nog niet met zekerheid te zeggen. Het RIVM legt wel een mogelijk verband 
met de hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand meteen na de besmetting had. 
Ook mensen die met corona in het ziekenhuis lagen, een verhoogd BMI of astma hebben, 
lijken langer klachten te houden. Toch gaat deze vlieger niet altijd op: er zijn ook genoeg 
patiënten die tijdens hun coronabesmetting het ziekenhuis nooit van binnen zagen.  

Wat opvalt is dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Zo hebben zich bij C-support inmiddels 
bijna 17.000 mensen met (het vermoeden van) long covid gemeld. Van hen is driekwart vrouw. 
Meer dan de helft van de bij de organisatie bekende patiënten is tussen de 40 en 60 jaar oud. 

Hoe vaak komt long covid voor?  

De bijna 17.000 patiënten die C-support in beeld heeft, zijn volgens directeur De Groot nog 
maar het ‘topje van de ijsberg’. ‘We zien niet iedereen en niet iedereen kent de weg naar ons.’ 
Van de bekende gevallen kampen er naar schatting zo’n 8000 met ‘intense klachten’ en weinig 
perspectief op verbetering.  

De grootste groep long covid-patiënten die C-support kent, komt uit Brabant. Dat zijn er ruim 
3100. Het qua inwonertallen vergelijkbare Gelderland telt bijna de helft minder patiënten met 
langdurige coronaklachten. Bron: BD, 23 juli 2022. 
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Groep acht verlaat basisschool De Witte Vlinder in Arnhem na een roerig jaar.  

Zal je net zien: het is de allerlaatste dag van groep acht, de leerlingen staan zenuwachtig in 
de coulissen voor aanvang van de eindmusical waar weken voor is geoefend – en wie zit thuis 
met corona? 

Juist: meester Berrie. 

Hij kan er zelf wel om lachen, al is het als een boer met kiespijn. Het past helemaal bij het 
turbulente schooljaar dat hij achter de rug heeft, vindt hij. Een jaar waarin De Witte Vlinder 
weken dicht was vanwege corona, waarin de Onderwijsinspectie langskwam en de school als 
Zeer Zwak beoordeelde, de allerlaagste score die een school kan krijgen, en een jaar waarin 
Berrie van den Bovenkamp zijn vertrek aankondigde. Na de zomer gaat hij, na veertien jaar 
Witte Vlinder, aan de slag op een andere school in Arnhem. 

Op woensdag 21 juli, de dag van het afscheid van groep acht, is hij er toch een beetje bij. 
Vanaf het beeldscherm van een laptop, vrijwel de hele avond gedragen door juf Irma, spreekt 
hij zijn klas even voor zeven uur ’s avonds moed in. De leerlingen werden eerder door de juffen 
en de meesters van de Witte Vlinder in versierde auto’s van huis gehaald, kregen friet op het 
schoolplein en kijken nu hoe hun ouders de school de trappen voor het podium vullen. Bron: 
NRC, 23 juli 2022. 

 

De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een dierenmarkt in de Chinese stad 
Wuhan. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers, onder wie viroloog Marion 
Koopmans. Hun artikel is dinsdag gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijke 
tijdschrift Science. 

Eind 2019 dook in Wuhan een nieuwe, onbekende ziekte op. Tientallen mensen kregen last 
van zware longontsteking. Uit onderzoek bleek dat ze een nieuw coronavirus hadden 
opgelopen, dat de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 kreeg. 

Al vanaf het begin werd de dierenmarkt Huanan genoemd als de plek waar ze mogelijk besmet 
waren geraakt, en dus als de mogelijke bron van de epidemie. De uitbraak zou ook op andere 
plekken in en rond Wuhan begonnen kunnen zijn, zoals een laboratorium. 

De onderzoekers concludeerden in februari al dat de Huanan-dierenmarkt ‘het vroege 
epicentrum van de pandemie’ was. Nu is dat onderzoek ook aan peerreview onderworpen. Dat 
houdt in dat collega-wetenschappers de studie hebben beoordeeld en van commentaar 
hebben voorzien. 
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Wuhan: de transformatie van metropool tot spookstad 

De eerste acht mensen bij wie het virus werd aangetroffen, werkten allemaal aan de westelijke 
kant van de dierenmarkt. Daar werden zoogdieren verkocht. De eerste 155 coronapatiënten 
woonden vrijwel allemaal rond de markt. Besmette personen die verderop in Wuhan woonden, 
hadden banden met de markt. 

Ook op het marktterrein zelf zijn sporen van het coronavirus aangetroffen. Zo zaten 
virusdeeltjes op een kooi, twee karren, een waterafvoer en een apparaat dat wordt gebruikt 
om veren te verwijderen. 

Meerdere handelaren op de markt in Wuhan verkochten levende wilde dieren, zoals vossen, 
noordelijke varkensdassen en wasbeerhonden. Sommige mensen eten die dieren, maar ze 
worden ook gebruikt voor hun bont. De dieren zijn ‘plausibele gastheren’ van het coronavirus. 
Hoe de dieren zelf het virus hebben opgelopen, is volgens de onderzoekers niet duidelijk 
geworden. 

De studie is mede gebaseerd op een bezoek van Koopmans en anderen aan Wuhan. Zij waren 
daar begin vorig jaar namens de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO). ‘Hoe 
je de gegevens ook analyseert, het bewijs wijst naar de markt als het epicentrum, en meer in 
het bijzonder een hoek waar levende wilde dieren zijn verkocht’, schrijft de viroloog van het 
Erasmus MC in Rotterdam dinsdag op Twitter. Bron: NU.nl, 26 juli 2022. 

We drinken méér bier dan voor corona 

Het gaat na twee jaar van coronalockdowns weer goed met de bierverkoop. Nederlandse 
brouwers verkochten in de eerste helft van het jaar bijna 13 procent meer van de drank dan 
in dezelfde periode van 2021. Toen moesten onder andere cafés en restaurants lange tijd dicht 
en gingen veel festivals niet door. Nu die beperkingen zijn opgeheven drinken we zelfs iets 
meer bier dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. 

Ten opzichte van de periode van voor de pandemie verkochten brouwers 1,5 procent meer 
bier, meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. Volgens de onlangs aangetreden 
voorzitter Fred Teeven van de belangenclub maken bierbrouwers overuren om genoeg te 
kunnen leveren. ‘Wat ik zie is dat overal alle zeilen moeten worden bijgezet om te voldoen aan 
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de grote vraag naar bier. Er wordt bikkelhard gewerkt en de gedrevenheid is enorm’, aldus de 
oud-staatssecretaris. 

Ondanks de goede verkoopcijfers klinken er ook zorgen bij de koepelorganisatie, waar onder 
andere Heineken Nederland, Grolsch en Bavaria-moeder Swinkels Family Brewers lid van zijn. 
Zo hebben ze te kampen met veel hogere kosten voor grondstoffen en energie. Ook is het, net 
zoals voor veel andere werkgevers, moeilijk om voldoende personeel te vinden. Teeven beklaagt 
zich daarnaast over de stijging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije drank die volgend 
jaar ingaat, omdat alcoholvrij bier hier duurder door wordt. Bron: AD, 23 juli 2022. 

CBL: Alleen coronamaatregelen als overheid deze verplicht 

Supermarkten starten niet op eigen initiatief met het weer invoeren van coronaregels. Als de 
overheid deze verplicht, dan zullen retailers de adviezen van het RIVM overnemen. 

Dat zegt CBL-directeur Marc Jansen tegen NU,nl. ‘Als we verplicht worden om de 
anderhalvemeterregel en mondkapjes in te voeren, dan doen we dat. En de spatschermen 
plaatsen we dan ook. Maar we gaan niet vooraf zelf interpreteren wat we moeten doen, we zijn 
niet de deskundigen op dat gebied.’ 

Winkels uit de mode-, sport en schoenenbranche hebben de regels al wel alvast aangescherpt. 
Zo staat er aan de deur vaak desinfecterende gel terwijl de overheid dit niet oplegt. ‘En 
werknemers moeten bij klachten of een besmetting thuisblijven’, legt een woordvoerder van 
INretail, de branchevereniging voor de sport-, mode- en schoenenbranche uit aan NU.nl. 
Hiermee zegt de branche zijn verantwoordelijkheid te nemen. 

Arboned dat onderdeel uitmaakt van Human Capital Care prijst de preventieve maatregelen 
van de sport-, mode- en kledingbranche. ‘Bedrijven moeten profiteren van de kennis die ze 
hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. Werkgevers moeten er daarom alles aan doen om 
besmettingen op de werkvloer te voorkomen, zodat de overheid geen harde maatregelen hoeft 
te nemen’, zegt een woordvoerder van Arboned. De arbodiensten zien het ziekteverzuim 
oplopen en pleiten voor zoveel mogelijk thuiswerken en afstand houden. 

Volgens werkgevers als de supermarktbranche en de horeca is het nemen van zwaarwegende 
coronamaatregelen vooral aan de overheid. De rol van Arboned moet vooral adviserend zijn. 
‘Deze organisatie moet de werkgevers vooral goed informeren over preventie van 
ziekteverzuim’, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bron: 
Distrifood, 25 juli 2022. 

Op de terugkomdag in het revalidatiecentrum hebben de oud-corona-
patiënten ‘een gek gevoel van heimwee’ 

Revalidatiecentrum Adelante Veel oud-patiënten kampen na hun coronabesmetting en 
revalidatie nog met fysieke en psychische problemen. Ze vinden steun in elkaars verhalen. 
‘Wie ooit had voorspeld dat ik therapie zou volgen, had ik helemaal uitgelachen.’ 

‘Kijk haar staan’, zegt Yvette van Horn, directeur en arts bij revalidatiecentrum Adelante in 
Hoensbroek, Limburg. Marij Nieuwkamer straalt. Op 29 mei 2020, toen ze in Adelante was 
opgenomen na 77 dagen ziekenhuisopname, kon ze zo goed als niks. Ze had 70 dagen 
grotendeels geïntubeerd op de intensive care gelegen. 

Nu kan de 58-jarige weer een eindje lopen of een ritje maken op haar elektrische fiets. En als 
de musical Les Misérables in première gaat in het Amsterdamse Carré, met haar zoon Milan 
in een van de hoofdrollen, kan ze erbij zijn. ‘Een wonder’, noemt Van Horn het herstel van 
Nieuwkamer. 

Op een terugkommiddag van Adelante worden veel verhalen uit de zwaarste dagen van de 
coronatijd gedeeld. Er zijn 53 oud-cliënten en 22 medewerkers die hen hielpen bij het herstel. 
Het luide geroezemoes verraadt het vuur waarmee wordt gepraat. NRC volgde in augustus 
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2020 patiënten die de IC ternauwernood overleefden en in Adelante revalideerden. Hoe is het 
nu met ze? 

