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Eerste woorden 

Rioolwatermetingen spelen belangrijkere rol bij zicht houden op virus. De coronapandemie 
bevindt zich in een andere fase. Het virus gaat nog steeds rond, maar dat leidt niet acuut tot 
een te hoge druk op de zorg. Daarom verandert ook de inzet van het testen bij de GGD’en: in 
veel gevallen is een test bij de GGD niet nodig. Dit betekent dat cijfers over het aantal positieve 
testen minder geschikt zijn om het virus in de gaten te houden. Deze rol zal onder andere 
worden overgenomen door rioolwatermetingen. In dit artikel leggen we uit waarom zicht 
blijven houden belangrijk is, welke rol rioolwatermetingen hierbij spelen en hoe we hier op het 
Dashboard mee omgaan. 

Sinds 11 april is het niet meer nodig om na een positieve zelftest een bevestigingstest 
(confirmatietest) te doen bij de GGD. De teststraten worden alleen nog gebruikt door 
bijvoorbeeld mensen die een herstelbewijs willen, of mensen die in een instelling wonen. Dat 
er veel minder mensen een (PCR-)test laten doen bij de GGD, heeft gevolgen voor de cijfers. 
Zo neemt het aantal positieve testen af, en zal ook het percentage positieve testen veranderen. 
De cijfers zijn hierdoor minder geschikt om zicht te houden op de verspreiding en ontwikkeling 
van het virus. 

Toch blijft het belangrijk om het virus in de gaten te houden. Bijvoorbeeld om een opleving 
van het virus aan te zien komen, of een nieuwe variant te herkennen en dan snel te kunnen 
handelen. Voor het volgen van het virus zijn rioolwatergegevens geschikt. Als mensen corona 
hebben is dat namelijk niet alleen terug te vinden in keel en neus, maar mensen scheiden het 
vaak ook uit in hun ontlasting. Dit geldt zowel voor mensen met klachten, als voor mensen 
zonder klachten. Onafhankelijk van hoe mensen zich voelen en of mensen zich laten testen, 
kun je dus zien of er een toename of afname van de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater 
optreedt. De afgelopen tijd is gebleken dat de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater een 
goed beeld geeft over de verspreiding van het virus. Een toename of afname geeft aan of steeds 
meer of juist steeds minder mensen corona hebben. Lees meer over rioolwateronderzoek op 
de website van het RIVM. 

Naast rioolwatermetingen maakt het kabinet onder andere gebruik van gezondheidsgegevens 
uit enquêtes bij mensen die zich hiervoor hebben aangemeld (de Infectieradar), en gegevens 
die het RIVM krijgt van huisartsen over mensen met griepachtige klachten. Ook de opnames 
in de ziekenhuizen en op de IC’s geven een goede indicatie van de ontwikkeling van het virus. 

Het RIVM ontvangt van alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid door heel 
Nederland vier keer per week een monster van rioolwater. Al deze monsters (meer dan 1200 
per week) worden in het laboratorium van het RIVM onderzocht op coronavirusdeeltjes. Op 
het Dashboard zijn deze gegevens terug te vinden op de pagina  ‘virusdeeltjes in het 
rioolwater’. Hier kun je de gegevens op gemeentelijk niveau bekijken, maar ook is te zien hoe 
de situatie landelijk is en of er sprake is van een toename of afname in de verschillende regio’s. 
Ook op de pagina ‘actueel’ staan de rioolwatergegevens.  Bron: Coronadashboard, 11 april 
2022. 

Het aantal mensen dat naar Nederland immigreert, is weer op het niveau 
van voor de coronapandemie 

Het aantal mensen dat naar Nederland immigreert, is weer op het niveau van voor de 
coronapandemie. Vooral asielzoekers en kenniswerkers van buiten Europa kwamen naar ons 
land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 

208.000 mensen zijn vorig jaar vanuit Europa of de rest van de wereld om verschillende 
redenen – van werk tot oorlog – naar Nederland gekomen. Dat zijn 37.000 nieuwkomers meer 
dan in 2020, toen de reisbeperkingen die golden door corona immigratie sterk beperkten. 
Naast de 208.000 immigranten zonder Nederlandse nationaliteit keerden 19.000 mensen met 
een Nederlands paspoort terug. 
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Nieuwkomers van buiten Europa – meer specifiek de EU en de landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) – zijn 
verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de toename. Hun aantal steeg vorig jaar met 
30.000. Het betreft met name asielzoekers en kenniswerkers. 

 

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten asielzoekers regelmatig buiten de hekken slapen. 
@  ANP 

Het aantal kennismigranten groeide met zestig  procent. De meesten komen uit India. Ook uit 
China en Turkije kwamen relatief veel kenniswerkers. Zij komen vooral via de 
kennismigrantenregeling van de IND of via andere regelingen van de overheid die bedoeld zijn 
voor hoog opgeleide migranten deze kant op. Het aantal migranten dat zich voor studie of 
gezin in Nederland vestigde, nam daarentegen iets af. 

Het aantal vluchtelingen nam vorig jaar met 75  procent toe. In totaal dienden circa 25.000 
mensen een eerste asielverzoek in. In 2020 waren dat er slechts 13.720. Met name in de 
tweede helft van vorig jaar meldden zich relatief veel asielzoekers. 

Belangrijke reden voor de hogere influx vormde de onrust in Syrië en Afghanistan. Het vertrek 
van de VS uit Afghanistan zorgde voor een exodus van inwoners. Met name Afghanen die 
afgelopen twee decennia westerse mogendheden bijstonden, waaronder Nederland, werden 
geëvacueerd of verlieten zelf hun land. 3005 Afghanen vroegen in Nederland asiel aan. Syriërs 
vormden met bijna 8400 personen de grootste groep asielzoekers. Turken completeren met 
2460 asielverzoeken de top drie. 

Sinds de Russische invasie op 24 februari begon, hebben zich 67.000 Oekraïense 
vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten, meldt het CBS naast de cijfers over 
2021. Dat is iets meer dan de helft van het totale aantal immigranten dat tot nu toe dit jaar 
naar ons land kwam. De toeloop zorgde afgelopen maanden voor een crisis in de 
vluchtelingenopvang. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom totaal niet aan en 
vluchtelingen krijgen vaak geen fatsoenlijke slaapplaats. 
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Het aantal immigranten uit EU-landen en de EVA groeide eveneens in 2021, maar met circa 
8000 veel beperkter. De totale instroom van 133.000 ligt nog steeds onder het niveau van 
2019, voor corona. De meeste Europese immigranten (24.877) kwamen uit Polen. Werk en 
gezinshereniging zijn de voornaamste argumenten voor Europese immigranten om richting 
Nederland te komen. Overigens vertrokken er ook weer 16.000 Polen, waarmee het aantal 
Poolse immigranten vorig jaar netto met een kleine 9000 toenam. 

Kijken we naar het immigratiesaldo – het verschil tussen immigratie en emigratie – dan groeide 
de Nederlandse bevolking netto met 108.275 personen. Er vertrokken namelijk een stuk 
minder mensen (142.517). Daarmee is de relatief grote immigratie de hoofdreden dat de 
bevolking blijft groeien. Los van vertrekkers en nieuwkomers steeg de bevolking slechts met 
7704 personen. Tot 2014 werd de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door geboortes, 
de natuurlijke aanwas. Bron: Het Parool, 20 juli 2022. 

 

Asielzoekers slapen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. @ ANP 

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten 200 tot 250 asielzoekers zaterdagnacht buiten 
slapen, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is wel geprobeerd mensen 
elders onder te brengen, maar dat is niet gelukt. Een woordvoerder noemde de situatie eerder 
op de dag ‘zeer zorgelijk’. 
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De zon gaat onder in Ter Apel. Voor het aanmeldcentrum staan tenten. @ ANP 

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen er ongeveer veertig mensen buiten. Volgens het 
COA kozen ze daar zelf voor omdat asielzoekers daar soms de voorkeur aan geven. 

 

Asielzoekers zitten voor het hek van het aanmeldcentrum in Ter Apel. @ ANP 
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Tijdens eerdere warme dagen in juli zijn er al luifels neergezet om extra schaduwplekken te 
creëren. Ook worden er extra flesjes water en ijsjes uitgedeeld. 

 

Een bus met asielzoekers vertrekt naar een noodopvang. Het aantal plekken daar is beperkt. 
@  ANP 

De gevolgen van de gestokte doorstroom van asielzoekers laten zich al maanden het hevigst 
zien in het aanmeldcentrum. Dat zit al tijden overvol, waardoor mensen soms buiten moeten 
slapen. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer 
de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning. 

 

Een asielzoeker maakt zich klaar voor de nacht. @ ANP 
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Het aantal statushouders dat versneld vanuit een azc naar bijvoorbeeld een flexwoning of een 
omgebouwd kantoorpand is verhuisd, loopt ver achter bij de aantallen in de afspraken die het 
kabinet daarover heeft gemaakt, zo bleek deze week uit cijfers die het ANP opvroeg bij het 
COA. Slechts 52  procent van het afgesproken aantal is gerealiseerd. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 14 augustus 2022. 

 
 
Twee mensen wachten voor het hek van het aanmeldcentrum in Ter Apel. @ ANP 
 

 
 
Een medewerker van Vluchtelingenwerk spreekt asielzoekers toe. @ ANP 
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Mensen wachten voor het hek in Ter Apel. @ ANP 
 

 
 
Er wordt eten uitgedeeld aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. @ ANP 
 

Animo voor boosterprik flink gekelderd, Nederland lijkt klaar met 
corona 

De overheid wacht een flinke kluif om het grootste deel van de Nederlanders ervan 
te overtuigen zich opnieuw te laten prikken tegen het coronavirus, blijkt uit 
onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. 33  procent van de Nederlanders 
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is de urgentie om te prikken verloren, en 36  procent heeft die urgentie nooit 
gevoeld. 

Een nieuwe ronde vaccinaties moet een ernstige najaarsgolf van het coronavirus 
voorkomen. Dat is het OMT-advies aan minister Ernst Kuipers. Vanaf 12 
september kan iedereen zich dan ook weer aanmelden voor een nieuwe prikronde. 
Maar het enthousiasme van de bevolking neemt af. 

Nieuwe coronavaccinatieronde voor iedereen vanaf 12 jaar. Vorig jaar december 
gaf een overgrote meerderheid van 84  procent van de panelleden aan gevaccineerd 
te zijn, en open te staan voor een nieuwe booster. Nu is nog maar zo'n 40  procent 
van de Nederlanders bereid een herhaalprik te nemen, blijkt uit onderzoek onder 
de 3.300 leden van het panel. Net niet de helft, 49  procent, wil absoluut geen 
coronavaccinatie (meer). 

‘Ik ga het gewoon doen’, vertelt een vrouw aan Hart van Nederland. ‘Ik ben al 
gevaccineerd voor andere landen, wat kan één prikje dan kwaad? Als het helpt en 
je kunt weer reizen daarna, dan vind ik het allemaal prima.’ 

Een ander is wel klaar met de vaccinaties: ‘Ik ga ervan uit dat als je goed ziek bent 
geweest, dat je een natuurlijke weerstand hebt opgebouwd. Dan hoef je niet meer 
die prik te halen, vind ik.’ Ook is er nog een groep van 11  procent die er nog niet 
helemaal over uit is, zoals deze man: ‘Ik weet het zelf nog niet. Ik heb corona 
gehad, dus ben soort van beschermd.’ 

‘Mensen die zich niet laten vaccineren vind ik onverantwoordelijk’, zegt een andere 
man. ‘Je kunt je omgeving, je familieleden, collega's, partner, buren heel veel 
problemen bezorgen.’ Dat corona veel invloed heeft in de omgeving wordt 
onderschreven door 19  procent van de panelleden. 

Animo of niet, bij GGD Haaglanden verwachten ze vanaf 12 september zo'n 35 tot 
40 duizend prikken per week te gaan zetten. Projectleider vaccinatie Martijn van 
Broekhoven: ‘We zijn er klaar voor. We hebben veel ervaring met de vorige 
prikrondes. De registratie gaat nu veel snelle waardoor mensen minder lang 
hoeven te wachten.’ Bron: Hart van Nederland, 8 augustus 2022. 

Veel mensen willen helpen bij prikcampagne GGD  

De GGD Zeeland krijgt veel telefoontjes van mensen die mee willen helpen bij de volgende 
vaccinatieronde tegen corona, die naar verwachting over een week of zes begint.  

Vanaf de tweede helft van september krijgen mensen met een verhoogd risico op ernstige 
ziekte en sterfte een uitnodiging om een volgende herhaalprik tegen corona bij de GGD te 
halen. Dit is dezelfde groep die eerder dit jaar in aanmerking kwam voor een herhaalprik, 
uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de 
griepprik.  Als eerste zijn deze mensen en zorgpersoneel met patiëntencontact aan de beurt. 
Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen.  