In 2020 was het werkendeweg uitvinden hoe patiënten het beste konden worden geholpen. 
Anders dan eerstelijnszorg – zoals huisartsen en ziekenhuizen – had Adelante enige 
voorbereidingstijd. Het duurde enkele weken voor de eerste patiënten vanaf de IC’s naar de 
revalidatie kwamen. Toch moest ook hier in enkele weken alles worden geregeld: een 
geïsoleerde afdeling, mensen die het behandelende team wilden vormen, protocollen over 
veiligheid en bescherming en de afvoer van afval. 

Van Horn hoorde van voormalig patiënten en medewerkers dat veel van hen ‘een gek gevoel 
van heimwee hebben. De opname bij ons is als een nare maar tegelijkertijd mooie tijd ervaren. 
Praten met lotgenoten is fijn, omdat zij weten wat je hebt meegemaakt. Het thuisfront heeft 
vaak een afwijkend verhaal, die stonden aan een andere kant.’ 

Van Horn speelde al langer met het idee van een terugkommiddag, ‘ook als afsluiting.’ Met 
steeds nieuwe oplevingen van het coronavirus en lockdowns was de situatie er lang niet naar. 
Nu kan het, al is het virus nog niet uitgeraasd. 

Op spreadsheets wordt een onderzoek naar het herstel van patiënten getoond: het zijn de 
naweeën waarover steeds meer wordt bericht. Shockerend zijn ook de gevolgen voor 
mantelzorgers, geliefden en andere naasten van patiënten die op de IC belandden: 26 procent 
heeft na een jaar last van angsten, 10 procent van depressies en 5 procent van PTSS-achtige 
verschijnselen. 

Marij Nieuwkamer komt nog elke week bij Adelante. ‘Om te zwemmen.’ Haar oude werk als 
secretaresse op de longafdeling van een ziekenhuis lukt niet meer. ‘Ik heb maar 58 procent 
van mijn longcapaciteit en ben afgekeurd.’ Tot januari 2021 had ze achttien uur per week 
dagbehandeling. Daarna twee keer een half uur fysiotherapie aan huis. ‘Ik pas me maar aan 
wat ik kan. Dat wisselt met de dag.’ 

Sommige revaliderenden zijn wonderbaarlijk goed hersteld. De situatie van Antoine Platen (nu 
69) verslechterde snel, toen hij eind maart 2020 met corona in het ziekenhuis werd 
opgenomen. Uiteindelijk belandde hij op de intensive care, waar hij in slaap werd gebracht. 
Dat bleef hij vijf weken. In eerste instantie herstelde Platen langzaam, inmiddels is hij weer 
bijna helemaal de oude. ‘Nou ja, twee keer per jaar of zo krijg ik last van mijn darmen, maar 
ik weet eerlijk gezegd niet of dat verband houdt met corona.’ 

Op de terugkommiddag treft de breed lachende Platen al snel oude bekenden uit de tijd dat 
hij bij Adelante verbleef. ‘Hij lag bij mij op de kamer’, zegt hij wijzend naar zijn buurman. Die 
corrigeert onmiddellijk: ‘Jij lag bij mij op de kamer. En je was heel erg bang, toen je werd 
binnengebracht. Ik zei: let maar op, over een week kun je veel meer.’ 

Platen, zelf gepensioneerd, is niet helemaal zonder zorgen. Hij raakte ruim twee jaar geleden 
tegelijk besmet met zijn vrouw. Zij belandde nooit in het ziekenhuis, maar kreeg wel te maken 
met ernstigere naweeën dan haar echtgenoot. „Post-Covid. De vermoeidheid slaat snel toe, 
concentratie kost moeite en spierpijn ligt op de loer. Normaal gesproken had ze nog zo’n vijf 
jaar moeten werken tot aan haar pensionering. Maar ze is afgekeurd. Hoeft ook niet meer 
terug te komen voor een herkeuring. Dat definitieve vond ze erg.’ 

Zijn vrouw had een mooie baan en ze hield van hard werken, zegt Platen. ‘Nu kostte het laatst 
zelfs moeite om haar hoofd erbij te houden bij de kascontrole van een clubje waar ze lid van 
is. Terwijl boekhouden haar vak was.’ 

Chris Lindelauf (59) noemt Adelante „een soort liefdevolle, beschermende cocon. Voor de 
besmetting was ik altijd bezig. Nu werd alles gedaan en hoefde er niets. Ja, ik moest 
herstellen.’ 
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Dat is bij Lindelauf aardig gelukt. Na een zwaar coronatraject met onder meer drie weken IC 
werkt hij weer fulltime. Met nog maar één functionerende stemband. ‘Maar ik praat weer een 
stuk beter dan kort na mijn opname. Ik kan zelfs weer schreeuwen. Ook fysiek op de 
sportschool en elders lukt veel weer. Hooguit wilde ik in het begin te snel.’ 

Psychisch kost het meer tijd. „Ik ben een ander mens geworden’, bekent Lindelauf. „Vroeger 
stopte ik mijn shit weg in een kastje en dan sprong eens in de drie maanden het laatje open. 
Dan was ik even niet te genieten. Nu lukt dat wegstoppen niet meer. Met het gevolg dat ik een 
tijdlang voortdurend explodeerde.’ In een tv-programma zag Lindelauf een man in een T-shirt 
met de tekst ‘Met mij valt niet te leven’ lopen. ‘We zaten met z’n allen te kijken en ik zei: ‘Zo’n 
shirt moeten jullie voor mij ook maar kopen.’ Waarop mijn dochter antwoordde: ‘Dus je weet 
het zelf.’ 

Lindelauf is inmiddels in behandeling bij een psycholoog. ‘Als je me dat vroeger had gezegd, 
had ik je voor gek verklaard. Ik loste mijn eigen problemen wel op. Maar het helpt. Hij heeft 
me ook antidepressiva voorgeschreven. Die maken me rustiger.’ 

Zijn relatie heeft op knappen gestaan door zijn explosies, ‘maar we gaan daar samen sterker 
uitkomen. Dat mijn emotie wat meer aan de oppervlakte is komen te liggen, heeft ook iets 
goeds. We moeten er alleen mee om leren gaan.’ 

Op de terugkommiddag raakt de Brabander Lindelauf aan de praat met Maastrichtenaar Paul 
Maruanaja (53). Ook hij is in behandeling bij een psycholoog. Omdat hij moeilijk kan 
accepteren dat hij als gevolg van corona maar drie uur per dag kan werken, en dat ook zijn 
bezoekjes aan de sportschool zijn afgenomen. Hij vond het daarnaast traumatisch om mee te 
maken hoe patiënten naast hem op de IC overleden. 

De mannen herkennen zich in elkaars verhalen, maar zien ook verschillen. ‘Ik was vroeger 
bang voor de dood, nu niet meer’, zegt Lindelauf. ‘Bij mij is het precies andersom’, vertelt 
Maruanaja. ‘Bij mij is die angst er opeens wel.’ 

Lindelauf zit nu ook in een therapiegroep. ‘Wie dat ooit had voorspeld, had ik helemaal 
uitgelachen.’ In die groep wisselen mensen met hele verschillende problemen hun ervaringen 
uit. Maruanaja hoort het aan. Het is hem ook aangeraden zijn verhaal te vertellen, maar hij 
heeft het voorlopig afgehouden. 

‘Doen!’, raadt ook Lindelauf hem aan. ‘Ik heb er enorm veel baat bij.’ 

Maruanaja constateert dat hij niet meer zo introvert is als vroeger. ‘Zo hier zitten praten, dat 
had ik voor mijn Covid nooit gedaan.’ Bron: NRC, 25 juli 2022. 

’Zomergolf corona bijna voorbij’ 

Ondanks de vakantiedrukte, festivals en massabijeenkomsten zijn de coronacijfers deze week 
wederom gedaald. We lijken daarmee over de piek van de zomergolf heen. 

In de afgelopen week zijn 28.019 besmettingen aan het licht gekomen, 27 procent minder dan 
de week ervoor. Het is de tweede week op rij sinds eind mei dat het RIVM een daling op 
weekbasis constateert en de grootste daling in twaalf weken tijd. Volgens het Rijksinstituut 
kan de afname deels te maken hebben met de zomervakantie, maar „de afname is ook 
zichtbaar in het aantal meldingen vanuit verpleeghuizen, dat naar verwachting niet of 
nauwelijks beïnvloed zal zijn door vakanties.’ 

De ’wat wonderlijke zomergolf’ komt daarmee aan zijn eind, aldus Louis Kroes, viroloog en 
microbioloog van het LUMC. ‘De golf was bijzonder, omdat we dit soort infecties in de zomer 
gewoonlijk minder zien. Daaruit blijkt maar weer dat deze coronavariant bijzonder 
besmettelijk is en de immuniteit in de bevolking afneemt. Dat wil zeggen: de bescherming 
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tegen ernstige infecties is er nog wel, maar tegen oppervlakkigere hoge luchtweginfecties wat 
minder.’ 

De meeste mensen die besmet raken hebben de BA.5-variant van omicron. Sinds juni is deze 
variant dominant in Nederland. Bij de subvariant is volgens de WHO geen verschil in 
ziekmakend vermogen of snelheid van besmetting in vergelijking met de originele 
omicronvariant. De subvariant BA.2.75, beter bekend als ’centaurus’ is tot nu toe nog maar 
één keer aangetroffen in de kiemsurveillance. 

‘Daarvan is nog niet helemaal duidelijk hoe immuun we ervoor zijn. We houden de zaken dan 
ook zeker in de gaten. In de landen om ons heen zien we namelijk ook dat het aantal 
besmettingen met deze variant toeneemt’, aldus Kroes, die onder andere Engeland en 
Duitsland als voorbeeld noemt. Volgens hem is er echter geen reden tot paniek en hoef je ook 
als je daar op vakantie bent geen extra maatregelen te nemen. ‘Het zou een onnodige zaak zijn 
je daar zorgen over te maken. Geleidelijk aan moeten we er vertrouwd mee raken dat corona 
erbij hoort.’ 

In de ziekenhuizen daalde de instroom afgelopen week. Er werden 24,5 procent minder 
besmette mensen opgenomen (534 tegenover 707 een week eerder). Van die ruim 500 mensen 
kwamen er 27 op een intensive care te liggen. In totaal liggen in Nederland nu 1092 mensen 
in het ziekenhuis met corona. 

In Nijmegen waren de afgelopen dagen de meeste besmettingen. Daar vond vorige week de 
Vierdaagse plaats. De Gelderse stad registreerde tussen maandag en dinsdagochtend 238 
positieve tests. Daarna volgen Amsterdam (171 besmettingen), Rotterdam (134 besmettingen) 
en Utrecht (90) besmettingen. 

Dit soort evenementen, samen met de vakantieperiode, zouden weleens een rol hebben 
kunnen gespeeld bij de piek, denkt Kroes. „Er is nu eigenlijk vrij spel voor het virus: er zijn 
geen restricties van betekenis meer in Nederland. Daar hebben we bewust – en met goede 
reden – voor gekozen. Heel zorgvuldig is er gekeken of dit verantwoord zou zijn qua gevolgen, 
tot nu toe is gebleken dat dat inderdaad zo is.’ 

Aantallen besmettingen zijn daarbij volgens de viroloog op zichzelf geen ernstig gevolg. „Het is 
hinderlijk en brengt voor sommige mensen een aardige ziekteperiode met zich mee, maar de 
complicatiekans bij dit virus is laag. Wat dat betreft steun ik het beleid van Kuipers (minister 
van Volksgezondheid) ook. Ingrijpen alleen in noodsituaties: wanneer het uit de hand dreigt 
te lopen qua zorgbelasting. Tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. Voor het najaar moeten 
we rustig kijken in hoeverre het mogelijk is om ook gewoon op deze voet door te gaan qua 
beleid, ook met betrekking tot evenementen.’ Bron: De Telegraaf, 26 juli 2022. 

Na corona heeft de werknemer weer genoeg vertrouwen om van baan te 
wisselen 

Werknemers hebben de banen voor het uitkiezen en doen dat ook weer volop, zo blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door corona bleven mensen relatief lang 
bij hun werkgever, maar sinds de coronazorgen zijn verdwenen stappen mensen weer 
gemakkelijk over naar een andere baan. 

De nieuwe cijfers van het CBS houden gelijke tred met de enorme krapte op de arbeidsmarkt. 
De vraag naar werknemers neemt de laatste maanden alleen maar toe. In het eerste kwartaal 
van 2022 stonden er 133 vacatures tegenover 100 werklozen. Bovendien zijn er historisch 
weinig mensen werkloos: 3,5 procent van de beroepsbevolking, goed voor 338.000 mensen. 

Uit de jongste cijfers van het CBS blijkt nu dat werknemers ook weer voelen dat ze de banen 
voor het uitzoeken hebben. Van de 7,9 miljoen werknemers die in januari 2021 een baan 
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hadden, wisselde 14 procent van werkgever. Dat percentage komt overeen met de jaren voor 
corona. 

In coronajaar 2020 wisselde 15 procent minder mensen van baan dan in de jaren ervoor. Nu 
de corona-onzekerheid is verdwenen, gaan mensen weer vaker op zoek naar een nieuwe baan, 
ook geholpen door bedrijven die weer volop werven. 

‘Het lijkt erop dat werknemers in het coronajaar voorzichtiger waren met het wisselen van 
baan. Werknemers bleven langer in dezelfde baan zitten en er was meer uitstroom. In 2021 
werd er weer meer van baan gewisseld’, aldus een woordvoerder van het CBS. 

Tijdens de lockdowns in 2020 verlieten veel mensen uit de horeca en cultuur, sport en 
recreatie de sector waarin ze werkten, blijkt uit het CBS-onderzoek. In januari 2021 telde de 
horeca meer dan 100.000 werknemers minder dan een jaar eerder (van 395.000 naar 
290.000). In de cultuur, sport en recreatie vertrokken ook veel mensen bij hun werkgever: het 
ging van 119.000 naar 100.000 werknemers in die sectoren. In de jaren voor corona was 
steeds sprake van groei in deze bedrijfstakken. 

Lees meer over de krappe arbeidsmarkt 

- Twee medewerkers zijn ziek en vervolgens moet de Ketheltunnel urenlang dicht. Het lijkt het 
zoveelste bewijs dat Nederland piept en kraakt als gevolg van personeelstekorten. Kunnen we 
op meer plekken dit soort ellende verwachten? Ja, zeggen experts. 

- De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal verder toegenomen. Stonden er in 
het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal 
later is dat opgelopen tot 133 per 100. 

- In coronatijd was er volop vraag naar horecazaken maar werden er nauwelijks zaken 
aangeboden. Nu lijkt het tij te keren. Horecamakelaar Adhoc ziet het aantal aanvragen stijgen. 
En opvallend: personeelstekort speelt vaker een rol bij het besluit de zaak van de hand te 
doen. Bron: AD, 27 juli 2022. 

Zomerpiek in ziekenhuis in Doetinchem door acute zorg, ziekte, 
vakanties en corona: ‘Elke dag druk op spoedeisende hulp’ 

Geplande operaties die worden uitgesteld, personeel dat extra werkt en zelfs gepensioneerden 
die worden gevraagd bij te springen: het is topdrukte in het Slingeland Ziekenhuis in 
Doetinchem, dat alle zeilen moet bijzetten om de acute zorg overeind te houden. 

1. Wat is de oorzaak van de topdrukte? 

Dat is een optelsom van verschillende factoren, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van 
het Slingeland Ziekenhuis. 

Een belangrijke oorzaak is dat veel acute zorg geleverd moet worden. ‘Normaal is het in de 
zomerperiode veel rustiger met spoedopnames, we zien daarin nu echt een piek.’ Het 
ziekenhuis kan niet verklaren waardoor dat komt. 

Het kan dat er bij ons geen plek is, dan worden patiënten met de ambulance naar een 
ziekenhuis gebracht waar nog wel plek is. 

Dat terwijl relatief veel van de ongeveer 1.600 ziekenhuismedewerkers en 135 specialisten zelf 
ziek zijn. Onder meer doordat zij corona hebben opgelopen. ‘Het ziekteverzuim ligt momenteel 
boven de 7 procent en dat is hoog voor ons’, zegt Steenbergen. Dat komt neer op meer dan 
100 mensen. 
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Daarnaast heeft veel personeel vakantie en zit de thuiszorg krap, waardoor patiënten niet 
altijd naar huis kunnen en zij langer dan strikt noodzakelijk in het ziekenhuis liggen. 
 
Komt bij dat er negentien coronapatiënten worden verzorgd in het ziekenhuis. Vanwege 
geïsoleerde verpleging en het feit dat personeel in volledig beschermende kleding deze mensen 
moet verplegen, is deze verzorging veel intensiever en tijdrovender dan voor ‘normale’ 
patiënten. 

2. Wat zijn de gevolgen voor patiënten? 

Sommige mensen voor wie een operatie gepland stond, worden afgebeld. ‘Anders kunnen we 
de acute zorg in het ziekenhuis niet in de benen houden’, zegt Steenbergen. Deze mensen 
worden hierover persoonlijk gebeld door het ziekenhuis. ‘Als je niet gebeld wordt, gaat de 
ingreep gewoon door’, benadrukt Steenbergen. 

Ook geldt er regelmatig een opnamestop bij de spoedeisende hulp (SEH). Mensen die hier 
worden binnengebracht worden altijd geholpen, maar het kan zo zijn dat er geen bed is in het 
ziekenhuis als ze daarna opgenomen moeten worden. 

Steenbergen: ‘Ook vandaag (dinsdag, red.) was het weer heel druk op de spoedeisende hulp 
en moest er veel acute zorg geleverd worden. Het kan dan voorkomen dat er bij ons geen plek 
is, dan worden patiënten met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar nog wel plek 
is.’ 

Welk ziekenhuis dat is, hangt af van de beschikbaarheid van bedden, zegt Steenbergen. ‘Want 
in meer ziekenhuizen speelt dit probleem.’ 

3. Wat doet het ziekenhuis om de zorg toch te kunnen blijven leveren? 

Het Slingeland trekt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de acute zorg in Doetinchem 
door kan gaan. Het uitstel van geplande operaties zonder spoed is één maatregel, maar het 
ziekenhuis doet ook nog andere dingen. 

Zo is personeel gevraagd extra te werken. Medewerkers op de SEH draaien nu diensten van 
12 uur. ‘Dat is uniek! Het zijn geen gebruikelijke werktijden’, zegt Steenbergen. Ook wordt 
personeel dat normaal elders werkt, bij drukte ingezet op afdelingen waar op dat moment de 
nood hoog is. 

De situatie kan per week of zelfs per dag veranderen. 

Verder is de onorthodoxe maatregel ingezet van het terugvragen van personeel dat recent met 
pensioen is gegaan. Deze gepensioneerden zijn door hun kennis en kunde vaak direct 
inzetbaar en hoeven amper ingewerkt te worden. 

4. Hoe lang duurt deze situatie nog? 

Dat is moeilijk te zeggen. ‘We kunnen niet in de toekomst kijken’, zegt Steenbergen. Wel 
benadrukt zij dat er alles aan wordt gedaan om de situatie onder controle te houden. ‘En 
uiteraard hopen we dat deze zomergolf van drukte zo snel mogelijk weer voorbij is, maar 
wanneer dat is weten we echt niet. De situatie kan per week of zelfs per dag veranderen.’ 

5. Heeft het SKB in Winterswijk met dezelfde problemen te maken? 

Het Winterswijkse ziekenhuis dat het dat het ‘vooralsnog lukt’ voldoende personeel in te 
zetten. De instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten verloopt goed, aldus een 
woordvoerder. ‘Daardoor kunnen wij de toegenomen druk aan.’ 
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Van personeelstekort is amper sprake, het SKB hoeft ‘maar heel beperkt’ mensen te vragen 
op hun vrije dag toch te komen werken. Ook is de verwachting dat alle geplande zorg in 
Winterswijk de komende weken door kan gaan. Bron: DG, 27 juli 2022. 

 

In de buitenlucht en toch massaal corona opgelopen: hoe kan dat? 

De Vierdaagse en de bijbehorende feesten leidden tot een flinke piek in de 
coronabesmettingen. 

ziet de GGD Gelderland-Zuid in de cijfers. Steeds meer mensen met corona melden dat ze het 
virus hebben opgelopen bij de Vierdaagsefeesten, zegt een GGD-woordvoerder. Dat blijkt ook 
uit een oproep van De Gelderlander, waarop in korte tijd meer dan tachtig mensen 
reageerden.  

De meesten meldden dat ze besmet zijn geraakt tijdens het vieren van de Vierdaagsefeesten. 
Zoals Dara den Haan. ‘Ik ben de afgelopen week bijna iedere dag in de stad geweest tijdens 
de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Vandaag (maandag) positief getest, vrijwel zeker opgelopen 
tijdens de Vierdaagsefeesten dus’, schrijft de 26-jarige Nijmeegse. Vrienden die ook bij de 
Vierdaagsefeesten waren, testten maandag ook positief.  

‘Wij hebben daar alle drie corona opgelopen. Ik ben heel benieuwd hoeveel anderen daar 
besmet zijn geraakt. Het was dan wel in de buitenlucht, maar enige afstand houden was totaal 
onmogelijk. We hebben alle drie alleen milde verkoudheidsklachten’, laat een 28-jarige 
Nijmeegse (naam bij de redactie bekend) weten. 

Minder mild zijn de klachten bij een vrouw uit Malden die denkt tijdens de feesten besmet te 
zijn: twee dagen koorts en al zes dagen flink verkouden. Een Wijchense zit met koorts, 
keelpijn, hoesten en spierpijn thuis: ze ging vrijdag naar de Vierdaagsefeesten en heeft nu 
corona. Een vrouw uit Hoofddorp laat weten dat ze na de Vierdaagse-intocht positief testte.  

Donderdagmorgen werd ik wakker met beetje rauwe keel, en lichte hoofdpijn, maar weet dat 
aan drank en meezingen, dansen en harder moeten praten, aldus Francis, een 
Vierdaagsefeestvierder. 