Er wordt geprikt met aangepaste vaccins als die betere bescherming bieden dan de huidige 
vaccins. Deze vaccins moeten dan wel eerst geregistreerd worden door het Europees 
Geneesmiddelenbureau. De verwachting is dat deze vaccins in september beschikbaar komen. 
Bron: AD, 8 augustus 2022. 

Vakantiemarkt herstelt van corona, last-minutes in trek 

Vakantieaanbieders zien dat we weer net zo vaak of zélfs vaker in het vliegtuig stappen dan 
voor corona. Daarbij valt op dat last-minute boekingen steeds populairder worden, zo blijkt 
een rondgang die BNR uitvoerde bij grote reisorganisaties. Reizigers laten zich dus niet 
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ontmoedigen door de drukte op Schiphol en verplaatste vluchten. Ook zien zij door het mooie 
zomerweer in Nederland niet af van een reis naar Zuid-Europa. 

Reisadviezen en beperkingen die tijdens de pandemie een vakantie naar de zon nog 
onaantrekkelijk maakten, zijn inmiddels vaak niet meer van kracht, en dat is te merken, zien 
TUI, Sunweb, Corendon en Prijsvrij (waar onder andere D-Reizen onder valt). Unaniem 
constateren ze dat het aantal vakantieboekingen weer op het oude niveau zit of zelfs 
daarboven. 

Een woordvoerder van TUI laat aan BNR weten dat zij 'een enorme reiszin bespeurt onder de 
Nederlandse vakantiegangers'. Dat ziet TUI terug in de online zoekvraag, die heel groot is, en 
het gestegen aantal last-minute boekingen ten opzichte van 2019. 

TUI ziet, net als Sunweb, dat de last-minutevakanties steeds meer in trek zijn. Daarbij speelt 
een afwachtende houding vanwege corona een rol, maar het past ook in een bredere trend die 
ook al voor de pandemie speelde. 'Waar vroeger uitgesmeerd over het jaar werd geboekt, ligt 
het zwaartepunt nu steeds meer bij twee groepen: de vroege boekers en de late boekers', aldus 
Sunweb-CEO Matthijs Ten Brink. 

Bij Sunweb boekt 20  procent van de vakantiegangers nu pakweg een maand van tevoren een 
reis. 'Dat is een groep die denkt: ik wil mijn opties openhouden, dus ik wacht gewoon tot het 
laatste moment. Vroeger was dat lang niet zo'n groot deel. De verwachting is dat dit percentage 
nog wel wat stijgt. Al blijft het merendeel van de mensen gewoon vroeg in het jaar hun 
zomervakantie boeken.' 

Alle reisorganisaties spreken van een goed jaar, dat waarschijnlijk nog beter zal uitvallen dan 
topjaar 2019, maar maken ook de kanttekening dat het nog beter had kunnen zijn. 'Als alle 
problemen op Schiphol zich niet hadden voorgedaan, dan was het een nóg beter jaar 
geworden. Al is het lastig om aan te geven hoeveel beter', zegt Steven van der Heijden, CEO 
van Corendon. 

Na een dip na de meivakantie zagen de vakantieaanbieders het aantal boekingen teruglopen, 
maar dat heeft zich daarna hersteld. Na alle problemen op Schiphol en het geschuif met 
vluchten, kunnen de meeste vluchten weer naar tevredenheid uitgevoerd worden. 'Corendon 
heeft deze zomer vluchten verplaatst naar Rotterdam en Maastricht waar nauwelijks 
problemen zijn', zegt Van der Heijden. 'Onze klanten kunnen bovendien kiezen voor andere 
regionale luchthavens of uitwijken naar Duitsland om zo naar hun vakantiebestemming te 
vliegen.' TUI ziet dat er voor last-minutes ook regelmatig voor andere vliegvelden dan Schiphol 
wordt gekozen. 'Daarbij wordt vaker gevlogen vanaf een regionale luchthaven', zegt een 
woordvoerder. Bron: BNR, 11 augustus 2022. 

 

Bron: Sporza, 14 augustus 2022. 

Alleen in de ochtend testen op corona, kerk in Koog aan de Zaan is te 
warm 

Ondanks de dikke stenen muren van de voormalige katholieke kerk aan de Boschjesstraat, 
wordt het erg warm binnen. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de openingstijden voor de 
testlocatie in Koog aan de Zaan aangepast. 
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Dat stelt de GGD op hun website. Al eerder besloot de GGD de Purmerendse test- en 
priklocatie op de Purmerenderweg eerder op de dag te sluiten. De tent in Purmerend kan 
enorm warm worden. Daarom werden inwoners doorverwezen naar de kerk in Koog aan de 
Zaan, als zij in de middag zich wilden laten testen op corona. Die blijkt toch niet heel 
hittebestendig te zijn; tot maandag 15 augustus is de testlocatie alleen open tot 12 uur, net 
als in Purmerend. Een woordvoerder van de GGD zei eerder in deze krant dat de organisatie 
op zoek is naar een betere testlocatie in Purmerend. Bron: Noordhollands Dagblad, 12 
augustus 2022. 

 

Bron: Hart van Nederland, 14 augustus 2022. 

‘Inhaalslag’ na corona: meer bedrijven stoppen ermee 

De eerste helft van het jaar zijn 76.000 bedrijven opgeheven. Vooral zzp’ers en webshops 
stopten ermee. 

Die verwachte stroom faillissementen, die komt maar niet. Maar zoveel bedrijfsopheffingen als 
in de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in vijftien jaar niet geweest. Het zijn er 76.000, 
blijkt uit cijfers van het CBS: het hoogste aantal sinds de start van de meetmethode in 2007. 
Is daar dan eindelijk het postcorona-effect? 

‘Dat denk ik wel, ja’, zegt Marjolijn Jaarsma, econoom van het CBS, die benadrukt dat het 
CBS niet vraagt naar de reden waarom ondernemers stoppen. ‘Er is een periode geweest van 
ondersterfte bij bedrijven, in 2020 en 2021. Nu zien we een inhaalslag. Bedrijven die tijdens 
de pandemie met steun overeind zijn gehouden, hebben toch gedacht: we redden het niet.’ 

Dat het aantal faillissementen nog steeds historisch laag is, kan volgens Jaarsma komen 
doordat ondernemers hebben geluisterd naar oproepen van de Kamer van Koophandel en 
werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij hamerden erop dat ondernemers niet zomaar 
coronasteun moesten aanvragen bij de overheid, maar eerst goed naar de eigen financiële 
cijfers moesten kijken. ‘Het lijkt erop dat ondernemers dat ter harte hebben genomen en niet 
ten koste van alles zijn doorgegaan.’ Bij een ‘gewone’ bedrijfsopheffing beslist een ondernemer 
zelf de stekker eruit te trekken, bijvoorbeeld vanwege een te hoge schuldenlast. 

Het zijn vooral zzp’ers die met hun onderneming zijn gestopt. Opvallend is dat niet, zegt 
Jaarsma. ‘Die trend zien we al jaren. Ook bedrijfsoprichtingen zijn grotendeels zzp’ers. De 
meeste bedrijven zijn eenpitters. En de dynamiek is er hoog.’ 

Dat geldt ook voor het type bedrijf met de meeste opheffingen: webshops. Die staan ook bij de 
oprichtingen altijd in de top 10. ‘Je begint iets makkelijker een webshop dan een 
aluminiumfabriek’, zegt Jaarsma. Toch is hier waarschijnlijk sprake van een corona-effect: 
het aantal opheffingen van webshops was met 6.785 een stuk groter dan in dezelfde periode 
vorig jaar (4.420). Vooral webshops in kleding en huishoudelijke artikelen hebben er de brui 
aan gegeven. 

‘De afgelopen twee jaar, toen we niet konden winkelen, zijn veel mensen thuis een webshop 
begonnen’, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie- en advies van het UWV. ‘Dat was 
toen big business. Nu worden er een stuk minder pakketjes verstuurd, zag je deze week ook 
aan de tegenvallende resultaten van PostNL.’ 

Heeft de krapte op de arbeidsmarkt iets te maken met het toegenomen aantal zzp’ers dat 
ermee stopt? Uit eerdere cijfers van het CBS dit jaar bleek al dat flexibele arbeidskrachten iets 
meer zekerheid hebben gekregen: zij hebben meer uitzicht op een vast contract. Het kan 
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inderdaad dat werkgevers guller zijn met contracten, als gevolg van de krapte, zegt Jaarsma. 
Maar Witjes zet zijn vraagtekens bij die verklaring. ‘Het kán’, zegt hij, ‘maar we zien vaak het 
omgekeerde: dat zzp’ers in goede tijden juist veel kunnen verdienen.’ 

Mogelijk willen bedrijven korte metten maken met het aantal mensen dat ze extern inhuren, 
oppert Witjes. ‘Meestal is dat een voorbode van economisch mindere tijden’, vertelt hij – maar 
hij ziet geen signalen dat dit nu aan de hand is. Het kan ook, zegt hij, dat mensen zich 
overenthousiast als zelfstandige hebben aangemeld bij de KVK maar de praktijk toch 
ingewikkeld was. 

En mogelijk spelen ontwikkelingen op de bezorgersmarkt een rol: verschillende rechters 
hebben geoordeeld dat fietskoeriers voor bezorgdienst Deliveroo als werknemer behandeld 
moeten worden in plaats van als zelfstandige. PostNL maakte begin deze maand bekend alle 
postbezorgers een vast contract aan te bieden. 

Het aantal bedrijfsoprichtingen was in de eerste zes maanden van dit jaar vergelijkbaar met 
het aantal vorig jaar: 118.000. Netto komen er dus nog altijd meer bedrijven bij dan dat eraf 
gaan. 

Afgezet tegen het totaal aantal bedrijven gaat het om 3,6  procent die in de eerste helft van 
het jaar de stekker eruit heeft getrokken. Vorig jaar was dat 2,7  procent en het jaar ervoor 
ook 3,6  procent. Het hoogste percentage was in 2012, na de financiële crisis: toen sloot 5,3  
procent van alle bedrijven zijn deuren. Jaarsma: „Dat zet de cijfers in perspectief. Ze zijn niet 
op alle fronten historisch.’ Bron: NRC, 11 augustus 2022. 

 

Bron: NRC, 3 augustus 2022. 

Brussel: deal met Moderna voor levering nieuwste vaccins tegen corona 

De Europese Commissie heeft een deal met medicijnenfabrikant Moderna gesloten om 
coronavaccins veilig te stellen voor de nazomer en de winter. Dat meldt de Commissie 
vanmiddag in een persbericht. 

Door de overeenkomst krijgen EU-lidstaten toegang tot de vaccins, ook de nieuwste die al 
rekening houden met specifieke, nieuwere varianten van corona. Deze vaccins moeten dan 
wel zijn goedgekeurd. 

Begin vorig jaar keurde de Commissie al een deal goed met Moderna, die voorzag in een extra 
aankoop van 300 miljoen doses (150 miljoen in 2021 met een optie tot aankoop van nog eens 
150 miljoen in 2022). De doses zouden eigenlijk in de zomer geleverd worden. Dat is nu 
verschoven naar het najaar, omdat de lidstaten naar verwachting dan extra vaccinvoorraden 
nodig zullen hebben voor nationale campagnes. 

Het gaat dus ook om de meest recente vaccins. Zo worden bijvoorbeeld ook nog eens 15 
miljoen extra doses van de voor de Omikron-variant samengestelde en als booster inzetbare 
vaccins veiliggesteld. 

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: ‘Deze overeenkomst zal 
ervoor zorgen dat de lidstaten op het juiste moment toegang hebben tot de vaccindoses die 
nodig zijn om onze burgers te beschermen.’ 
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In 2020 investeerde de Europese Unie al zwaar in d wereldwijde productie van een aantal 
coronavaccins. ‘Het was van cruciaal belang om zo snel mogelijk over voldoende vaccins te 
beschikken, en er moesten aanzienlijke investeringen worden gedaan alvorens duidelijk werd 
of deze vaccins zouden werken’, concludeert de Commissie achteraf. Bron: AD, 9 augustus 
2022. 

 

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft tijdens een bijeenkomst met wetenschappers 
en zorgmedewerkers de overwinning uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus. Ook 
kondigde hij aan dat de strengste coronamaatregelen in het land komen te vervallen, melden 
staatsmedia donderdag. Zijn zus suggereerde dat de leider zelf ook besmet is geweest. 