2,5 jaar heeft ze geen Covid gehad, tot vorige week. ‘Ik ben meerdere dagen naar de 
Vierdaagsefeesten geweest. Donderdagmorgen werd ik wakker met beetje rauwe keel, en lichte 
hoofdpijn, maar weet dat aan drank en meezingen, dansen en harder moeten praten,’ laat 
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Francis (volledige naam bij redactie bekend) weten. Haar broer en schoonzus die ook naar de 
Vierdaagsefeesten waren geweest, testten twee dagen later ook positief. 

Pandemie even vergeten 

‘Iedereen leek de pandemie even vergeten te zijn en genoot van de feesten en ik ook’, laat Lisa 
Paulussen uit Weurt weten. Ze heeft ‘lekker de Vierdaagsefeesten meegevierd! Het was 
megadruk overal.’ Halverwege de week begonnen de klachten al, maar met alle wisselende 
temperaturen, slecht eten, veel drinken en slecht slapen ging de 28-jarige er ook een beetje 
van uit dat het met de vermoeidheid te maken had. ‘Beetje naïef misschien. Toen het hoesten 
en de keelpijn niet weggingen, besloot ik vrijdagavond toch te testen. Uitslag? Corona.’ 

Genoeg feestvierders trouwens die de dans zijn ontsprongen. ‘De hele week gezellig naar de 
Vierdaagsefeesten geweest en nergens last van’, reageert een feestvierder.  

Maar hoe kan het: in de buitenlucht en toch corona?  

‘Het virus wordt verspreid door druppeltjes. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of zingen of 
praten. Dan komen er druppeltjes vrij en komt het virus in de lucht. Als andere mensen die 
druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen 
zij besmet raken met het virus. Deze manier van besmetting kan ook in de buitenlucht 
optreden, met name als je bijvoorbeeld dicht bij elkaar staat gedurende langere tijd’, legt een 
woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid uit. 

Je kan het virus oplopen op drukke feestlocaties, beaamt arts-microbioloog Bert Mulder van 
het CWZ ziekenhuis in Nijmegen. 

Veel mensen die reageerden hebben de Vierdaagse gelopen en zijn ’s avonds de stad helemaal 
niet in geweest. Een wandelaarster voelde zich met de intocht al ‘anders’, zo schrijft ze. En ja 
hoor: corona. Hetzelfde overkwam de 53-jarige Henri Kersten uit Belfeld die voor de 29ste keer 
de Vierdaagse heeft uitgelopen. En toeval of niet: zijn vrouw ook. ‘Zij was vrijdag in Nijmegen 
als toeschouwer.’ 

Besmetting tijdens wandelmars: het kán wel 

Mulder: ‘Tijdens de wandelmars is de kans misschien wat minder, maar besmetting kun je 
niet uitsluiten. Ook al ben je buiten: als iemand met veel virus voor je loopt en je zit als 
wandelaar in diezelfde luchtstroom, diep ademhalend want het is toch een inspanning, dan 
kan dat .’ 

Een toiletwagen als besmettingsbron? Mulder kan het niet uitsluiten. ‘Misschien heb je in een 
rij gestaan waarin iemand besmet was. Een toiletwagen is een van de tientallen andere 
potentiële besmettingshaarden.’ 

Ook vrijwilligers van de Vierdaagse zijn vorige week besmet geraakt, beaamt een woordvoerder 
van het wandelevenement. ‘Maar geen idee hoeveel. Dat houden we niet bij. We zijn ook niet 
bezig geweest met corona, er waren ook geen maatregelen, we zijn gewoon van start gegaan.’ 
Bij de Vierdaagse zijn 350 vrijwilligers uit het hele land betrokken. 

Ook onder de 650 medewerkers van het Rode Kruis, die vorige week overnachtten in de 
Stadsschouwburg en de Vereeniging, zijn besmettingen. Hoeveel? ‘Dat is niet bekend,’ reageert 
een woordvoerder. Ook het Rode Kruis houdt dat niet bij. Speciale coronamaatregelen waren 
er niet.  

Zo’n extra coronagolf: is dat zo erg? 

Ja, het kan gunstig zijn om tijdens de zomergolf besmet te raken met corona, antwoordt 
medisch immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Maar 
let op: gunstig tussen haakjes en met nadruk op het woordje kan. 
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‘Een lichte besmetting doormaken is in zijn algemeenheid goed. Dat geeft een natuurlijke 
boost aan het immunsysteem’, legt Rijkers uit. ‘Op voorwaarde natuurlijk dat je er niet te ziek 
van wordt en in het ziekenhuis of zelfs op de ic belandt. Dat zien we naar verhouding echter 
weinig gebeuren op dit moment; de meeste mensen krijgen er nu alleen lichte klachten van.’ 

 
Vierdaagsefeesten in Nijmegen. © Gerard Verschooten 
 
Als er straks in het najaar niet ineens een heel andere variant van het virus opduikt, biedt je 
‘zomercoronabesmetting’ bescherming, aldus Rijkers. ‘Het betekent niet dat je dan niet 
opnieuw besmet kunt raken met het virus, maar de kans op milde klachten door die 
natuurlijke boost is dan groot.’ 

Maar het is ontzettend moeilijk om te voorspellen met welke variant we in het najaar te maken 
krijgen, benadrukt Rijkers. Hij schetst het scenario van coronavarianten die ‘uitrazen’ en 
uiteindelijk, zoals coronavariant NL63, een winterse verkoudheid worden waar we al jaren 
allemaal wel eens mee te maken krijgen, maar waarmee bijna nooit iemand naar het 
ziekenhuis hoeft. 

De huidige coronavariant is volgens de immunoloog nog niet aangekomen op dat punt. ‘We 
hebben nu te maken met Omikron. Vorig jaar december ontdekt in Zuid-Afrika, maar daar 
was het op dat moment zomer. Je mag zeggen: deze virusvariant houdt zich nog niet aan de 
seizoenen. Dat duurt nog even.’ 

Als de volgende variant lijkt op die waarmee we nu te maken hebben, dan hebben mensen die 
in de zomer besmet raakten, of nog raken, dus een klein streepje voor. Komt er een zwaardere 
variant, dan worden volgens Rijkers de kaarten opnieuw geschud. 

Goed om te weten is volgens hem de volgende vuistregel: het virus dat zich het makkelijkst 
verspreidt ‘wint’. ‘En dat zijn meestal de varianten waar je minder ziek van wordt. De varianten 
die ziekmakender zijn, verspreiden zich minder makkelijk. Omdat de mensen die daar ziek 
van worden meteen thuisblijven.’ Bron: DG, 26 juli 2022. 
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Corona was begin dit jaar nog altijd veelvoorkomende doodsoorzaak 

Het coronavirus veroorzaakte begin dit jaar nog altijd veel overlijdens. In de eerste drie 
maanden van 2022 overleden 3480 mensen aan de gevolgen van het virus. Toch is dat fors 
minder dan begin 2021, toen er meer dan twee keer zoveel coronadoden waren. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van vastgestelde 
doodsoorzaken. Gegevens daarover krijgt het statistiekbureau over het algemeen later 
doorgegeven dan het overlijden zelf. Daarom kan pas na enkele maanden een goed beeld 
worden gegeven van de doodsoorzaken. 

Begin dit jaar werd de Omikron-variant van het virus dominant in Nederland. Die maakt 
mensen minder ziek dan eerdere varianten, maar het totale aantal besmettingen was vooral 
in februari ontzettend hoog. Dagelijks kregen toen tienduizenden mensen een positief 
testresultaat van de GGD. 

Het aantal coronadoden was het hoogst in maart. Toen stierven volgens het CBS 1443 mensen 
aan de gevolgen van een coronabesmetting. In januari overleden 1004 mensen aan de gevolgen 
van hun besmetting, in februari 1033. De meesten (62 procent) waren 80 jaar of ouder. Zo'n 
8 procent van de mensen die begin dit jaar overleed door corona was jonger dan 65 jaar. 

Er stierven begin dit jaar minder mensen aan de gevolgen van corona dan vorig jaar. In de 
eerste drie maanden van 2021 telde Nederland 8964 coronadoden. Daarmee was de ziekte de 
veroorzaker van 19 procent van het totale aantal sterfgevallen. 

Ondanks de sterfte door het coronavirus, was het totale aantal sterfgevallen begin dit jaar niet 
opmerkelijk hoog volgens het CBS. Er was geen sprake van zogeheten oversterfte. 

In januari en februari gingen zelfs iets minder mensen dood dan op basis van eerdere jaren 
te verwachten zou zijn. Kanker, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen en ziekten van 
het zenuwstelsel, waaronder bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, waren de meest 
voorkomende doodsoorzaken. 

Volgens het CBS heeft het coronavirus sinds het begin van de uitbraak, begin 2020, aan 
43.245 mensen in Nederland het leven gekost. Niet bij al deze coronadoden was er sprake van 
een positieve test, in sommige gevallen ging het om een vermoeden. Bron: RTL Nieuws, 27 juli 
2022. 

Meta overweegt regels rond desinformatie corona te versoepelen 

Facebook-moederbedrijf Meta heeft aan zijn toezichtraad gevraagd of berichten met onjuiste 
informatie over het coronavirus nog verwijderd moeten worden. Het bedrijf kwam in de periode 
na de uitbraak van COVID-19 met strengere regels. Meta wil weten of die nog nodig zijn nu 
landen weer terugkeren naar een normaler leven. 

De toezichtraad moet gaan beslissen of de maatregelen nog passend zijn. Meta wil weten of 
het bedrijf eventueel moet overstappen op soepelere regels, zoals het labelen van berichten 
met desinformatie of het bereik ervan beperken. 

Volgens Meta-topman Nick Clegg heeft het bedrijf tot nu toe 25 miljoen berichten verwijderd 
met onjuiste informatie over het coronavirus. 

Meta scherpte zijn beleid rond desinformatie in januari 2020 aan. Daardoor konden berichten 
met niet-kloppende informatie over de pandemie worden verwijderd. Later dat jaar werd het 
beleid nog eens aangepast en konden ook misleidende berichten over coronavaccins strenger 
worden aangepakt. 
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Clegg zegt de vrijheid van meningsuiting op platforms van Meta te willen beschermen, maar 
tegelijk ook geen gevaarlijke situaties te willen veroorzaken. Het advies van de raad moet het 
bedrijf helpen beter te reageren op toekomstige crises op het gebied van volksgezondheid. 
Bron: NU.nl, 26 juli 2022. 

Vanaf tweede helft september herhaalprik tegen corona beschikbaar 
voor 12-plussers 

Naar verwachting kan vanaf half september iedere 12-plusser een herhaalprik tegen het 
coronavirus krijgen, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. 
Eerst zijn zorgmedewerkers met patiëntencontact en mensen met een verhoogd medisch risico 
aan de beurt en daarna mag de rest. 

Volgens Kuipers is de herhaalprik nodig om de bescherming tegen de ziekte en sterfte op peil 
te houden. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Bron: De 
Telegraaf, 29 juli 2022. 

Allerrijksten nog rijker dankzij corona en oorlog in Oekraïne: ‘Arm zijn was 
nog nooit zo duur’ 

Deze week komen de rijken der aarde voor het eerst in drie jaar weer bij elkaar op het World 
Economic Forum in Davos. Ongetwijfeld een feestelijk weerzien, want de rijken zijn de afgelopen 
jaren duizenden miljarden rijker geworden door corona en de oorlog in Oekraïne. 

Vergeleken met de periode vóór corona kunnen eind dit jaar zo’n 263.000.000 mensen extra 
onder de armoedegrens terecht zijn gekomen, heeft ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib 
becijferd. Door de wereldwijde crisis verloren miljoenen mensen hun baan en werd vooral de 
arme bevolking hard getroffen door het virus. Veel kostwinners verloren hun leven of 
gezondheid, wat hele families in de armoede stortte. 

Elke 33 uur zakten 1 miljoen mensen onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. In 
diezelfde tijd kwam er één miljardair bij, berekende Oxfam Novib. ‘We hebben zelden zo’n 
toename van extreme armoede en rijkdom gezien in zo’n korte periode. Dit is echt heel 
dramatisch,’ zegt Esmé Berkhout van Oxfam Novib. 

De pandemie pakte goed uit voor de farmaceutische bedrijven. Er kwamen de afgelopen jaren 
veertig farmamiljardairs bij. ‘Dat is grotendeels dankzij de vaccins tegen corona,’ aldus 
Berkhout. ‘De farmaceutische bedrijven brengen 24 keer meer in rekening voor hun vaccins 
dan fabrikanten van generieke medicijnen.’ 

Dat betekent in de praktijk dat de farmabedrijven enorme extra winsten maken en 
tegelijkertijd de vaccins niet beschikbaar en te duur zijn voor arme landen. Die ‘vaccin-
apartheid’ moet dringend worden opgelost vindt Oxfam Novib. 

Niet alleen de coronacrisis pakte goed uit voor de superrijken. De oorlog in Oekraïne zorgt 
voor een vergelijkbaar effect. Aan de ene kant stort het miljoenen mensen in de armoede, door 
de sterk gestegen prijzen voor voedsel en energie. Armen besteden daar een veel groter deel 
van hun inkomen aan. ‘Arm zijn was nog nooit zo duur’, concludeert de 
ontwikkelingsorganisatie dan ook. 

Maar de rijken profiteren juist. De gestegen voedselprijzen zijn al goed voor 63 nieuwe 
miljardairs blijkt uit het onderzoek. Bij de familie Cargill, eigenaren van het gelijknamige 
handelshuis, kwamen er bijvoorbeeld vier miljardairs bij. Cargill is een van de grootste 
handelaren in agrarische grondstoffen. Door de sterk gestegen prijzen voor granen en andere 
landbouwproducten zijn de winsten voor de handelshuizen door het dak gevlogen. 

Ook oliemaatschappijen profiteren volop van de hoge olie- en gasprijzen. Afgelopen weken 
maakten ze recordwinsten bekend. En voor die extra winst hoefden ze niets te doen. Aan de 
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andere kant staan miljoenen huishoudens die de energierekening niet, of met steeds meer 
moeite, kunnen betalen. 

Oxfam Novib pleit daarom voor een tijdelijke extra belasting op overwinsten van de 
oliemaatschappijen en andere bedrijven die profiteren van de hoge prijzen. Zo komt er extra 
geld binnen om de energielasten voor armere huishoudens mee te subsidiëren. Frankrijk 
stelde bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog zo’n belasting in om de oorlogswinsten van 
bedrijven af te romen. 

Nu wordt in meer landen die discussie gevoerd, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten. Italië is als een van de eerste landen al overgegaan op zo’n belasting. 
Ook vanuit het IMF en de Oeso, het samenwerkingsverband van de 32 grootste 
industrielanden ter wereld, is al zo’n oproep gedaan. 

Daarnaast moet er een flinke vermogensbelasting komen voor de superrijken. Berkhout wijst 
er op dat de superrijken nu nauwelijks belasting betalen. ‘Meer dan 8 biljoen dollar staat 
geparkeerd in belastingparadijzen.’ Het totale vermogen van de miljardairs wordt geschat op 
12,7 biljoen dollar. 

Berkhout ziet dat er internationaal meer steun komt voor zo’n ‘rijkenbelasting’. ‘In Argentinië 
hebben ze hem al ingevoerd om de gevolgen van de crisis mee te financieren. Ook in Nederland 
zie je veel debat over het belasten van vermogen. Er is breed steun voor meer belasting voor 
de sterkste schouders. Maar tegelijkertijd is de lobby tegen hogere belasting op winst en 
vermogens ook heel krachtig. Er is nog veel druk vanuit burgers nodig om wereldwijd eerlijkere 
belastingen ingevoerd te krijgen.’ Bron: Het Parool, 24 mei 2022. 

Twee keer positief: president Biden terug in isolatie vanwege corona 

De Amerikaanse president Joe Biden keert terug in strikte isolatie omdat hij opnieuw positief 
is getest op corona, na een reeks negatieve testen. Volgens zijn arts voelt de 79-jarige president 
zich 'vrij goed' en is een speciale behandeling op dit moment niet nodig. 

De president deelde het nieuws zelf via Twitter. Hij zegt dat hij 'gewoon aan het werk' is en 
dat hij geen symptomen heeft. ‘Dit gebeurt bij een kleine minderheid van de mensen.’ 

Biden was enkele dagen geleden weer in het openbaar verschenen na bijna een week isolatie. 
Hij werd, nadat hij voor het eerst positief was getest, behandeld met het antiviraal medicijn 
Paxlovid. 

De behandelend arts van Biden zei vorige week dat de 79-jarige president vermoeid was en 
een droge hoest had. De arts voorzag een spoedig herstel voor Biden. Bron: RTL Nieuws, 30 
juli 2022. 

Herdenking in Oostenrijk na zelfdoding bedreigde corona-arts 

In verschillende steden in Oostenrijk zijn vandaag herdenkingen voor een huisarts die uit het 
leven stapte nadat ze was overspoeld met haatberichten en bedreigingen. Het lichaam van de 
36-jarige Lisa-Maria Kellermayr werd vrijdag gevonden in haar praktijk in Seewalchen, ten 
oosten van Salzburg. 

Kellermayr was een van de gezichten van de coronapandemie in Oostenrijk. Ze gaf regelmatig 
uitleg in de media over het virus en over het belang van vaccinaties. Ze werd daardoor een 
mikpunt van antivaxers en tegenstanders van de coronamaatregelen. 

De bedreigingen bleven dusdanig lang aanhouden dat ze al enkele maanden 
politiebescherming kreeg. Toch voelde Kellermayr zich niet voldoende beveiligd door de 
autoriteiten. Ze gaf naar eigen zeggen zo'n 100.000 euro uit aan extra beschermende 
maatregelen. 
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In juni sloot ze haar praktijk, omdat ze vreesde voor de veiligheid van haar patiënten en 
medewerkers. Een maand later werd in diezelfde praktijk haar lichaam gevonden. De politie 
zegt onderzoek te doen naar dreigmails die ze heeft ontvangen. 

Vrijdag legden mensen al bloemen voor het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid 
in Wenen en gisteravond werd er een wake gehouden in Steyr. 

Voor vanavond staan enkele herdenkingen op de planning, meldt initiatiefnemer  Daniel 
Landau op Twitter. Onder meer in Wenen, Graz, Linz en Wels gaan mensen de straat op. 
Eenzelfde bijeenkomst zou morgen ook in Salzburg georganiseerd worden. 

Ondertussen hebben diverse artsen hun steun voor Kellermayr uitgesproken op sociale 
media, door dezelfde tekst te plaatsen. Ze zweren actief te blijven op Twitter, met naam en 
toenaam, om juiste informatie te blijven bieden rond de coronapandemie. ‘We moeten dit niet 
overlaten aan de dwarse denkers, idioten, nazi's en vijanden van de vrijheid.’ 

 

Ook in Nederland zijn de gezichten van de coronapandemie de afgelopen jaren bedreigd. Zo 
deed het Erasmus MC eind vorig jaar aangifte van bedreiging van viroloog Marion Koopmans, 
die aan de lopende band haatmails krijgt. Vorige maand zou ze voor een tv-programma naar 
festival Oerol gaan op Terschelling, maar dat werd uiteindelijk afgeblazen omdat de politie 
haar veiligheid niet kon garanderen. 

Jaap Van Dissel, directeur Infectieziektebestrijding bij het RIVM, heeft ook met bedreigingen 
te maken gekregen. De afgelopen jaren zijn al meerdere mensen tot celstraffen 
veroordeeld vanwege bedreigingen aan zijn adres. Ook loopt er nog een rechtszaak tegen drie 
complotdenkers. Van Dissel wordt 24 uur per dag beveiligd vanwege de bedreigingen. Bron: 
NOS, 31 juli 2022. 

Nieuw-Zeeland opent grenzen weer volledig voor het eerst sinds uitbraak 
corona 

In maart 2020 gooide het de grenzen dicht vanwege corona en pas nu zijn ze weer volledig 
geopend: vandaag gingen ook voor reizigers met een visumplicht de inreisregels in Nieuw-
Zeeland overboord. ‘Haere mai’ (Maori voor 'welkom') klonk het daarom uit de mond van 
premier Jacinda Ardern, bij een toespraak waarin de laatste stap van het Nieuw-Zeelandse 
openingsplan werd gevierd. 

Nieuw-Zeeland maakte in februari bekend hoe het land geleidelijk wilde heropenen, toen de 
impact van de coronapandemie afnam. De eersten die het land weer mochten betreden, waren 
gevaccineerde burgers die in Australië verbleven. Daarna mochten ook gevaccineerde Nieuw-
Zeelanders uit de rest van de wereld terugkeren. 

Het duurde tot mei totdat ook de eerste buitenlanders weer naar Nieuw-Zeeland mochten 
reizen. Burgers uit vijftig landen die geen visum nodig hebben, waren weer welkom. Nu 
kunnen ook reizigers uit bijvoorbeeld India en China weer naar Nieuw-Zeeland toe. 
Gevaccineerd zijn is wel een voorwaarde, maar quarantaine is niet meer nodig. 
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Voor de pandemie waren Chinezen de grootste groep internationale studenten in Nieuw-
Zeeland en na Australiërs de belangrijkste groep toeristen. Premier Ardern sprak daarom over 
de laatste stap van de heropening op een bijeenkomst over zakendoen met China. 

Het is nog wel de vraag of Chinezen gelijk weer massaal het land zullen bezoeken, zegt Simon 
Sanders van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst tegen publieke radiozender RBZ: ‘We 
weten dat China nog steeds een scala aan reisrestricties heeft dus we verwachten geen grote 
vraag naar visa. In ieder geval niet meteen.’ 

De laatste stap uit het heropeningsplan betekent ook dat er weer internationale schepen 
mogen aanmeren in Nieuw-Zeeland. Dan gaat het zowel om grote cruiseschepen als jachten. 
Dat besluit is belangrijk voor de plaatselijke economie. Toeristen gaven voor de 
coronapandemie zo'n 365 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (225 miljoen euro) per jaar uit 
wanneer ze aan land kwamen. 