Kim Jong-uns zus, Kim Yo-jong, zei in een toespraak dat haar broer zelf ook koorts en andere 
coronasymptomen heeft gehad, melden Koreaanse media. Ze zei niet expliciet dat hij besmet 
was, maar het is voor het eerst dat dit überhaupt wordt gesuggereerd. De 
gezondheidsproblemen zouden Kim Jong-un er niet van hebben weerhouden om te werken, 
verzekerde Kim Yo-jong. 

De Noord-Koreaanse leider vermoedt dat Zuid-Korea verantwoordelijk is voor de corona-
uitbraak. Daar leverde hij geen bewijs voor. 

Kim sloeg in zijn toespraak ook dreigende taal uit tegen de Zuid-Koreaanse regering van Yoon 
Suk-yeol, die volgens hem ‘nog altijd de voornaamste vijand is’. De zuiderburen schreven in 
een verklaring dat Kims beweringen over het creëren van de corona-uitbraak ‘ongefundeerd 
en beledigend’ zijn. 

Noord-Korea meldde in mei voor het eerst een coronabesmetting. Sindsdien zijn volgens het 
staatspersbureau KCNA bijna vijf miljoen ‘koortsgevallen’ geregistreerd in het land. Er wonen 
ruim 25 miljoen mensen in Noord-Korea. Slechts 74 mensen zouden zijn overleden als gevolg 
van corona. Sinds eind juli heeft Noord-Korea geen nieuwe besmettingen gemeld. 

Gezondheidsorganisatie WHO trekt de officiële Noord-Koreaanse cijfers in twijfel, mede 
vanwege het gebrek aan testcapaciteit in het stalinistisch geregeerde land. In juli zei de WHO 
dat de situatie in Noord-Korea juist verslechtert en niet verbetert. 

Noord-Korea sloot gedurende het grootste deel van de pandemie zijn grenzen voor reizigers en 
vrijwel alle buitenlandse handel. Alleen een beperkt aantal goederen vanuit China mocht het 
land in per trein of schip. Toen het aantal besmettingen in mei snel opliep, voerde het land 
lockdowns in. Voor zover bekend is er geen vaccinatieprogramma. Het regime beweert een 
eigen behandeling te hebben ontwikkeld. Bron: NU.nl, 11 augustus 2022. 
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In een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid dringt de voltallige oppositie in 
de Kamer, minus de SGP, erop aan dat deze bevoegdheid onderdeel moet worden van de 
nieuwe, permanente coronawet die het kabinet voorbereidt. 

De brief, die in handen is van Trouw, is ondertekend door tien fracties van links tot rechts die 
samen 41 van de 75 zetels in de Eerste Kamer in handen hebben. In de brief staat dat dit 
brede blok het voorstel voor een structurele coronawet zal beoordelen op basis van de vraag 
of de zeggenschap van de senaat straks ‘voldoende’ is geregeld. De Eerste Kamer heeft een 
beslissende stem over de invoering van de nieuwe coronawet. Bron: De Limburger, 13 
augustus 2022. 

 

Het aantal mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is voor het eerst sinds eind 
juni onder de 700 gezakt. Momenteel zijn nog 690 patiënten met corona opgenomen, zo valt 
op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 654 mensen met corona, 50 minder dan woensdag. 
Er werden afgelopen etmaal 80 nieuwe patiënten met corona opgenomen, maar doordat er 
nog meer mensen de klinieken mochten verlaten daalde het totaal aantal besmette patiënten 
er toch. 

Personeel van de intensive cares verzorgt nu 36 patiënten met corona. Dat zijn er 3 meer dan 
woensdag. Er werden 7 nieuwe besmette patiënten op de ic's opgenomen, maar omdat er ook 
mensen met corona onder de leden werden ontslagen, nam het totaalaantal minder snel toe. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting 
moesten worden opgenomen in het ziekenhuis en mensen die er voor iets anders liggen, maar 
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toevallig ook positief bleken te testen. Beide groepen patiënten moeten echter in isolatie 
worden verpleegd, wat veel extra tijd kost. Bron: Dagblad van het Noorden, 11 augustus 2022. 

 

Uitbraak corona in Tibet – China sluit Potala-paleis 

Naar aanleiding van een recente uitbraak van corona in de Himalaya-regio hebben de Chinese 
autoriteiten het befaamde Potala-paleis, de residentie van de dalai lama’s in Tibet, dinsdag 
gesloten. Een heropeningsdatum zal later worden aangekondigd, meldde diverse media. 

Het Potala-paleis is een populaire toeristische trekpleister die een belangrijke bijdrage levert 
aan de economie van Tibet. De actie onderstreept China’s voortdurende vasthouden aan zijn 
zero corona beleid dat lockdowns, routinetesten, quarantaines en reisbeperkingen 
voorschrijft, zelfs terwijl de meeste andere landen weer open zijn gegaan. 

Op dinsdag meldde het Chinese vasteland 828 nieuwe coronagevallen via binnenlandse 
overdracht. De autonome regio Xizang (Tibet) in Zuidwest-China meldde zondag 22 gevallen, 
waarmee een einde kwam aan een record van 920 dagen zonder gevallen in de regio. De meeste 
van deze gevallen vertoonden geen symptomen. De 22 gevallen zijn allemaal gerelateerd aan 
de stad Xigaze, waar ongeveer 800.000 mensen wonen. Achttien gevallen werden ontdekt in 
Lhasa. 

Ambtenaren van de plaatselijke gezondheidsautoriteit zeiden dat de regio Xinjiang is getroffen 
door meerdere sporadische clusters van corona-infecties, en dat de huidige situatie inzake 
preventie en bestrijding van de epidemie nog steeds grimmig is. 

De toestroom van mensen en het interregionale verkeer hebben mogelijk de overdracht van 
het virus en het risico van de verspreiding ervan binnen en buiten Xinjiang verhoogd, aldus 
de gezondheidsautoriteiten. Ondertussen zijn meer dan 80.000 reizigers nog steeds gestrand 
in de stad Sanya van de provincie Hainan, de meest begeerde toeristische trekpleister in 
China. Chinese functionarissen hebben toeristen gezegd het eiland waarop Sanya ligt niet te 
verlaten tot zij consequent negatief testen op het virus. Bron: Boeddistisch Dagblad, 10 
augustus 2022. 

Tibet – massale tests na uitbraak corona 

De autoriteiten zijn in verschillende delen van Tibet begonnen met massale tests, onder meer 
in de hoofdstad Lhasa, nadat in de regio een reeks gevallen van corona in meer dan twee jaar 
zijn gemeld. In een paar dagen tijd al 49 plaatselijke gevallen. 

Autoriteiten van de Ngari prefectuur zeiden dat ze infecties hadden gevonden bij vier reizigers 
uit het zuiden van Tibet, wat de eerste gemelde gevallen in 920 dagen zijn sinds één geval 
werd gevonden bij het begin van de pandemie in januari 2020. toe. 
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De nieuwe corona uitbraak in Tibet wekt grote bezorgdheid in de hele regio door het gebrek 
aan medisch personeel en monsternemers voor nucleïnezuurtesten, evenals een tekort aan 
zuurstof voor de behandeling van ernstige gevallen als gevolg van de hoge ligging van Tibet. 
Volgens de regionale gezondheidscommissie is de jongste patiënt tweeënhalf jaar oud en de 
oudste tot nu toe een 76-jarige vrouw. Bron: Boeddistisch Dagblad, 11 augustus 2022. 

 

Bron: Welingelichte Kringen, 13 augustus 2022. 

Na corona te eenzijdige aandacht voor wegwerken leerachterstanden 

De regering heeft miljarden uitgetrokken om de schade van corona in het onderwijs te 
herstellen, maar daarbij gaat het vooral om ‘leerprestaties’ en niet om de sociaal-emotionele 
schade voor leerlingen. Dat moet anders, schrijft student Floris Broos op EW Podium.  

Begin dit jaar werd bekend dat scholen twee jaar langer de tijd krijgen om de miljarden uit 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te besteden. Het NPO is ingesteld voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Miljarden zijn hiervoor vrijgemaakt, 
maar de meeste aandacht kreeg het wegwerken van leerachterstanden. Veel minder aandacht, 
en vooral minder actie, is gericht geweest op de emotionele schade die is ontstaan bij leerlingen 
als gevolg van de coronamaatregelen. Uit een onderzoek dat ik voor mijn opleiding heb 
uitgevoerd op een basisschool, blijkt hoe groot de emotionele nood is bij basisschoolleerlingen. 
Vandaar mijn pleidooi om juist hieraan meer aandacht (en geld) te besteden. 

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) heeft het plan opgevat om 
komend jaar 500 euro per leerling in het basisonderwijs extra te besteden. Hij wil dit geld 
benutten om leerachterstanden in te halen en vooral ook de basis van het onderwijs te 
versterken: ‘Ieder kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht corona. Dat begint 
met een stevige basis: goed leren lezen, schrijven en rekenen.’ 

Daar valt op zich niets op af te dingen, maar hij gaat hierbij wel totaal voorbij aan de mentale 
schade die de schoolsluitingen hebben veroorzaakt. En daarnaast kun je ook nog eens de 
vraag stellen: kan een kind wel het beste uit zichzelf halen als het niet lekker in zijn vel zit? 

Dat de mentale nood bij kinderen in het basisonderwijs hoog is, blijkt wel uit een case study 
die ik in de eerste drie maanden van dit jaar voor mijn opleiding heb gedaan bij Basisschool 
De Ladder in Maarn. 

Daarvoor interviewde ik leraren van diverse leerjaren over de gevolgen van corona voor onder 
meer de onderwijsvorm, de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Uit deze interviews bleek dat, in elk geval op deze school, de gevolgen voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen het meest zorgwekkend waren. 

Kinderen gingen zich na elke schoolsluiting of quarantaineperiode vreemd gedragen. Ze 
moesten weer wennen aan de schoolregels en ook het samenwerken ging problematisch. Maar 
bovenal merkten leerkrachten dat leerlingen veel meer zorgen hebben dan vóór corona. Ze zijn 
angstiger en denken al snel het ergste, aldus de leerkrachten. 

Niet alleen scholen trekken aan de bel over de sociaal-emotionele problemen die zijn ontstaan 
als gevolg van coronamaatregelen, ook psychiaters luiden de noodklok. Zij benadrukken dat 
de gevolgen op lange termijn groot zullen zijn als er nu geen actie wordt ondernomen om de 
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mentale problemen die ontstaan zijn als gevolg van met name de schoolsluitingen, aan te 
pakken. 

Zo waarschuwden in december al twee psychiaters in NRC voor de mentale problemen bij 
jongeren als gevolg van de verschillende lockdowns en andere coronamaatregelen. Ze wijzen 
naar het feit dat we voor het eerst sinds we de prevalentie van psychiatrische stoornissen 
meten (veertig jaar) een stijging zien. Volgens hen houden mensen de rest van hun leven last 
van psychische aandoeningen die zijn ontstaan in de vroege adolescentie. 

Het is dan ook van het grootste belang dat, bij een eventuele volgende golf, de scholen ‘te allen 
tijde open blijven’ zoals zij bepleitten, maar ook dat zo snel mogelijk alles op alles wordt gezet 
om die mentale problemen bij jongeren aan te pakken. 

Terwijl er miljarden zijn vrijgemaakt voor het inhalen van leerachterstanden in het onderwijs, 
gaat er nog altijd te weinig aandacht en geld naar het inhalen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de aanpak van mentale problemen als gevolg van coronamaatregelen. 

Het NPO heeft 22 aandachtsgebieden geformuleerd voor de komende tijd, waarvan er maar 
één is gewijd aan welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook uit een recente 
samenvatting van het Nederlands Jeugdinstituut van resultaten uit onderzoeken naar de 
gevolgen van corona voor het onderwijs, blijkt dat de nadruk nog altijd ligt op de gevolgen voor 
de leerprestaties. 

Als we nu te weinig aandacht en geld besteden aan de sociaal-emotionele schade van corona, 
betekent dat niet alleen een ongelukkigere jonge generatie, maar ook een extra belasting op 
de volksgezondheid (welzijn) en economie (welvaart) op langere termijn. Daarom doe ik een 
oproep aan minister Wiersma in de nieuwsluwte van de zomervakantie: denkt u alstublieft 
niet alleen in termen van leerprestaties, maar ook in termen van mentale gezondheid en maak 
daar specifiek budget voor vrij. Uiteindelijk komt dat overigens ook weer de leerprestaties ten 
goede. Bron: EW magazine (Elseviers Weekblad), 10 augustus 2022. 

De Twentse corona-moord 

Het is overdreven om te stellen dat het wel een keer mis móest gaan. Maar dat het niet boterde 
tussen Sandra Rozeman en haar jongere vriend Floris van V. was bij veel mensen bekend. 
Sandra had haar oog op een andere man laten vallen en er waren grote meningsverschillen 
over corona en het vaccinatiebeleid. Sandra verbood haar vriend de prik te halen en met 
gevaccineerden om te gaan. In september vorig jaar barstte de bom. Met fatale gevolgen. 
‘Opeens had ik mijn handen om haar nek.’ 

Dinsdag 29 januari 2019. 

In het RTV Oost programma Groene Oosten vertelt Sandra Rozeman over de zegeningen van 
wietolie. Sandra is een welbespraakte vrouw met een missie. 

Weg met de vooroordelen rond wiet, zo betoogt ze. Ze spreekt uit ervaring. Haar zoon heeft 
tijdens een zwaar ziekbed baat gehad bij medicinale wiet. Daar waar de reguliere zorg 
tekortschoot, had wietolie uitkomst geboden. Dan haalt Sandra wat spulletjes tevoorschijn en 
laat de verslaggever zien hoe je zelf wietolie maakt. Het levert een leuke en interessante 
reportage op. Met in de hoofdrol een spontane en levenslustige vrouw. Een vrouw die op dat 
moment onmogelijk kan weten welk noodlot haar boven het hoofd hangt. 

Tweeënhalf jaar later, woensdag 15 september 2021. Het is een bewolkte en regenachtige dag. 

Om 10.51 uur wordt de politie gebeld door een beveiliger van de Ziekenhuis Groep Twente 
(ZGT), locatie Almelo. Er blijkt die ochtend om 06.30 uur bij de hoofdingang een gewonde man 
te zijn aangetroffen. Het slachtoffer heeft flinke wonden aan beide polsen en heeft overduidelijk 
een zelfmoordpoging ondernomen. Nadat hij bij de spoedeisende hulp is behandeld en naar 
de afdeling psychiatrie is overgebracht, komt de zwaar suïcidale man met een schokkend 
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verhaal. Enkele uren eerder, zo vertelt hij hevig geëmotioneerd, heeft hij thuis aan de 
Zonnebloemstraat zijn vriendin Sandra om het leven gebracht. Ze moeten maar even gaan 
kijken op de parkeerplaats. Want daar, in de laadruimte van zijn Kia Picanto, zullen ze haar 
stoffelijk overschot vinden. 

 

Plaats delict: de Zonnebloemstraat in Almelo. 

Nog geen paar minuten later is de politie ter plaatse en wordt de parkeerplaats tot ruim rond 
de aangewezen Kia afgezet. Mensen die hun auto er toevallig in de buurt hebben staan, mogen 
er niet meer naartoe en krijgen van de politie vervoer naar huis aangeboden. Ver buiten het 
zicht van toeschouwers en de gealarmeerde pers doen mannen en vrouwen in witte pakken 
zwijgend hun werk. Want de informatie van het gewonde slachtoffer is juist gebleken. Achter 
in de kleine auto wordt onder een dekzeil het lichaam aangetroffen van een vrouw. Ze is 
gewikkeld in dekens waaromheen touw is gewikkeld. Terwijl de forensische specialisten zich 
concentreren op de sporen in de auto, houden andere rechercheurs om 12.42 uur in het 
ziekenhuis verdachte Floris van V. (43) aan. Hij bekent onmiddellijk verantwoordelijk te zijn 
voor de dood van zijn vriendin, die inmiddels is geïdentificeerd als de 56-jarige Sandra 
Rozeman. 

Terwijl hij plastic zakken om haar hoofd bindt, hoort Floris tot zijn schrik een rochelend 
geluid. In een paniekreactie pakt hij een honkbalknuppel. 

Het drama heeft veel impact in de wijk De Riet, waar het stel samenwoont in een huisje aan 
de Zonnebloemstraat. Veel mensen kennen het stel als vriendelijk, maar ook een beetje apart. 
Er is een flink leeftijdsverschil tussen de twee en Sandra houdt er nogal bijzondere 
opvattingen op na, vooral op het gebied van corona en vaccinatiebeleid. Op haar Facebook-
pagina bijvoorbeeld heeft ze haar profielfoto veranderd in een QR-code met daaroverheen een 
veelzeggende middelvinger. Verder kennen veel mensen haar van de RTV Oost-reportage, 
waarin ze een lans brak voor het gebruik van medicinale wietolie. Van haar vriend Floris weet 
men vooral dat hij met zijn lange baard en haar een opvallend uiterlijk heeft dat past bij zijn 
rol als basgitarist in een hardrockband. Een superaardige man, volgens vrienden, die nooit 
een vlieg kwaad deed. ‘Hij vond het al moeilijk om met ons mee te gaan naar sportvissen,’ 
aldus een van hen. ‘Hij vond het zo zielig voor de vissen.’ 

En toch. In de woning van het stel zien de specialisten van de Forensische Opsporing al snel 
dat het er heftig aan toe moet zijn gegaan. 
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Er zijn bloedsporen zichtbaar in de keuken en woonkamer, maar vooral in de badkamer op 
de begane grond. Op de tegels wordt volgens de politie ‘veel bloed’ aangetroffen. Wat is hier 
gebeurd? Welk verhaal vertellen deze sporen? Het antwoord komt van verdachte Floris van V. 
zelf. De man is schuldbewust, neemt alle verantwoordelijkheid op zich en loopt leeg in de 
verhoorkamer, al zegt hij dat er van sommige gebeurtenissen slechts ‘flarden’ zijn blijven 
hangen. Maar aan de hand van het verhoor en gesprekken met getuigen, in combinatie met 
camerabeelden en internetgegevens, komt de recherche tot een eerste reconstructie van het 
drama. 

In de middag van dinsdag 14 september 2021 zijn Floris en Sandra op bezoek bij kennissen 
in Renkum. Rond 15.30 uur zijn ze weer terug in Almelo. Een half uur later gaan ze naar de 
haven in Almelo, waar ze tot ongeveer 18.20 uur blijven. Wat Floris niet weet, is dat Sandra 
een appje stuurt naar een vriend om te zeggen dat ze naar huis gaat. Kort na thuiskomst 
neemt Sandra plaats op de bank en gaat ze online om via Facebook met deze vriend verder te 
chatten, een conversatie die van 19.00 tot 22.48 uur zou duren. Bij het afsluiten van de 
chatsessie schrijft Sandra: ‘Het ging hier even loos,’ wellicht zinspelend op een ruzie die zich 
even daardoor heeft afgespeeld. Een getuige verklaart later rond dat tijdstip een harde klap 
en het geblaf van honden te hebben gehoord. 

 

Het ziekenhuis in Almelo waar Floris van V. zich meldde met z’n dode vriendin in de kofferbak. 

Meerdere camera’s rond de woning registreren vervolgens hoe Floris even na middernacht 
vanuit de achterzijde van de woning naar de auto loopt en iets in de kofferbak legt. Om 00.13 
uur rijdt hij de straat uit om daar precies een kwartier later weer terug te keren. Om 00.31 
uur rijdt hij opnieuw weg om, naar later blijkt, bij benzinestation Tango te tanken. Om 00.42 
uur wordt gezien hoe de verdachte in de richting van de sluis Weezebeek aan de zuidelijke 
kant van Almelo loopt. Later zou verdachte Van V. hierover verklaren dat hij er de telefoon 
van Sandra in het water heeft gegooid. 

Om 00.59 uur is de Almeloër weer terug bij zijn huis in de Zonnebloemstraat. Dan wordt het 
even stil, totdat Van V. om 01.30 uur weer in zijn auto stapt en wegrijdt. Hij wordt daarna 
niet meer bij de woning gezien. 

Het is inmiddels 04.17 uur als de verdachte in zijn Kia Picanto voor het eerst op het terrein 
van het ziekenhuis wordt waargenomen. Hij blijft daar niet lang, want camera’s leggen vast 
hoe hij daar om 04.24 weer vertrekt. De gedragingen in de voorgaande uren roepen het beeld 
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op van een radeloze man die niet weet wat hij met zichzelf en de situatie aan moet. Pas om 
06.27 uur komt er een einde aan de dwaaltocht; Van V. rijdt voor de laatste keer het 
parkeerterrein op, loopt naar de ingang van het ziekenhuis en wordt daar met doorgesneden 
polsen door een beveiliger gevonden. Bron: Panorama, 7 augustus 2022. 

Shoppers sprinten massaal naar buiten wanneer Chinese Ikea plots in 
lockdown gaat41 

Er werd in het Ikea filiaal van Sjanghai een nauw contact geregistreerd na een positieve 
coronatest. Hierdoor moest de winkel meteen sluiten en mochten er geen klanten meer binnen 
of buiten. De klanten en het personeel die niet tijdig konden ontsnappen vooraleer de deuren 
dicht gingen, moeten gedurende de quarantaineperiode in de winkel blijven. Bron: Het 
Nieuwsblad, 15 augustus 2022. 

 

Videostill  

Hoe corona de viering van het avondmaal blijvend heeft veranderd 

Corona heeft de viering van het avondmaal in veel kerken veranderd. ‘Als je niet uit één beker 
drinkt, mis je een belangrijk symbool van het avondmaal.’ 

‘Ik verwacht dat de gezamenlijke beker, die in veel gemeenten tijdens de coronapandemie is 
vervangen door plastic cupjes, weer zal terugkeren.’ Dat denkt Arnold Huijgen, hoogleraar aan 
de Theologische Universiteit Apeldoorn. Uit onderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland, 
dat vorige week verscheen in het magazine #protestant, blijkt dat het vieren van het 
avondmaal is veranderd door corona. 

Zo gebruiken veel kerken plastic cupjes in plaats van een gedeelde drinkbeker. De 
belangrijkste reden daarvoor is hygiëne, de beker gaat dan niet van mond tot mond. Een 
andere verandering is dat in ongeveer een derde van de gemeenten de gelovigen zelf brood en 
wijn moeten pakken, in plaats van dat ze het aangereikt krijgen. Bron: Nederlands Dagblad, 
17 augustus 2022. 

Omikronvaccin onderweg, corona nog altijd 'mild', wat betekent dit voor 
het najaar? 

Nog altijd blijkt uit de coronacijfers dat de Omikron-variant BA.5 in Nederland dominant is. 
Een geluk bij een ongeluk, want deze variant is minder ziekmakend dan eerdere varianten 
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van het virus. Maar betekent dit ook dat we een milde coronaherfst krijgen? En wordt 
Nederland straks ingeënt met een aangepast vaccin? ‘Het is wachten op goedkeuring door de 
EMA.’ 

Of we een 'mild' coronanajaar gaan krijgen, is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu niet te zeggen. ’Het is volstrekt koffiedik kijken’, zegt een woordvoerder. ‘Je weet niet 
hoe de varianten zich gaan muteren.’ 

Dat beaamt ook viroloog Marion Koopmans. Volgens haar zal het aantal infecties zeker 
toenemen in het najaar, doordat mensen vaker binnen zitten, dichter bij elkaar zijn en 
mogelijk door de opkomst van nieuwe varianten die misschien besmettelijker zijn. 

Maar er is een beetje hoop. ‘Als er geen gekke gingen gebeuren, verwacht ik niet dat we net 
zoveel problemen zullen krijgen als we eerder hebben gezien. Dat komt doordat veel mensen 
zijn gevaccineerd, zeker uit de groep die het grootste risico hebben op een ernstig 
ziekteverloop.’  

Sinds juni is de Omikron-variant BA.5 de dominante variant in Nederland. Uit de laatste 
cijfers blijkt dat 90  procent van de coronabesmettingen met deze variant was. BA.5 zit dus 
stevig in het zadel en dat is goed nieuws, want volgens de World Health Organization (WHO) 
is BA.5 niet ziekmakender dan eerdere varianten. 

Er gaat inmiddels wel weer een andere variant rond: BA.2.75. Die is opgedoken in onder 
meer India, Australië, Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is het bij 
één persoon aangetroffen. ‘Maar dit lijkt met wat we nu zien niet groter te worden’, vertelt een 
woordvoerder van het RIVM. Daarnaast is BA.2.75 vergelijkbaar met BA.5, dus ook hier lijkt 
het ziekteverloop milder. 

Koopmans: ‘Deze variant lijkt wel langzaam toe te nemen, en is dus ook weer wat 
besmettelijker dan BA.5. Dat betekent dat ik wel rekening hou met een toename.’ 

Het is wel zo dat de antistoffen die mensen al hebben, door een vaccinatie of doordat ze corona 
hebben gehad, minder effectief zijn tegen deze Omikron-varianten. ‘Daardoor kan het virus 
blijven verspreiden, wat bij een najaarsgolf voor extra veel ziekteverzuim zal zorgen en voor 
nieuwe gevallen met post-covid’, vertelt Koopmans. 