Nieuw-Zeeland heeft lange tijd het strengste coronabeleid van alle westerse landen gehad, met 
regelmatige plaatselijke lockdowns als er nieuwe coronagevallen werden ontdekt. In 
vergelijking met andere landen heeft het land veel minder doden te verduren gehad: ruim 
1500 in totaal. 

Van de zero covid-strategie is Nieuw-Zeeland nu echter afgestapt. Op het moment dat de 
grenzen heropenen, verkeert Nieuw-Zeeland wereldwijd in de top tien van de landen met de 
meeste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners, hoewel een internationale vergelijking 
lastig is vanwege uiteenlopend testbeleid in verschillende landen. In Nieuw-Zeelandse 
ziekenhuizen liggen zo'n 800 patiënten. Dat is maar zo'n honderd minder dan in Nederland, 
terwijl het land ruim drie keer minder inwoners heeft. 

De gezondheidszorg heeft grote problemen vanwege onder meer corona. Minister Andrew Little 
van Volksgezondheid heeft daarom investeringen aangekondigd: ‘De druk op 
zorgmedewerkers is de laatste twee weken extreem, door de coronapandemie, het ergste 
griepseizoen in tijden en het ongeziene verzuim onder personeel vanwege die twee zaken. Maar 
we moeten ook erkennen dat de problemen al veel langer spelen.’ 

Ardern ging in haar toespraak ook in op de zorg dat de heropening van de grenzen tot nog veel 
meer coronagevallen zal leiden: ‘We proberen onze burgers veilig te houden te midden van een 
zeer actieve mondiale pandemie, net als de rest van de wereld. Maar mensen veilig houden 
heeft ook betrekking op hun inkomen en welzijn.’ Bron: NOS, 1 augustus 2022. 

Na jaren van corona kan het weer: op familiebezoek naar Marokko 

Door corona konden Marokkanen in Europa de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks het 
Noord-Afrikaanse land bezoeken. Het grensverkeer tussen Tanger in Marokko en het Spaanse 
Algeciras lag goeddeels stil. 

Hoe anders is dat nu. Naar verwachting wordt dit het drukste weekend van deze 
zomervakantie. Bij de Spaanse haven van Algeciras staan weer rijen auto's te wachten op de 
veerboot die ze naar Tanger moet brengen. 

De Marokkaanse autoriteiten verwachten dat er dit jaar ongeveer 1,5 miljoen toeristen via 
deze route het land zullen bezoeken. De piek van dit weekend bestaat uit zowel 
vakantiegangers die terugkeren naar Europa als reizigers die juist aan hun vakantie in 
Marokko beginnen. De Nederlandse vakantiegangers zijn vooral in het noorden van Marokko 
te vinden, voor velen een reis van in totaal 72 uur. 

‘De reis begint voor mij al wanneer ik de deur achter me dichttrek’, zegt Abdeslam Chentouf 
uit Eindhoven. ‘Marokko is net als je moeder, het is een deel van je leven.’ In tegenstelling tot 
een paar weken geleden verlopen de overtochten nu soepel. Eerder bleek dat de havens niet 
helemaal berekend waren op de toestroom van de vele toeristen: er was chaos en er waren 
urenlange wachttijden. 
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Vroeger verliep de reis anders. Grote gezinnen gingen in een busje vol met cadeaus op weg om 
familieleden in Marokko blij te maken. Geslapen werd er op het parkeerterrein van een Frans 
of Spaans pompstation. Maar nu slapen de mensen, als het even kan, onderweg in een hotel. 

Op de boot van Algeciras naar Tanger vertelt een Frans-Marokkaanse vrouw over hoe de 
vooruitgang van de Europese Marokkanen terug te zien is in de manier waarop zij 
tegenwoordig naar Marokko reizen. Zichtbaar geëmotioneerd vertelt ze: ‘Onze ouders zijn voor 
onze toekomst naar Europa vertrokken, en door naar Marokko af te reizen in oude bussen 
wilden ze dat we onze afkomst niet zouden vergeten.’ 

De jaarlijkse toeristenstroom leidt tot een flinke inkomstenbron voor Marokko. Vlak bij de 
beroemde Cinema Rif in Tanger vertelt verkoper Mourad dat hij blij is met de komst van 
Europese Marokkanen. Hij verkoopt onder andere khandoura's, kleurrijke jurken die vooral 
thuis worden gedragen. Een populair kledingstuk dat veel aan toeristen wordt verkocht. ‘De 
afgelopen drie jaar waren moeilijk. We hadden weinig inkomsten. De komst van mensen uit 
'elgarish' (buitenland) brengt hoop.’ 

Met de inkomsten van deze zomer kunnen de verkopers in ieder geval weer een paar maanden 
rond komen. 

Dat mensen zich op hun vakantie voorbereiden, ziet ook Fatima El Kaddouri. In Tanger runt 
ze al een paar jaar haar eigen tandenbleekpraktijk. Sinds kort geeft ze in haar online video's 
ook adviezen aan vakantiegangers over Marokko. Ze krijgt voornamelijk vragen van vrouwen 
uit Nederland, die bijvoorbeeld willen weten waar ze terechtkunnen als ze willen zwemmen of 
als hun kind ziek wordt. 

‘Met alle liefde licht ik mensen voor over de plekken in Marokko waar ze het beste naartoe 
kunnen gaan. Als je hier niet woont of de taal niet goed spreekt, kan het lastig zijn.’ Fatima 
kijkt enorm uit naar de komst van alle bezoekers. ‘Je ziet in het centrum van Tanger meteen 
wie er uit Nederland komt’, vertelt ze lachend. 

Voor Samir Benallal uit Utrecht heeft reizen naar het Noord-Afrikaanse land ook een ander 
doel. Samen met een vriend beheert hij Rif Archives, een educatieve onderzoekswebsite die de 
geschiedenis van vooral het Rif-gebied in kaart brengt. Hij reist naar steden om te spreken 
met prominente personen en nazaten van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van het land. 

Of hij struint kleine boekhandels af op zoek naar geschiedschrijving waar volgens hem de 
diaspora weinig vanaf weet. ‘De meeste mensen uit de diaspora kennen dit land helaas alleen 
van de vakanties. We hebben een heel rijke geschiedenis en identiteit, maar je ziet dat zelfs 
de lokale bevolking hier geen aandacht aan schenkt.’ 

De zomervakantie is voor de lokale Marokkanen vooral een tijd waarin ze veel geld kunnen 
verdienen. Door de recent gestegen prijzen voor voedsel en gas in het land is dat dan ook hard 
nodig. Bron: NOS, 30 juli 2022. 

Kritiek zwelt aan na dood Oostenrijkse arts die zwaar door antivaxers 
werd bedreigd 

Hebben politie en justitie in Oostenrijk gefaald? De kritiek zwelt aan na de zelfmoord van een 
bekende Oostenrijkse arts, die zwaar werd bedreigd omdat ze campagne voerde voor 
coronavaccinaties. Degenen die haar doodsbedreigingen stuurden, zijn nooit gepakt. 

Huisarts Lisa-Maria Kellermayr kreeg tijdens de coronapandemie in Oostenrijk landelijke 
bekendheid omdat ze zich hard maakte voor vaccinaties en coronamaatregelen. Dat maakte 
haar het mikpunt van antivaxers. Ze ontving zulke ernstige bedreigingen, dat ze 
politiebescherming kreeg. 
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Mensen wonen een kaarslichtmonument bij voor Lisa-Maria Kellermayr, de overleden 
Oostenrijkse arts die haar praktijk sloot nadat ze doodsbedreigingen ontving. © AFP/Twitter 
Lisa Maria Kellermayr 

Maar die ging volgens haar niet ver genoeg. Ze voelde zich zo onveilig, dat ze zelf nog zo’n 
100.000 euro uitgaf aan beveiligingsmaatregelen, vertelde ze aan dagblad Der Standard. 
Zoals een particuliere beveiliger, bewegingsmelders en voor haar team een 
paniekknopsysteem. 

 

Een antivaccinatieprotest in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (archieffoto). © AFP 

Ruim een maand geleden sloot ze haar praktijk. Ze kon de beveiligingskosten niet meer 
betalen. ‘Ik ben mentaal uitgeput, ik dreig failliet te gaan’, verklaarde Kellermayr aan Der 
Standard. Ze vertelde dat ze onder meer bedreigd werd met een ‘bloedbad’ in haar 
behandelkamer en de moord op haar hele team, die tot in de kleinste details werd beschreven. 
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De politie, de politiek en haar beroepsgroep namen zulke dreigementen volgens haar niet 
serieus. Terwijl er alleen af en toe een surveillancewagen langs haar praktijk reed, zou haar 
particuliere beveiliger meerdere vlindermessen bij bezoekers hebben aangetroffen. 

En nu is Lisa-Maria Kellermayr dood. Vrijdag pleegde ze zelfmoord. In Oostenrijk is geschokt 
gereageerd. Voor haar praktijk in de regio Opper-Oostenrijk en voor het ministerie van 
Volksgezondheid in Wenen zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. In verschillende 
steden worden vandaag waken gehouden, waarbij duizenden mensen op de been zijn. De 
Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen riep op een einde te maken aan intimidatie 
en het zaaien van angst. Volksgezondheidsminister Johannes Rauch liet weten diep geraakt 
te zijn. 

Had de dood van Kellermayr voorkomen kunnen worden? In de Oostenrijkse media zwelt de 
kritiek op het optreden van politie en justitie aan. De autoriteiten waren wel een onderzoek 
gestart naar de afzender van ernstige haatberichten, maar dat was al gauw gestrand. Onder 
meer omdat het spoor naar Duitsland liep. Dat betekende volgens de Oostenrijkse politie dat 
de ‘plaats delict’ in het buitenland lag. Ook zou de politie geen bevoegdheid hebben om op 
het dark web te zoeken. 

De politie werd vervolgens in verlegenheid gebracht toen een Duitse hacker er in zeer korte 
tijd in slaagde de identiteit van twee bedreigers te achterhalen. Daar komt bij dat het 
zogenoemde dark web gewoon een onderdeel van het internet is - het is alleen niet via de 
bekende zoekmachines te doorzoeken. 

Volgens de autoriteiten in Oostenrijk loopt er nog onderzoek naar personen die Kellermayr 
bedreigden. Dat gaat ook na haar dood verder. Bron: AD, 1 augustus 2022. 

Corona-app op veel plekken ingezet voor controle burgers 

 

Een moskeeganger staat voor de Rotskoepelmoskee, naast de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem en 
laat het bericht zien dat hij op zijn telefoon heeft gekregen van de binnenlandse 
veiligheidsdienst: ‘U bent opgemerkt als deelnemer aan gewelddadigheden in de Al-
Aqsamoskee. U zult verantwoordelijk worden gehouden.’ @ AP 

Technologie die werd geïntroduceerd om Covid-19 te bestrijden, blijkt inmiddels overal ter 
wereld te worden ingezet voor surveillance die niets meer met pandemiebestrijding te maken 
heeft. 
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Dat China zijn burgers graag bespioneert, dat was al bekend. Verrassend is het dus niet dat 
het fijnmazige surveillancenetwerk dat het land optuigde tegen corona ook gebruikt wordt om 
critici van de regering dwars te zitten. Zo veranderde de reiscode van de Chinese 
mensenrechtenadvocate Wang Yu het afgelopen jaar een aantal keer op onverklaarbare wijze 
in rood, waardoor ze in quarantaine moest, vaak net nadat ze ergens was aangekomen om 
advies te geven. 