Dus zijn de GGD's weer prikcentra aan het optuigen. Vanaf de tweede helft van september 
kan iedereen vanaf 12 jaar, die niet recent gevaccineerd is of corona heeft gehad, een nieuwe 
prik halen. 

In totaal gaat het om 13 miljoen mensen, maar hoeveel mensen bereid zijn de prik te halen, 
is nog niet bekend. Dat hangt waarschijnlijk ook af van het mogelijk nieuwe vaccin. Zowel 
Moderna als Pfizer is bezig met het updaten van hun vaccin. Hun vaccins liggen op dit moment 
ter goedkeuring bij het Europese medicijnagentschap EMA. 

Het oorspronkelijke vaccin is ontwikkeld op basis van het Wuhan-virus. Inmiddels zijn we 
meerdere varianten verder, en is de Omikron-variant dominant. Fabrikant Pfizer heeft twee 
bivalente vaccins ter controle bij het EMA liggen. Hierin zijn het oorspronkelijke Wuhan-virus 
én verschillende varianten verwerkt, waaronder Omikron. ‘Zodra de EMA goedkeuring heeft 
gegeven, kunnen wij nagenoeg direct de vaccins leveren’, vertelt Jan Willem de Heer, 
woordvoerder bij Pfizer. 

De verwachting is dat het EMA tussen 1 en 15 september een uitspraak doet over het BA.1 
Bivalent-Omikronvaccin en iets later over het tweede vaccin, een BA.4/BA.5 Bivalent-
Omikronvaccin. ‘Vervolgens moet de EU goedkeuring geven. Dat kan heel snel gaan, weten 
we uit het verleden. Pfizer is al op eigen risico aan het produceren, zodra de goedkeuringen er 
zijn, kunnen wij de vaccins gefaseerd gaan leveren.’ 
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De vraag is alleen of een deel van de bevolking zich laat vaccineren tegen een variant waarvan 
het ziekteverloop gezien wordt als 'mild'. In een bijgesteld OMT-V-advies (Outbreak 
Management Team-Vaccinatie) staat dat de vaccinaties in september bij voorkeur met het 
nieuwe vaccin gebeuren waarin zowel de Wuhan-variant als Omikron zitten, zeker als je kunt 
kiezen. 

Viroloog Marion Koopmans: ‘Omdat dit vaccin beschermt tegen verschillende Omikron-
varianten is het zeker zinvol te vaccineren, vooral kwetsbare mensen. Gebruik van dit 
bivalente vaccin, zal naar verwachting ook iets beter werken in het afremmen van 
verspreiding, hoewel dat onvoorspelbaar blijft door de snelle ontwikkeling van de verschillende 
varianten.’ 

Daardoor zou vaccineren volgens Koopmans steeds meer een individuele afweging moeten 
zijn. Daarbij moeten mensen met een kwetsbare gezondheid zich zeker laten vaccineren, vindt 
ze, maar voor mensen die de basis vaccinaties en boosters hebben gehad, is dat niet per se 
direct nodig. ‘Maar we weten niet precies hoe het gaat lopen. Als er een nieuwe, ernstige 
variant komt, moet je denken aan breder vaccineren.’ 

Ben Van der Zeijst, vaccinoloog aan het LUMC in Leiden denkt daar anders over. ‘Ik zou er 
juist wel voor pleiten een groot deel van de bevolking te vaccineren met het nieuwe vaccin. Als 
er een nieuwe, ernstige variant komt, ben je als individu en als bevolking beschermd. Ga je 
pas actie ondernemen als de ernstige variant al rondwaart, ben je maanden verder voor 
iedereen een prik heeft gehad.’ 

Van der Zeijst denkt dat het nieuwe vaccin er is voor de overheid de boostercampagne begint. 
‘In Engeland is het al goedgekeurd, ik verwacht geen problemen.’ Bron: RTL Nieuws, 20 
augustus 2022. 

Zomergolf corona verleden tijd: laagste aantal besmettingen in drie 
maanden 

Afgelopen weekend kwamen er 778 besmettingen met het coronavirus aan het licht. Dat is 
het laagste aantal sinds 23 mei, bijna drie maanden geleden. De zomergolf lijkt hiermee ten 
einde te zijn. 

In juni werd er voor het eerst gesproken over een zomergolf. In half juli bereikte de golf een 
piek, daarna lijken de coronabesmettingen steeds verder te dalen. 

Er zijn geen storingen in de computersystemen bekend bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen donderdag was dat wél het geval: het aantal 
positieve tests viel toen extreem laag uit. Dat cijfer is inmiddels bijgesteld. 

Den Haag telde gisteren de meest positieve tests: 44 inwoners testten positief op het virus. 
Amsterdam had 36 positieve tests, het laagste aantal sinds 28 juni vorig jaar. Daarna volgen 
Utrecht (32), Rotterdam (24) en Nijmegen (13). In 127 gemeenten testte zelfs helemaal 
niemand positief. In bijvoorbeeld Schiermonnikoog en Vlieland komt dat vaker voor, maar ook 
uit wat grotere gemeenten als Helmond, Roosendaal, Harderwijk en Kerkrade werden nul 
nieuwe gevallen gemeld. Ook waren er 78 gemeenten met maar één enkele bevestigde 
besmetting, zoals Breda, Haarlemmermeer en Emmen. 

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 9463 nieuwe gevallen, ruim 20  procent 
minder dan in de week ervoor. Het weektotaal kwam op zondag voor het eerst sinds 8 juni 
onder de 10.000 uit. Alleen uitslagen van coronatests op GGD-locaties worden daaronder 
geschaard. Zelftests thuis worden niet meegerekend. Ook andere signalen wijzen op een 
afname van het aantal coronabesmettingen: de GGD’en voerden vorige week 11.881 
coronatesten uit. Dat is het laagste aantal sinds eind mei. 

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Virussen als het 
coronavirus laaien in de winter vaak op. Dit zou komen doordat we dan dichter op elkaar 
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leven in binnenruimtes en omdat de lucht minder vocht bevat. Om een wintergolf te 
voorkomen, kan vanaf half september iedere 12-plusser een herhaalvaccinatie tegen het 
coronavirus krijgen. Vooral jongeren lijken niet te staan springen om een herhaalprik te halen. 
Bron: Metronieuws, 22 augustus 2022. 

Corona-adviseur en Trump-criticus Anthony Fauci vertrekt na ruim 50 jaar bij 
Amerikaanse overheid 

De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van het Witte Huis tijdens 
de coronacrisis, legt in december zijn functies neer. De 81-jarige Fauci was in zijn ruim 50-
jarige loopbaan bij de Amerikaanse overheid adviseur van zeven Amerikaanse presidenten. 

Fauci kreeg vooral bekendheid als het gezicht van de strijd tegen het coronavirus onder de 
presidenten Trump en Biden. Meer dan eens stond hij lijnrecht tegenover Trump in de beoogde 
aanpak van het virus. Zo prees Trump onbewezen remedies aan en ontkende hij lange tijd de 
ernst van het virus. Fauci kreeg eerder al te maken met ziektes als hiv en aids, het West-
Nijlvirus, antrax-aanslagen (miltvuur), pandemische griep, allerlei soorten vogelgriep, ebola 
en zika. 

‘Het was een eer zo’n buitengewoon instituut zo lang te mogen leiden met zo veel uitdagingen 
op het gebied van wetenschap en publieke gezondheid’, aldus de verklaring die Fauci maandag 
verspreidde. Ondanks zijn leeftijd denkt hij er nog niet aan om met pensioen te gaan. 

President Biden zegt in een mededeling dat Fauci’s ‘toewijding aan het werk onwankelbaar is’. 
‘Hij doet het met een ongeëvenaarde geestdrift, energie en wetenschappelijke integriteit. Door 
dokter Fauci’s vele bijdragen aan de volksgezondheid zijn hier in de VS en elders in de wereld 
levens gered’, aldus Biden, die Fauci bedankt voor zijn diensten. ‘De VS zijn sterker, 
veerkrachtiger en gezonder door hem.’ Bron: De Volkskrant, 23 augustus 2022. 

 

Hoe om te gaan met de regels van de Wet zorg en dwang tijdens COVID-
19? 

Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren. Zij dienen in het kader van het verlenen van goede 
zorg hun cliënten te beschermen tegen een mogelijke infectie met COVID-19. In deze periode, 
waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd en door de regering worden opgelegd en 
soms drastische maatregelen nodig zijn om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden, blijft 
goed hulpverlenerschap voorop staan. Hierbij blijft het streven om zo veel als mogelijk oog te 
blijven houden voor het leveren van goede persoonsgerichte zorg. 

Voor individuele vrijheidsbeperkende maatregelen geldt de Wzd als uitgangspunt. De juiste 
professionele afwegingen moeten worden gemaakt over welke zorg het beste passend is, ook 
ten aanzien van onvrijwillige zorg, de daarbij behorende procedures en de beschikbare 
capaciteit van zorgpersoneel. Hierbij kan gedurende de pandemie in uitzonderlijke gevallen 
worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd, namelijk als het niet mogelijk is het 
stappenplan te volgen. Concreet kan gedacht worden aan situaties waarbij er bijvoorbeeld 
door onderbezetting en capaciteitsproblemen als gevolg van COVID-19, het gebruikelijke MDO 
niet in volle omvang geregeld kan worden, of aan de naleving van evaluatietermijnen en aan 
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de inzet van de daarbij benodigde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de 
onafhankelijke deskundigen.  

In hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (de Tijdelijke wet Covid-19) staan tijdelijke 
bepalingen in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19. Voor zover collectieve 
maatregelen worden genomen op basis van dit hoofdstuk, gelden de besluiten van de overheid. 
Zo hoeven zorgaanbieders bijvoorbeeld niet het stappenplan te doorlopen om de toegang tot 
een publiek toegankelijk restaurant te ontzeggen. Deze beperkingen gelden immers voor alle 
inwoners van Nederland. Er zijn diverse adviezen en handreikingen opgesteld die handvatten 
bieden aan de zorgaanbieders om uitvoering te geven aan de RIVM-adviezen. Deze adviezen 
en handreikingen gelden als richtinggevend voor de goede zorgverlening. Naast veiligheid dient 
er voldoende aandacht te zijn voor kwaliteit van leven.  

In artikel 58o van de Wet publieke gezondheid staan in dit verband bepalingen die specifiek 
zien op zorgaanbieders of zorglocaties. Hierin is onder meer geregeld dat beperkingen of 
voorwaarden gesteld kunnen worden aan de toegang van personen tot een zorglocatie. Hierbij 
is wel geborgd dat er ten minste één familielid of naaste toegang heeft. In dit artikel zijn geen 
regels gesteld over het verlaten van het terrein van een instelling. Op basis van deze Tijdelijke 
wet kunnen hieraan dus geen beperkingen worden gesteld en gelden voor het verlaten van het 
terrein van een instelling door bewoners dan wel cliënten de algemene regels. 
Bewoners/cliënten kunnen niet worden beperkt in het verlaten van het terrein, anders dan 
door algemeen geldende coronaregels voor geheel Nederland. Daarnaast geldt dat de CVP, ook 
in coronatijd, toegang heeft tot de cliënten.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt dat zorgverleners gedurende de 
corona-pandemie  de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren voor 
zover dat nodig is. De zorgaanbieder moet in elke situatie in samenspraak met betrokkenen 
een zorgvuldige afweging maken en dit vastleggen. De inspectie vindt het belangrijk dat 
zorgaanbieders altijd een zorgvuldige afweging maken tussen de veiligheid van de cliënt en de 
veiligheid van de groep én de kwaliteit van leven van de individuele cliënt en het bieden van 
persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat zorgaanbieders maatwerk moeten bieden en de 
inbreng van cliënten (en hun vertegenwoordigers) nadrukkelijk moeten meenemen in de 
besluitvorming. De bestuurder is en blijft eindverantwoordelijk voor de afwegingen die worden 
gemaakt en het leveren van zo goed mogelijke en veilige zorg. Belangrijk hierbij is dat 
zorgaanbieders ook de cliëntenraden goed betrekken. 

Het is van belang om de maatregelen die worden getroffen in toegankelijke taal uit te leggen 
aan de cliënten die het betreft. Zij hebben immers recht om te weten waarom deze maatregelen 
worden genomen. Dit kan bijdragen aan het tegengaan van verzet, en levert betere, veiligere 
zorg op. 

Zo is er een Steffi ontwikkeld waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat je wel en wat je 
niet moet doen om ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden. 

Cliënten kunnen ook tijdens deze periode een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon 
(cvp). Deze kan de cliënt bijvoorbeeld ondersteunen bij het uiten en bespreken van eventuele 
onvrede over onvrijwillige maatregelen die als gevolg van Corona zijn getroffen. In de Tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19 is opgenomen dat toegang in verband met het horen van een cliënt 
en toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wzd niet 
geweigerd mag worden. Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 16 maart 
2020. 
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Corona-uitbraak in het verpleeghuis Kas di Kuido 
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Bron: Bonaire.nl, 21 augustus 2022. 

Onzekerheid bij theaters door corona en gestegen prijzen: ‘Het is 
onvoorspelbaar’ 

Theaters in de regio maken zich op voor het nieuwe seizoen. Verloopt het na twee gemankeerde 
coronajaren eindelijk normaal? De kaartverkoop toont nog niet dat het bezoek op het oude 
peil komt. Corona blijkt niet de enige onzekerheid. ‘Mensen kopen korter voor een voorstelling 
een kaartje.’ 

Er zijn zelfs grotere risicofactoren dan corona voor een goed seizoen volgens Peter Smit, 
directeur van het Hoftheater in Raalte. ‘Alhoewel corona ook onzeker blijft, maar ik verwacht 
geen lockdown. Ik voorzie dat er het nodige op ons afkomt, nu de lasten die steeds verder 
stijgen. Dan heb ik het over energie, maar ook de inkoop voor onze horeca.’ 

‘De prijzen van de kaartjes stelden we in het voorjaar vast. Sindsdien is de wereld opnieuw 
veranderd en zijn de lasten verder gestegen. Het punt is dat je daar eigenlijk weinig aan kunt 
doen, die kosten moet je maken. Alle theaters en andere instellingen hebben daarmee te 
maken. Financieel kan dat een uitdaging worden. Wij hebben in de gemeente Raalte altijd een 
goede partner gehad, die ons ook in de coronajaren goed heeft bijgestaan. De koopkracht van 
bezoekers speelt uiteraard ook.’ 

Met lichte spanning kijkt Mirjam Radstake, directeur van de Schouwburg Lochem en Theater 
Hanzehof & Buitensociëteit in Zutphen, uit naar het nieuwe theaterseizoen. ‘We hebben tot 
nu toe een wisselend beeld. We zitten nog niet op het oude niveau, corona heeft er behoorlijk 
ingehakt. Een deel van ons bestaande publiek is heel voorzichtig. Voornamelijk ouderen 
wachten af wat het najaar doet, op het gebied van corona.’ 

Anderzijds valt haar op dat een nieuwe doelgroep zich aandient. ‘Een jongere groep. Maar dat 
kan ik nog niet met cijfers beargumenteren. Het is een onderbuikgevoel, dat jongeren weer 
dingen willen doen en het theater hebben ontdekt. Het theater is ook enorm bezig met 
verjonging.’ 

Voorheen was voor theaters in augustus al goed in te schatten hoe het seizoen zou verlopen, 
maar dat is nu anders. Radstake: ‘Het is onvoorspelbaar, terwijl de kosten hoger zijn dan 
voorheen. Dat maakt het spannend. De Raad voor Cultuur heeft ook gezegd dat het vijf jaar 
duurt voordat de sector er weer bovenop is.’ 
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En dan ziet ze ook nog een verschil tussen de theaterliefhebbers in Lochem en Zutphen. ‘In 
Zutphen is men nog voorzichtiger dan in Lochem. Lochem heeft in die zin een andere functie, 
sociaal maatschappelijker. Zutphen is een grotere stad. Daar doen de mensen er wat langer 
over om de weg terug naar het theater te vinden.’ 

De Deventer Schouwburg is ‘niet ontevreden’ over de kaartverkoop tot nu toe, maar ziet al 
langer een nieuwe trend onder schouwburgbezoekers. ‘Mensen kopen korter op een 
voorstelling een kaartje’, zegt woordvoerder Daphne Scholting. 

‘Vroeger was dat veel langer van tevoren. Corona heeft die trend misschien wel verder 
versterkt, omdat die periode onzekerheid gaf of een voorstelling later in het seizoen wel 
doorging. Wij spelen al langer op die ontwikkeling in door de kaartverkoop in tweeën te 
knippen. We hebben vanaf mei een eerste fase verkoopfase gedaan en vanaf september pakken 
we het weer op.’ 

Dat maakt het wat lastig te zeggen hoe de verkoop in het algemeen loopt. ‘Tot nu toe hebben 
we slechts dertig  procent in de verkoop gedaan en dat liep goed. Hoe de tweede verkoopfase 
gaat, is dus nog afwachten. Maar we merken dat bezoekers graag weer willen. Topcabaretiers, 
zoals Theo Maassen of Peter Pannekoek, zijn bijvoorbeeld al helemaal uitverkocht. We hopen 
dit seizoen weer uit te komen op de aantallen van voor corona. 2020 zou voor ons echt een 
topjaar worden, richting 60.000 bezoekers, tot corona het ineens afbrak.’ 

Ondertussen trekken de theaters alles uit de kast om twijfelaars over de streep te trekken en 
ze naar het theater te lokken. Radstake (schouwburgen Lochem en Zutphen): ‘We zetten 
zwaarder in op marketing op verschillende media. Ook vaste klanten zullen we extra op de 
hoogte brengen van ons aanbod, maar ook zeker van hoe veilig we zijn.’ 

Ik denk wel dat het zich uitbetaalt dat we ruimhartig zijn geweest de afgelopen jaren met 
restitutie van kaarten of tegoedbonnen, volgens Peter Smit, directeur Hoftheater Raalte. 

Scholting (Deventer Schouwburg): ‘We zoeken het ook in een meer persoonlijke benadering. 
We kijken onder andere welke voorstellingen mensen eerder hebben bezocht en benaderen 
mensen met aanbod dat bij die interesse aansluit, bijvoorbeeld per mail.’ 

Een bijzondere positie heeft Deventer filmtheater Mimik, de combinatie van filmzalen en een 
theater. Die nieuwbouw werd middenin de coronacrisis opgeleverd. Woordvoerder Willem 
Daan Bos: ‘We zijn september 2020 opengegaan en kregen twee seizoenen gedomineerd door 
corona. Terwijl je als nieuwe instelling wil laten zien wat je kunt. We moeten het ook van 
herhaalbezoek hebben, dat werd moeilijk. We hopen dat allemaal dit jaar echt goed neer te 
kunnen zetten, zodat we eindelijk een normaal theaterseizoen kunnen draaien. ‘ 

Mimik hoopt dit seizoen in de theaterzaal op 9000 á 14.000 bezoekers. ‘Dat zou mooi zijn. Wij 
programmeren naast bekende namen, zoals Dolf Jansen of Erik van Muiswinkel, ook minder 
bekende voorstellingen en bieden jong talent een podium.’ 

Dat met name ouderen nog huiverig kunnen zijn voor theaterbezoek, herkent Smit (Hoftheater 
Raalte) wel. ‘ We trekken niet alleen louter jong festivalpubliek, dat zoals nu bij Lowlands. Dat 
is makkelijker, jongeren gaan er zonder vrees weer vol voor. Ik denk wel dat het zich uitbetaalt 
dat we ruimhartig zijn geweest de afgelopen jaren met restitutie van kaarten of tegoedbonnen. 
Qua bezoekersaantallen verwacht ik op het niveau van 2019 (ruim 17.000) uit te komen. We 
hebben een trouw publiek. We willen vooral uitstralen dat theaterbezoek weer kan, veilig is 
en we er vol voor gaan.’ Bron: Tubantia, 22 augustus 2022. 

Ook gevangen vissen worden in China getest op corona 

De angst voor coronabesmettingen wijkt niet in de Chinese haven Xiamen. Vissers die 
buitengaats zijn geweest worden bij terugkeer getest, maar ook hun vangst. Op sociale media 
worden er talrijke grappen gemaakt bij de beelden van een ambtenaar die een wattenstaafje 
in de bek van een gevangen vis stopt. 
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Tal van gebruikers geloven hun ogen niet, maar een gezondheidsfunctionaris in de Xiamen 
heeft vrijdag bevestigd dat de tests worden uitgevoerd. „Wat binnenkomt, moet getest worden, 
het is een opdracht van het district (waar de haven ligt) Jimei.’ 

Op internet wordt gekscherend de vraag gesteld of vissen door hun mond ademen, wat vissen 
doen om afstand te houden en of er al quarantainekampen in de oceaan zijn. Het coronavirus 
dat wereldwijd tot ingrijpende maatregelen heeft geleid, dook voor het eerst eind 2019 op in 
China waar meer dan 1,4 miljard mensen wonen. Er zijn sindsdien slechts ongeveer 240.000 
besmettingen vastgesteld en de staat ziet dit als een gevolg van het strenge ‘zero-Covid’ beleid. 

Het land weert nog steeds mensen van buiten en de enkeling die China binnen reist, moet nog 
steeds zeven dagen in een quarantainehotel. In miljoenensteden moeten de inwoners zich 
vaak nog steeds om de drie dagen laten testen. Het bewijs dat men negatief getest is, is nodig 
voor vrijwel alles, zelf voor toegang tot het gebouw waar men woont. De gangen van de burgers 
worden met het vele testen en de corona-apps vrijwel constant in de gaten gehouden. Mensen 
die contact met een besmette persoon hebben gehad of mensen die in een risicogebied zijn 
geweest moeten zich isoleren. Vaak worden wijken hermetisch afgesloten omdat er een 
besmette persoon is gesignaleerd. Ook worden positief geteste mensen opgepikt van huis en 
naar een overvol en geïsoleerd quarantaineoord gebracht. 

De jongste variant van het virus, Omikron, trekt zich momenteel niets aan van de draconische 
maatregelen en verspreidt zich. Vrijdag kwamen er 2500 besmettingen bij volgens de 
gezondheidsautoriteiten. Circa 2000 gevallen waren zonder enige ziekteverschijnselen. Er zijn 
veel besmettingen op het tropische eiland Hainan. Tienduizenden toeristen mogen daarom 
niet meer naar huis en zitten vast op het eiland. De autoriteiten in Xiamen dachten hardop 
dat vissers mogelijk het virus naar het eiland hebben gebracht. Bron: Leeuwarder Courant, 
19 augustus 2022. 

Buschauffeur zet ‘samenzweringsradio’ over corona aan op weg naar 
Roosendaal: ‘Ik word gek, hoe is dit echt?’ 

Een buschauffeur in West-Brabant wordt door zijn werkgever Arriva aangesproken op een 
podcast die hij beluisterde, op speaker. Reiziger Sean wist dinsdag niet wat er gebeurde toen 
de chauffeur het volume van de speakers opendraaide tijdens de rit van Fijnaart naar 
Roosendaal. Opeens klonk de ene na de andere samenzweringstheorie door de bus. 

 ‘Ik word gek, hoe is dit echt?’, vraagt Sean zich rond 16.00 uur in de bus af. De reiziger filmt 
het voorval vanuit zijn stoel en plaatst de video op Twitter. Daarop is duidelijk te horen dat 
niet de radio, maar een podcast van de buschauffeur opstaat. 

De stem in de opname heeft het over ‘oversterfte als gevolg van injecties’ en ‘een biowapen’ 
dat ontwikkeld is in een lab en ‘verstopt zit in de vorm van een vaccin’. De stem verkondigt de 
boodschap behoorlijk luid en is goed voor andere reizigers te horen. 

De Twitteraar vraagt zich af of het normaal is dat buschauffeurs in plaats van de radio 
publiekelijk dubieuze inhoud afspelen in een bus met reizigers. ‘Hier was ik mentaal niet op 
voorbereid’, aldus Sean. ‘Ik voelde me absoluut niet veilig genoeg om hier iets over te zeggen. 
Ik was het grootste gedeelte van de reis alleen en in the middle of nowhere.’ 

Het officiële account van de vervoerder, Arriva Nederland, schrijft in een reactie: ,’Sommige 
zaken zijn NSFW [not suitable for work - red.]. Die zijn zeker niet geschikt om luid af te spelen 
als je aan het werk bent.’ 

‘Dit is wel een erg specifieke podcast qua topics, die je beter privé kunt beluisteren’, zegt een 
woordvoerster van Arriva in een reactie tegen deze site. Richtlijnen voor podcasts zijn er niet, 
maar een buschauffeur mag geen overlast veroorzaken. ‘Een buschauffeur mag best zachtjes 
muziek opzetten voor zichzelf. Maar dat was hier zeker niet het geval.’ 
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De woordvoerster van de vervoerder laat dan ook weten dat het absoluut niet de bedoeling is 
dat een chauffeur op deze manier zijn werk doet. ‘We hebben als taak reizigers op een 
plezierige manier van A naar B te brengen. Gezien de reactie van de reiziger uit die bus, is dat 
hier niet het geval geweest.’ 