Maar uit een wereldwijd onderzoek van persbureau AP, waar ook het voorbeeld van Wang Yu 
uit afkomstig is, blijkt dat het niet alleen dictaturen zijn die de covidtechnologie inmiddels 
voor andere doeleinden gebruiken. De verleiding om dat te doen blijkt overal groot. 

Ook in een democratie als Australië raakten de oorspronkelijke doeleinden uit zicht. Al vrij 
snel na de introductie van een covid-app bleek dat de geheime dienst daar data uit oogstte. 
“Per ongeluk”, luidde het officiële verweer nadat dit uitlekte. Ook werd de data van check-ins 
met QR-codes door de Australische politie gebruikt voor regulier recherchewerk. Na de moord 
op de baas van een motorbende verschafte de politie zich toegang tot de namen, 
telefoonnummers en incheckdata van ruim 2400 motorfans, ondanks de eerdere belofte dat 
die alleen voor coronabestrijding zouden worden gebruikt. 

Het belemmeren van de bewegingsvrijheid van activisten en het sluipende uitbreiden van de 
doeleinden waarvoor geoogste data worden ingezet, zijn twee manieren waarop surveillance 
kan ontsporen. Doelgerichte intimidatie is een derde. Dat blijkt bijvoorbeeld in Israël, waar 
honderden Palestijnen vorig jaar ineens een bericht op hun telefoon kregen. ‘U bent opgemerkt 
als deelnemer aan gewelddadigheden in de Al-Aqsamoskee. U zult verantwoordelijk worden 
gehouden’, stond er. Afzender: de Shin Bet, de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst. 

Ook Majd Ramlawi (19) kreeg tot zijn schrik zo'n berichtje, terwijl hij toch alleen maar in het 
café bij de ingang van de moskee werkt. Dat hij toch in het vizier kwam, bleek te verklaren 
doordat Shin Bet de data had geoogst uit de surveillancetechnologie voor het tegengaan van 
covidbesmettingen. 

 

Majd Ramlawi aan het werk in het café bij de ingang @ AP 

Een vierde manier waarop covid-technologie misbruikt wordt, is het opbouwen van individuele 
profielen, waarin vaak ook andere data worden samengevoegd. In de Indiase stad Hyderabad 
bijvoorbeeld worden foto’s van overtreders van het mondkapjesverbod in een database 
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ingevoerd. Lokale activisten klagen dat vooral moslims en leden van lagere kasten daarbij het 
doelwit lijken te zijn in de stad waar hindoes de meerderheid vormen. 

In de VS kreeg het private surveillancebedrijf Palantir van de overheid toegang tot allerlei 
persoonsgegevens. Gebrek aan regelgeving maakt het vervolgens lastig om na te gaan wat zo'n 
bedrijf er verder mee doet, maar Palantir heeft onder privacy-activisten een belabberde 
reputatie. 

In Nederland zijn er tot nu toe niet zulke uitwassen geweest, reageert Kees Boersma, 
hoogleraar crisisbestrijding aan de VU, op het onderzoek. “Er zijn verschillende technologieën 
ingezet. De belangrijkste is die Coronamelder-app. Daar zijn de privacy-waarborgen behoorlijk 
goed gegaan, omdat er geen gegevens werden opgeslagen. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei 
gegevens over besmetting en vaccinatie vastgelegd bij de GGD. Ook daar zijn geen 
aanwijzingen dat die voor andere doeleinden gebruikt zijn. Maar je had wel het probleem van 
een datalek. Dat is natuurlijk een bijkomend probleem van zulke gegevensverzameling.” 

Het is echter te vroeg om te concluderen dat het dus in Nederland goed is gegaan. “Hoe zich 
dat op lange termijn ontwikkelt, is echt iets wat we nauwlettend moeten volgen.” Boersma 
wijst op hoe de Amerikaanse veiligheidsdiensten na de aanslagen van 11 september 2001 
zichzelf geleidelijk aan steeds meer bevoegdheden toe-eigenden. 

De coronapandemie is een vergelijkbare gebeurtenis, die de opkomst van surveillance kan 
versnellen. Veel ontwikkelingen, zoals cameratoezicht en gezichtsherkenning, waren al aan 
de gang, zegt Boersma. Een crisis kan wel betekenen dat we bereid zijn om zulke systemen 
meer data te voeden. “Wat ik verder interessant vond, was de opkomst van dashboards, bij 
overheden, bedrijven en veiligheidsregio’s.” 

Ook die kunnen volgens hem ontsporen. “Bij die dashboards zie je ook verplaatsingen van 
mensen. Als jij vluchteling of asielzoeker bent, dan is dat informatie die gebruikt kan worden 
op een voor jou nadelige manier. De vraag is altijd: wie zijn er nou kwetsbaar als de informatie 
misbruikt wordt?” Bron: Trouw, 24 december 2022. 

Laatste woorden 

Viroloog Marion Koopmans: ‘Aanpak corona en overstromingen lijkt op elkaar’ 

Om beter voorbereid te zijn op grote rampen werken wetenschappers van diverse disciplines 
samen in het Pandemic & Disaster Preparedness Center. ‘Noodzakelijk na zo’n 
coronapandemie’, zegt initiatiefnemer en viroloog Marion Koopmans. Over wat corona gemeen 
heeft met een overstroming. 

Virussen zijn overal, weet viroloog Marion Koopmans (65) van het Erasmus MC in Rotterdam. 
‘De diversiteit is enorm en dat fascineert mij. Alle levende organismen kennen virusinfecties. 
Ze kunnen zowel nuttig als schadelijk zijn. Dat laatste zagen we tijdens de coronapandemie. 
Maar virussen hebben ook een regelfunctie. Bij een teveel aan bepaalde bacteriën op 
bijvoorbeeld de huid of in de darmen kunnen ze ervoor zorgen dat de balans wordt hersteld.’  

De viroloog geniet van de vlammen in tulpen, want: ‘Ook daar zorgen virussen voor.’ Na een 
studie diergeneeskunde introduceerde professor Horzinek haar eind jaren tachtig in de wereld 
van de virussen. ‘Vanuit mijn wetenschappelijke interesse wil ik weten hoe ze werken. 
Vervolgens kun je adviseren wat te doen om ongewenste impact zo klein mogelijk te houden.’  

De coronacrisis maakte van u als wetenschapper een bekende Nederlander. Hoe is dat? 

‘Ik heb daar gemengde gevoelens bij. Ik geef graag uitleg over hoe we werken in de virologie, 
maar er zitten ook negatieve kanten aan zo bekend zijn.’  
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Via sociale media krijgt u geregeld kritiek. Op Twitter bijvoorbeeld reageerde ene ‘Marietje’ 
afgelopen week nog op u met: ‘Nog maar weinig mensen geloven jouw leugens. Vaccins zijn 
sluipmoordenaars en dat weet jij.’ Wat doen dit soort teksten u? 

‘Zulke berichten lees ik niet meer, daar word ik naargeestig van. In het begin deed ik dat nog 
wel, want ik wil gewoon uitleg kunnen geven. Berichten komen soms ook van zogeheten 
trollenfabrieken, van organisaties die erop gericht zijn om je systematisch in een kwaad 
daglicht te stellen. Daar reageer ik dan niet op. Ik zou de sociale media natuurlijk terzijde 
kunnen schuiven, maar ze zijn ook heel nuttig.  

Bijvoorbeeld om collega’s te volgen, daar heb ik profijt van. Verder weet ik dat onderzoek 
aantoont dat het beeld dat via sociale media opdoemt over ons vak, heel selectief is. Het is 
maar een heel klein deel van de samenleving dat zo tekeergaat. Als berichten te ver gaan, 
spreekt de politie verzenders aan. Het valt dan op dat het vaak brave burgers zijn, die helemaal 
los gaan als ze achter de computer zitten. Dat is een heel raar maatschappelijk fenomeen.’  

U kon deze maand niet naar het Oerol Festival op Terschelling omdat uw veiligheid niet 
gegarandeerd kon worden.  

‘Dat gaat ver. Vrijheid van meningsuiting vind ik een groot goed, maar er zitten grenzen aan 
hoe je je mening uit. Ik besef tegelijk dat het lastig is daar een grens in te bepalen. Ik ben niet 
de enige met een publieke functie die er op deze manier last van heeft, merk ik. Dat is niet 
goed, je moet toch gewoon over straat kunnen?’  

Wat zit er volgens u achter, dat er een groep is die de wetenschap wantrouwt?  

‘Dat weet ik niet. Wel dat ze ondanks hun beperkte omvang meer dan gemiddelde aandacht 
krijgen. Wetenschappers moeten met elkaar kunnen praten over wat ze weten en wat niet, 
waar twijfels zitten en wat je alles overziend dan het beste kunt doen. Als dat gebeurt in een 
klimaat van – soms best vergaande – beschuldigingen, komt dat de wetenschappelijke 
discussie niet ten goede.  

Collega’s vragen me weleens waarom ik mij blijf uiten in het publieke debat. Dat is zorgelijk, 
want eigenlijk moet elke wetenschapper zich vrij voelen kennis te delen en vragen te 
beantwoorden. Ik voel mij nog wel veilig – de situatie wordt ook door de politie in de gaten 
gehouden – maar dat dat al nodig is, is op zich al heel bijzonder. Peilingen wijzen overigens 
uit dat er nog altijd veel vertrouwen is in de wetenschap en instanties.  

Uiteindelijk wil ik bijdragen aan het bestrijden van virusproblemen. Maar succesvol bestrijden 
hangt af van het draagvlak in de maatschappij. Daarom vind ik dat gedragswetenschap 
onderdeel moet zijn van de toekomstige aanpak van pandemieën.’  

Volgens u gaat het huidige coronavirus nog altijd rond onder dieren en muteert het virus. Hoe 
groot is de kans dat er nog eens een heel dodelijke variant opduikt? 

‘Je kunt zoiets nooit uitsluiten, zeg ik dan als wetenschapper. Ik denk dat dit virus inderdaad 
zijn herkomst uit dieren heeft, waarschijnlijk vleermuizen. Helemaal zeker weten we dat niet. 
Dan zijn mutaties altijd mogelijk en bestaat de kans dat het virus op de mens over springt. 
We zagen dat bij SARS en MERS, die virussen waren veel dodelijker dan het huidige 
coronavirus.  

Bij SARS overleed 1 op de 10 mensen, bij MERS 1 op de 3. Die laatste circuleert nog altijd in 
dromedarissen. En dat is dicht bij mensen. Daarom is het belangrijk van MERS te snappen 
wat daar precies gebeurt. Als daar onverhoopt een overdraagbare variant van ontstaat, heb je 
een heel groot probleem. De kans acht ik niet heel groot, maar het kan.’  