Er is inmiddels melding gedaan door Arriva bij de regiomanager van de buschauffeur. Het is 
niet bekend of er gevolgen voor hem zijn. ‘Dat is iets wat wij intern houden’, aldus Arriva. 
Bron: BN De Stem, 17 augustus 2022. 

Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft corona 

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is geveld door het coronavirus. Dat heeft het Noorse 
hof zaterdag bekendgemaakt. 

‘De kroonprinses heeft normale symptomen en wordt door haar arts in de gaten gehouden’, 
meldt het hof in een kort statement over het ziektebeeld van de prinses. Op dit moment gelden 
er in Noorwegen geen coronamaatregelen. 

De vrouw van kroonprins Haakon werd afgelopen vrijdag 49 jaar. In hoeverre ze haar 
verjaardag gevierd heeft en of haar gasten nu ook besmet zijn, is vooralsnog niet bekend. 
Bron: Vorsten.nl, 20 augustus 2022. 

 Mette-Marit @ EPA 

Man komt terug van vakantie met corona, hiv en apenpokken 

Een Italiaan is onlangs in één keer besmet geraakt met corona, hiv én apenpokken. Het is 
voor het eerst dat iemand gelijktijdig besmet is met de drie virussen. De 36-jarige man was 
op vakantie geweest in Spanje. Bij thuiskomst kreeg hij klachten en ging hij naar een arts. 

Het medisch tijdschrift Journal of Infection schrijft over het geval. De man ging midden juni 
naar Spanje en verbleef daar van 16 tot 20 juni. Negen dagen later - op 29 juni - kreeg hij 
plotseling koorts. Zijn temperatuur steeg tot 39 graden. Hij had ook last van een pijnlijke keel, 
vermoeidheid, hoofdpijn en vergrote lymfeklieren in zijn rechter lies. 

 Op 2 juli testte hij positief voor Covid-19, hoewel hij vorig jaar gevaccineerd was met twee 
doses van het Pfizer-vaccin en in januari van dit jaar al eens een coronabesmetting opliep. 

Die middag ontwikkelde hij echter ook uitslag op zijn linkerarm en de volgende dag kleine, 
pijnlijke blaasjes op zijn gezicht, romp, onderste ledematen en bilspieren. Omdat de blaasjes 
zich steeds verder verspreidden en zich begonnen te ontwikkelen tot puisten, ging de man op 
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5 juli naar de spoeddienst van de Policlinico Universitario di Catania, in het oosten van Sicilië. 
Daar werd hij overgebracht naar de afdeling Infectieziekten. 

Hij vertelde daar dat hij tijdens zijn verblijf in Spanje onveilige seks had gehad met mannen. 
Hij had op dat moment nog altijd last van lichte koorts (37,5 graden), keelpijn, hoofdpijn en 
vermoeidheid. 

Op 6 juli werd hij getest op apenpokken en Covid-19. Beide tests waren positief. Hij bleek 
besmet te zijn met de West-Afrikaanse tak van het apenpokkenvirus, die verantwoordelijk was 
voor de uitbraak in Spanje. Zijn coronabesmetting bleek met de BA.5.1-variant te zijn. 

De man werd ook getest op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Daaruit bleek dat 
ook besmet was met hiv. In september vorig jaar had hij daarvoor nog negatief getest. 

De man werd behandeld en na een dag begonnen bijna al zijn huidletsels korstjes te vertonen. 
Tegen de vijfde dag van zijn verblijf in het ziekenhuis (9 juli) waren zijn symptomen grotendeels 
verdwenen. Twee dagen later (11 juli) mocht hij naar huis, maar hij moest wel nog in isolatie 
blijven, omdat zowel zijn apenpokkentest als zijn coronatest nog positief was. 

Op 13 juli volgde een negatieve coronatest. Opmerkelijk: toen de man op 19 juli terugkeerde 
naar het ziekenhuis voor een apenpokkentest, bleek die nog altijd positief. Zijn korstjes waren 
wel allemaal genezen en lieten alleen een klein litteken achter. De man werd toen ook 
behandeld voor zijn hiv-besmetting. 

Volgens de onderzoekers toont hun studie aan dat de symptomen van apenpokken en Covid-
19 elkaar kunnen overlappen. ‘Het uitklaren van de voorgeschiedenis van de patiënt en zijn 
seksuele gewoontes zijn cruciaal om de juiste diagnose te stellen’, schrijven ze in Journal of 
Infection. ‘Onze studie benadrukt dat voor apenpokken geslachtsgemeenschap de 
belangrijkste manier van overdracht zou kunnen zijn. Daarom wordt een volledige soa-
screening aanbevolen na een diagnose van apenpokken.’ 

Ze benadrukken ook dat de apenpokkentest na twintig dagen nog altijd positief was. ‘Dat doet 
vermoeden dat patiënten verscheidene dagen nadat hun verwondingen genezen zijn, nog altijd 
anderen kunnen besmetten’, zeggen ze nog. ‘Artsen zouden dan ook aangepaste 
voorzorgsmaatregelen moeten aanmoedigen.’ 

Omdat het om het enige geval gaat van een patiënt die zowel apenpokken, Covid-19 als hiv 
heeft, is er volgens de onderzoekers niet voldoende bewijs dat de combinatie de toestand van 
de patiënt (niet) erger maakt. Bron: AD, 24 augustus 2022. 

Noord-Korea meldt dan toch nieuwe besmettingen, ondanks ‘overwinning’ 
op coronavirus 

Twee weken geleden zei Noord-Korea het coronavirus te hebben ‘overwonnen’, nadat er in mei 
voor het eerst een officiële besmetting was gemeld. Maar nu lijkt het toch weer mis te gaan. 
Noord-Koreaanse staatsmedia melden donderdag vier nieuwe ‘koortsgevallen’ die het gevolg zijn 
van de ‘kwaadaardige epidemie’. 

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben een regionale lockdown afgekondigd en doen meer 
onderzoek naar de herkomst van de besmettingen. Ook in mei voerde het land een lockdown 
in nadat het aantal besmettingen met ‘koorts’ snel was opgelopen. Noord-Korea kwam de 
coronapandemie naar eigen zeggen in eerste instantie ongeschonden door dankzij de strenge 
grenscontroles. 

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf ook ernstig 
ziek werd tijdens de coronagolf die Noord-Korea dit jaar trof. Zo'n 5 miljoen mensen in het 25 
miljoen inwoners tellende land kregen ‘koorts’. 
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Voor zover bekend is er in Noord-Korea geen vaccinatieprogramma. Het regime beweert een 
eigen behandeling te hebben ontwikkeld. Bron: De Morgen, 25 augustus 2022. 

Twee weken na 'overwinning' corona weer mogelijke besmettingen in 
Noord-Korea 

Twee weken nadat leider Kim Jong-un verklaarde corona te hebben verslagen zijn er weer 
mogelijke besmettingen in Noord-Korea gemeld. Het land heeft bekendgemaakt vier nieuwe 
'koortsgevallen' te hebben gevonden in het grensgebied met China. 

Volgens staatspersbureau KCNA worden momenteel tests uitgevoerd om te kijken of de 
koortssymptomen inderdaad worden veroorzaakt door de ‘kwaadaardige epidemie’. 

Autoriteiten hebben meteen een lockdown afgekondigd in de gebieden waar de koortsgevallen 
voorkomen. De lockdown zal worden gehandhaafd totdat meer duidelijk is over de herkomst 
van de symptomen. 

Noord-Korea geeft geen openheid over het totaal aantal coronabesmettingen, maar deelt dus 
wel cijfers over ‘koortspatiënten’. In mei lag dit aantal nog op bijna 400.000 per dag. Voor 
zover bekend is er in Noord-Korea geen vaccinatieprogramma tegen corona. 

Zo kondigde de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un, aan dat het coronavirus in zijn land is 
uitgeroeid. Bron: NOS, 25 augustus 2022. 

 

Kim Jong-Un - @ AFP 

Hartspecialist: ‘Ook na een vaccinatie kan je meer last krijgen van 
hartkloppingen’ 

Het coronavirus kan net zoals andere infecties je hart aantasten. Denk aan een ontsteking van 
de hartspier of hartzakje. Volgens het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature blijft 
het risico op cardiovasculaire aandoeningen zelfs maanden na een covidbesmetting erg hoog. 
Maar hoe kan je zoiets herkennen? En valt het te behandelen? Wij vroegen raad aan de bekendste 
hartspecialist van ons land, Pedro Brugada. ‘Ook na een vaccinatie kan je meer last krijgen van 
hartkloppingen.’ 

n de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat verschillende soorten virussen je hart 
kunnen aantasten. ‘Ook een gewone verkoudheid of griep kan hartproblemen veroorzaken. 
Op dat vlak is het coronavirus dus niet uniek’, zegt cardioloog Pedro Brugada. ‘Wat wel opvalt, 
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is dat het bij covid veel vaker voorkomt. En dat is zowel het geval na een coronabesmetting 
als een vaccinatie tegen het virus. Bij een vaccinatie herstellen de meeste patiënten volledig. 
Bij een infectie kunnen de gevolgen groter zijn en langer aanslepen.’ 

 ‘De aantasting van het hart na een infectie kunnen we onderverdelen in twee groepen. De 
eerste is myocarditis of een ontsteking van de hartspier. Het virus dringt de hartcellen binnen, 
waardoor het hart onder druk komt te staan. Zo wordt de pompfunctie van het hart verstoord, 
waardoor je kortademig kan worden. Een ander symptoom zijn hartkloppingen. We zien zelfs 
dat patiënten, die voordien al last hadden van hartritmestoornissen, nog meer last krijgen.’ 

De tweede groep is die van de pericarditis. ‘Dat is een ontsteking van het hartzakje. Dat 
beschermt het hart tegen invloeden van buitenaf en houdt het op zijn plaats. Maar als dat 
zakje ontstoken raakt, kan er vocht in terechtkomen. Dat kan leiden tot druk op de borst, en 
pijn bij een diepe ademhaling. Ook kunnen mensen pijn krijgen als ze plat op de rug liggen. 
Dat vocht is normaal gezien niet gevaarlijk, maar als het te grote proporties gaat aannemen, 
kan het zorgen voor tamponade. Dat wil zeggen dat het hart door al het vocht geen plaats 
meer heeft om te ontspannen. Het hart heeft moeilijkheden om zich met bloed te vullen en de 
pompfunctie raakt verstoord.’ 

Belangrijk om te weten: beide aandoeningen kunnen bij iedereen voorkomen. ‘Er is geen 
enkele groep mensen die meer kans maakt om myocarditis of pericarditis te krijgen. 
Bovendien is het zo dat beide infecties ongeveer even vaak gediagnosticeerd worden.’ 

Hoeveel mensen er last van hebben na een coronabesmetting- of vaccinatie is volgens Brugada 
moeilijk te zeggen. ‘De cijfers lopen erg uiteen. Sommige studies spreken van 1 op de 3 
mensen, maar dat lijkt me nogal overdreven. Daarnaast is het zo dat bepaalde studies zich 
enkel hebben geconcentreerd op een bepaalde groep, zoals alleen maar jonge, gezonde 
mannen. Het is voorlopig nog te vroeg om een duidelijk cijfer voor de algemene bevolking te 
geven, er is nog meer cijfermateriaal nodig. Hetgeen wat we wel zeker weten is dat het 
coronavirus de kans op een hartaandoening kan doen stijgen. ‘ 

 ‘Bij een pericarditis of ontsteking van het hartzakje schrijven we ontstekingsremmers voor. 
Denk aan een aspirine. Ook het medicijn colchicine kan een optie zijn. Als er echt te veel vocht 
in het hartzakje zit en je problemen hebt met de ontspanning van je hart, dan moeten we 
operatief ingrijpen.’ Dat kan door het vocht er met een buisje uit te halen.’ 

‘Voor een ontsteking van de hartspier bestaat voorlopig geen medicatie. De ontsteking zelf 
kunnen we niet behandelen. Die moet spontaan genezen. We kunnen enkel de symptomen 
zoals hartritmestoornissen proberen tegen te gaan.’ 

 ‘Op dit moment zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de aantasting van het hart door covid 
ook op lange termijn gevolgen heeft. Het is natuurlijk wel zo dat we de situatie nog maar twee 
jaar kunnen opvolgen. Honderd  procent zeker zijn we dus nog niet.’ Brugada is daarom ook 
voorstander om bij iedere corona-infectie het troponinegehalte in het bloed te meten. 

‘Troponine komt vrij in het bloed als de hartspier wordt beschadigd. Als we een verhoogd 
gehalte in het bloed van een besmette patiënt zien, weten we dat het hart is aangetast. Op die 
manier kunnen we veel sneller ingrijpen. Dat is veel beter dan het maanden later te 
ontdekken, als de patiënt symptomen heeft.’ 