Hoe zit dat bij het huidige coronavirus? 

‘Ik denk niet dat door verder muteren dit virus heel ernstig kan worden. Wat wel denkbaar is, 
is dat de volgende variant bijvoorbeeld weer uit de delta-tak afkomt. Die variant gaf eerder 
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ernstiger klachten dan wat nu speelt met de omikron-variant. Dit virus verdwijnt niet meer, 
dat zou heel verbazend zijn. De kans is groot dat iedereen het vroeg of laat een keer tegenkomt. 
Wie gevaccineerd is, of al een aantal keren eerder geïnfecteerd was, zal veel minder impact 
ervaren dan wanneer je niet gevaccineerd bent.’  

Hebt u begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren? 

‘Ja, want het is altijd een eigen keuze. Een SGP-leider legde mij eens uit dat het een diep 
gelovige overtuiging is om niet te vaccineren. Daar heb ik begrip voor, als zo iemand dan wel 
bedenkt wat hij of zij kan doen om de overdracht van het virus naar anderen te voorkomen. 
Het wordt wel lastiger als een heel grote groep mensen dit vindt, want dan verliezen we een 
van de belangrijkste opties in de bestrijding van dit soort infecties. En dat leidt tot meer 
maatschappelijke impact en ontwrichting.’ 

‘Zo ziet een pandemie er dus uit’, besefte Koopmans toen de coronacrisis begin 2020 
wereldwijd losbarstte. De strijd die het kostte om uitbraken keer op keer te beteugelen moet 
op een andere manier gevoerd worden, vindt ze. Zo werd het idee geboren om een 
kenniscentrum op te richten om voorbereid te zijn op grote rampen, zoals een 
coronapandemie. Het Pandemic & Disaster Preparedness Center, waarin wetenschappers van 
heel verschillende disciplines samenwerken, bestaat inmiddels ruim een jaar.  

De TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit hebben hiervoor de handen 
ineengeslagen en het netwerk van partners breidt intussen uit. ‘We moeten permanent 
onderzoeken hoe we beter voorbereid kunnen zijn op grote rampen’, onderstreept Koopmans 
de noodzaak.  

‘We zijn ons te weinig bewust van het risico op het uitbreken zo’n pandemie en van onze eigen 
bijdrage daarin.’ 

‘Er zijn volop aanwijzingen dat zulke uitbraken als tijdens de coronapandemie zeker niet 
minder worden in de toekomst. Mens en dier zijn omgeven door virussen. Veel nieuwe infecties 
bij mensen komen uit de dierenwereld. Er is steeds minder ruimte op deze wereld, waardoor 
het vaker schuurt tussen mensen en wilde dieren. Dat vergroot de kans op ongewenste 
infecties.  

En als dat gebeurt, is de kans op verspreiding ook steeds groter: we zijn met heel veel mensen 
op deze aarde. We hebben mega-steden, grote sociale ongelijkheid, we reizen ons suf en halen 
ons voedsel van over de hele wereld. Het zijn allemaal manieren om virussen te verspreiden.’  

Tijdens de coronacrisis verbaasde Koopmans zich erover hoeveel mensen verbaasd waren over 
de pandemie. ‘We zijn ons te weinig bewust van het risico op het uitbreken zo’n pandemie en 
van onze eigen bijdrage daarin.’ 

In het Pandemic & Disaster Preparedness Center werken heel verschillende vakdisciplines 
samen. Waarom is dat?  

‘Binnen het centrum richten we ons op onderzoek en aanpak van grote infectie-, water- en 
klimaatgerelateerde rampen. De coronapandemie is daarvan een voorbeeld, maar we 
onderzoeken bijvoorbeeld ook de diepere factoren die hebben geleid tot de overstroming in 
Limburg vorig jaar.  

Hoewel overstromingen en corona niet direct met elkaar te maken lijken te hebben, zijn er in 
de aanpak meer raakvlakken dan je denkt. Ook kun je elkaar met gekozen oplossingen 
onbedoeld in de wielen rijden. Daarom is goede samenwerking noodzakelijk.’ 

Maakt u het eens concreet: hoe rijden de aanpak van corona en overstromingen elkaar in de 
wielen? 

‘Bij de TU Delft denken ze na over hoe je in de inrichting van het landschap rekening houdt 
met gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen. Ze proberen te voorspellen hoe 
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dat zal gaan en bedenken daar oplossingen voor. Datzelfde doen wij als Erasmus MC ook, 
alleen gaat het dan om de aanpak van schadelijke virussen.  

Om overtollig water bij overstromingen te bergen, worden natte gebieden aangelegd en komen 
er bijvoorbeeld steeds meer wadi’s. Hierdoor neemt de kans op infecties via muggen echter 
toe. En dus onderzoeken we samen hoe de problemen zich manifesteren en uiteindelijk hoe 
we de kans op én overstromingen én infecties beperken.’ 

En, werkt zo’n interdisciplinaire aanpak? 

‘Jazeker, onderzoekers hebben samen een onderzoeksagenda gemaakt. We hebben nu 
vijfentwintig onderzoeksprojecten lopen, rond vijf onderzoeksthema’s. Die thema’s gaan onder 
meer over methoden en hulpmiddelen om op tijd te waarschuwen voor grote rampen; de 
impact van klimaatverandering op het verspreiden van virussen via bijvoorbeeld muggen; hoe 
zorg je dat er draagvlak is voor maatregelen en hoe je de zorg het beste kunt inrichten om 
grote rampen aan te kunnen. 

We werken inmiddels ook aan een internationale aanpak, bijvoorbeeld om na te gaan hoe je 
in Europees verband nog beter een pandemie zou kunnen bestrijden.’ 

Waar bent u trots op in wat al bereikt is? 

‘Dat we een onderzoeksprogramma hebben waarvan de verschillende onderdelen in elkaar 
klikken. Zo willen en moeten we van elkaar leren. Ik kan nog niets zeggen over de uitkomsten 
van lopende onderzoeken, maar we zijn bijvoorbeeld bezig met hulp van data van de 
Rotterdamse haven of we een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor infectieziekten kunnen 
bouwen.  

Er is daarvoor al een eerste studie met de GGD gedaan: zit er verschil in de kans dat je corona 
aan boord hebt, afhankelijk van de routes, soorten schepen of bouwstijlen? Je kunt niet altijd 
alle schepen in de gaten houden, maar hoe bepaal je waar de risico’s zitten als het gaat om 
infectie-uitbraken? Daarbij kijken we ook naar manieren om alles wat er aan virusinfecties 
zou kunnen zijn op schepen te verzamelen.  

‘Het zou heel mooi zijn als de overheid de handschoen oppakt.’ 

Bijvoorbeeld via meta-genoomanalyse: dat is een soort vangnet waarmee je allerlei virussen 
vangt, maar nog niet weet welke. Wat wel verder uit te zoeken is. Het is veel data-onderzoek. 
Daarom zit er ook een ethicus bij. Hoever willen we gaan? Het doel is uiteindelijk proberen te 
voorkomen dat een bedreigende situatie uit de hand loopt. Ik kan niet beloven dat het honderd 
procent zeker gaat lukken.  

Maar dat die complexiteit van vraagstukken in de wetenschap onder de loep moet worden 
genomen, daar ben ik van overtuigd. Op deze manier hadden we voordat het officiële eerste 
geval van corona in Nederland werd vastgesteld, kunnen weten dat we ook meteen in nertsen 
moesten kijken. Nu merkten we dat pas maanden nadat dat was gebeurd.’  

Wanneer is het Pandemic & Disaster Preparedness Center geslaagd volgens u? 

‘Als er een fundament staat van een instituut dat tenminste twintig jaar vooruit kan en 
waarvan iedereen overtuigd is dat het goed is daar in te investeren. Een instituut dat ons de 
kennis voor de toekomst levert. De belangstelling is er, merken we. De bijbehorende 
financiering nog niet.’  

Dat laatste is niet onbelangrijk. ‘Op dit moment leggen de deelnemende instituten geld in, dat 
is heel fijn. Wetenschappers zijn doorgaans prima in staat om zelf subsidieaanvragen te doen, 
maar dat werkt dit soort multidisciplinaire initiatieven eigenlijk tegen. De ene keer werk je 
samen met een ander, de volgende keer ben je elkaars concurrent. Dat werkt niet goed. Als je 
echt wilt investeren in samenwerken, is dat een kwestie van lange adem.  
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Het zou heel mooi zijn als de overheid de handschoen oppakt en gaat investeren in het 
Pandemic & Disaster Preparedness Center. De bedragen die nu omgaan in testen op corona 
zijn astronomisch, met ons werk kun je die kosten voorkomen. De overheid richt zich vooral 
op testen en vaccins, maar dat is allemaal nodig omdat het uit de hand liep. Investeer net zo 
hard in de kennis van morgen, zou ik zeggen.  

Met vijftig miljoen euro per jaar ben ik al blij. Er is veel interesse, ook in de politiek. Lastig 
punt is dat mensen al gauw zeggen: ‘Wat hebben we eraan?’ Dat vind ik moeilijk te zeggen, 
want zo werkt wetenschap niet. Nederland moet die ambitie hebben dit te regelen, we zijn hier 
hartstikke goed in. We zijn wereldspeler op gebied van waterbeheersing.  

En op gebied van sociale wetenschappen heeft de Erasmus Universiteit ook internationale 
naam en faam. We kunnen niet alles, maar het is best mogelijk er wat moois van maken. Let’s 
do it.‘ 

Uw bent intussen bijna met pensioen, zin in?  

‘Ik ben gedwongen daar over na te denken, gezien de afspraken. Maar ik verwacht niet dat ik 
helemaal zal stoppen. Ik vind het werk hartstikke leuk. Als ze willen, ga ik vrolijk nog even 
door, tegelijk is het belangrijk dat er ook mensen komen die het kunnen overnemen.’  

Marion Koopmans (1956, Steyl) studeerde diergeneeskunde en specialiseerde zich daarna in 
kennis over virussen. Ze onderzocht hoe virussen zich tussen dieren verspreiden, en hoe de 
overdracht plaats heeft van dieren op mensen. In 1990 promoveerde ze aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht op virus-onderzoek. Sinds 2013 is ze hoofd van de afdeling 
Viruswetenschappen van het Erasmus MC in Rotterdam.  

Ook adviseert ze de Wereldgezondheidsorganisatie over de bestrijding van nieuwe 
infectieziekten. Ze heeft ruim achthonderd wetenschappelijke publicaties op haar naam staan 
en vervult een toonaangevende rol op het wereldtoneel op het gebied van infectiebestrijding. 
Koopmans was vanaf 2020 lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert 
over de bestrijding van corona.  

Eind 2020 onderzocht ze met een internationaal team de herkomst van het coronavirus in 
China. In mei 2021 richtte ze het kenniscentrum Pandemic & Disaster Preparedness Center 
op. Koopmans is getrouwd met Ad. Samen hebben ze twee kinderen. Bron: Nederlands 
Dagblad, 25 juni 2022. 
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