En een medicijn dat het coronavirus doodt? ‘Dat is er nog niet. Wetenschappers zijn wel bezig 
om een medicijn te maken dat het virus uitschakelt. Hierbij worden de zogenaamde spikes of 
punten van het virus verwoest, waardoor het virus zich niet kan vastzetten in de cellen van 
de longen of het hart. Het virus leeft dan wel, maar infecteert niet. En dat zou een groot 
voordeel zijn, want zo kunnen we heel wat beschadiging voorkomen.’ Bron: De Morgen, 8 
augustus 2022. 
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Zomer na corona: heel Europa danst op de vulkaan 

De zomer van 2022. Voor het eerst in drie jaar verpestte het virus de vakantie niet. Maar de 
zomer vol nieuwe crises voelde allesbehalve zorgeloos. 

De mondkapjes en QR-codes konden de hele rit in het handschoenenkastje blijven. De zomer 
van 2022 werd de eerste in drie jaar zonder corona als obstakel. Maar terwijl in de 
achteruitkijkspiegel de pandemie uit beeld verdween, voerde de route naar het vakantieadres 
langs de ene na de andere nieuwe crisis. 

De stijgende energie- en voedselprijzen veroorzaakten overal schrik aan de pomp en kassa. 
Personeelstekorten maakten reizen en horecabezoek tot een beproeving. Nederlanders 
hoefden hun land niet uit om extreme hitte of droogte te ondergaan. De oorlog in Oekraïne 
woedde onverminderd voort. En terwijl de geroosterde natuur al in de herfststand schiet, 
waarschuwen Europese bestuurders deze weken alvast voor een soort oorlogswinter. 

Zo voorspelde de Franse president Macron vorige week – uren na zijn zoveelste telefonade met 
het Kremlin – dat „ons volk de komende tijd grote standvastigheid zal moeten tonen om 
onzekerheid en vijandschap te trotseren, of de makkelijke uitweg, teneinde verenigd de prijs 
van onze vrijheid en waarden te accepteren’. 

De Belgische premier De Croo  voorzag maandag dat het „vijf à tien winters moeilijk gaat zijn’. 
En het hoofd van de inlichtingendienst in de Duitse deelstaat Brandenburg verklapte in Die 
Welt am Sonntag alert te zijn dat extreme groeperingen „dromen van een Duitse woedewinter’. 

Bij thuiskomst dringt zich zo het gevoel op dat de zorgeloze post-coronatijd alweer voorbij is 
voor hij kon beginnen. Terwijl de verwachtingen zo hooggespannen waren na de vele valse 
starts bij de ‘heropening’ na de pandemie. De Deltavariant bedierf de zomer van 2021 nog 
onverwachts, Omikron afgelopen Kerst. Nu moest het er echt van komen. In de VS werden in 
de lente al de termen als ‘revenge travel’ en ‘vacation vengance’ gemunt: wraak nemen op het 
virus met een verre, uitbundige vakantie. 

Maar die gretigheid was allereerst buiten de naweeën van dat virus gerekend. Zeker in 
Nederland is het mondkapje al maanden nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen en weinigen 
worden nog dodelijk ziek, maar de wereldeconomie blijft uit het lood hangen. Bedrijven hebben 
zich daar 2,5 jaar lang met horten en stoten aan aangepast. 

Nu velen staan te trappelen om weer te reizen en te consumeren als voorheen, blijkt lang niet 
elke sector daar klaar voor. Het blijft lastig in te schatten welke coronatrends beklijven. Zelf 
brood bakken is geen massabehoefte gebleken, praten via webcams wel. De arbeidsmarkt 
volgt met vertraging: een crècheleidster die magazijnmedewerker werd, is niet zomaar 
teruggehaald. 

Deze herijking van de economie leidt tot allerlei tegenstrijdigheden. Er is volop werk, maar het 
consumentenvertrouwen keldert. Wereldwijd leeft vrees voor een nieuwe recessie, maar de 
energieprijzen blijven – ook door de oorlog in Oekraïne – torenhoog. Wie ondanks de inflatie 
zijn opgepotte geld wil uitgeven, stuit op winkels of restaurants die dicht zijn door 
personeelsgebrek. 

Zo voelde het als vakantievieren op een vulkaan. We betaalden fiks meer voor een hotel, 
terrasje of vlucht – en drukten weg dat geld in de winter waarschijnlijk hard nodig is om de 
gasrekening te betalen. 

Op weinig plekken dringt dit zich duidelijker op dan in het vliegverkeer. Eén op drie 
Europeanen wilde weer vliegen, maar de menskracht hiervoor ontbrak. Op Schiphol – en vele 
andere luchthavens wereldwijd – leidde het tot annuleringen en chaos, die nog maanden kan 
aanhouden. Zelfs de topman van prijsstunter Ryanair voorspelde dat vliegen tegen 
bodemprijzen verleden tijd is. 
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Ook wie uit vrees voor luchthavenleed (of vliegschaamte) de auto nam, kon niet om de vele 
crises heen. Hoewel reiskoepel ANVR dit jaar iets meer vroege boekingen naar koel 
Scandinavië zag en de staycation (vakantie-in-eigen-land) een blijvertje lijkt, kozen de meeste 
Nederlanders nog altijd voor een autorit naar het warme zuiden. Het leidde tot roadtrips door 
een kurkdroog continent, dat op menige plek vlam vatte. Handig is dat de Californische 
lispeltuut automobilisten tegenwoordig op hun schermpje toont waar de natuur brandt. Maar 
ook wie zo om vuur en files heen slalomde, kon op snelwegen belanden die verduisterd werden 
door geel-grijze rookdekens. En de zwartgeblakerde schade van eerdere branden zien. 

Minder zichtbaar, maar niet minder verontrustend, was de droogte. Stuwmeren en rivieren 
die ver onder hun gebruikelijke peil staan. Tegenvallende oogsten. Waterkracht- en 
kerncentrales die stilvallen door gebrek aan (koel)water. Kolencentrales die geen kolen krijgen 
door binnenvaart die strandt in te ondiepe rivieren. En dat bij energie- en voedselprijzen die 
toch al door het dak gaan. 

 

Lage waterstand in de Waal bij Nijmegen, juli 2022, @ Jonathan Raa 

Al die in elkaar grijpende crises onderstrepen – opnieuw – de noodzaak van de energietransitie. 
Maar langs de route naar het zuiden was te zien hoe die op zijn grenzen stuit. In de 
dunstbevolkte gebieden van het Iberisch schiereiland wordt al volop stroom uit zonne- en 
windenergie gewonnen. Maar in zo’n lege regio in Noord-Portugal, waar de regering op grote 
schaal lithium wil gaan delven, stond op veel muren ‘Não à mina’ (Nee tegen de mijn) gekalkt. 
Aan de andere kant van de grens, in Spanje, werd geroddeld of de vele bosbranden niet zijn 
aangestoken om in de verkoolde natuur windmolens neer te kunnen zetten. 

Op Franse rotondes had het blauw-geel van de Oekraïense vlag het neongeel van de gilets 
jaunes vervangen. De gele hesjes stonden jaren terug op uit protest tegen dure benzine en 
diesel. Zoals meer Europese leiders lijkt de president Macron er allesbehalve gerust op dat de 
solidariteit met Oekraïne overeind blijft als de energieprijzen iedereen veel armer maken. 
Eerste levensbehoeften hebben in Frankrijk intussen een officiële maximumprijs, en Parijs 
subsidieert brandstof fors. Maar woensdag hield hij opnieuw een toespraak die de Fransen 
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moest voorbereiden op een barre winter. „We zijn aan het eind beland van wat een tijdperk 
van overvloed leek’, waarschuwde hij. 

Nu de zomervakantie op zijn einde loopt waarschuwen Europese regeringsleiders deze week 
volop voor een barre winter. De geëxplodeerde energieprijzen en blijvend hoge inflatie kunnen 
tot sociale onrust leiden, terwijl deze snikhete en droge zomer ook duidelijk werd dat de 
energietransitie niet kan wachten. Bron: NRC, 27 augustus 2022. 

Meer Duitsers zijn tijdens corona gaan roken 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in Duitsland aanzienlijk meer mensen gaan 
roken. Op dit moment steekt 34,5  procent van de Duitsers van 14 jaar en ouder geregeld een 
sigaret op. Begin 2020, voordat corona uitbrak, was dat rond de 27  procent. Dat komt naar 
voren uit een doorlopend onderzoek naar rookgedrag in Duitsland, genaamd DEBRA. 

Volgens Daniel Kotz, epidemioloog en directeur van DEBRA, komt de stijging vooral door ex-
rokers die weer naar de tabak zijn gaan grijpen uit gevoelens van stress en ongerustheid. Het 
aantal jongeren dat begint met roken daalt nog altijd, zegt hij. 

Verslavingsartsen en kankeronderzoekers vinden dat de Duitse overheid meer moet doen om 
roken te ontmoedigen en wijzen op het zeer strenge antirookbeleid in bijvoorbeeld Nieuw-
Zeeland, waar de verkoop van sigaretten op termijn wordt verboden. Bron: De Telegraaf, 27 
augustus 2022. 

Dit jaar miljoen coronadoden, WHO maant regeringen tot actie 

In 2022 zijn tot nu toe meer dan een miljoen coronadoden geregistreerd. Deze week is die 
grens gepasseerd, zegt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij 
roept regeringen op om meer te doen aan de bestrijding van corona. 

‘We kunnen niet zeggen dat we met het coronavirus leren leven wanneer alleen dit jaar al een 
miljoen mensen zijn overleden’, zegt Tedros. Volgens hem zijn er 2,5 jaar na het begin van de 
pandemie middelen genoeg om sterfgevallen te voorkomen. 

In totaal staat het aantal wereldwijd geregistreerde coronadoden op 6,46 miljoen. Het 
daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. De meeste doden werden geteld in de 
Verenigde Staten (ruim 1 miljoen), gevolgd door Brazilië (683.000) en India (527.000). In 
Nederland stierven volgens de WHO sinds 27 februari 2020 ruim 22.000 mensen aan de 
gevolgen van corona. 

Tedros hoopt dat regeringen meer doen om ouderen, mensen in risicogroepen en 
zorgmedewerkers te vaccineren. Volgens de WHO heeft een derde van de wereldbevolking nog 
geen eerste inenting gehad. Wel noemt Tedros het een goed teken dat landen met een lage 
vaccinatiegraad, zoals in Afrika, hun achterstand steeds meer inlopen. Bron: NOS, 28 
augustus 2022. 

'9 op 10 opgenomen coronapatiënten hebben jaar later nog klachten' 

Volgens onderzoek in de regio Rijnmond krijgt het overgrote deel van de opgenomen 
coronapatiënten te maken met long covid. Van de deelnemende ex-patiënten had 92  procent 
een jaar na opname in het ziekenhuis nog last van klachten. 

Vooral pijn, kortademigheid na inspanning, hevige vermoeidheid en geheugen- en 
concentratieproblemen worden veel genoemd. Volgens de onderzoekers onderstrepen de 
resultaten de grote omvang en impact van langdurige coronaklachten. 

‘Wat opvalt is dat er vrijwel geen verbetering zit in de klachten. Het zijn aanhoudende klachten 
die veel impact hebben op de kwaliteit van leven en kennelijk niet goed reageren op het huidige 
behandelaanbod’, zegt onderzoeksleider en longarts Merel Hellemons van het Erasmus MC. 
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Aan het onderzoek deden 650 patiënten mee die tussen juli 2020 en juli 2021 zijn opgenomen 
in een ziekenhuis in de regio Rijnmond met corona. Het is uitgevoerd door het Erasmus MC, 
Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens. 

De resultaten zijn door vakgenoten op waarde beoordeeld en zijn vandaag gepubliceerd in 
twee wetenschappelijke tijdschriften. Namelijk het European Respiratory Journal Open 
Research en The Lancet Regional Health - Europe. 

De studie duidt op grote verschillen tussen ex-patiënten die wel of niet in het ziekenhuis 
hebben gelegen. Eerder deze maand bleek uit onderzoek onder 13.000 mensen in Noord-
Nederland dat een op de acht deelnemers last heeft van klachten drie tot vijf maanden na 
besmetting met corona. Het RIVM meldde in juni dat de helft van de patiënten drie maanden 
na besmetting nog klachten had. 

Die percentages zijn bij het vandaag gepubliceerde onderzoek, dat puur gericht is op ex-
patiënten die in een ziekenhuisbed hebben gelegen, veel hoger. Drie maanden na de opname 
had 97  procent nog minimaal een klacht. Na zes maanden was dit 95,5  procent en na een 
jaar had 92  procent nog klachten. 

De onderzoekers vonden geen verschil tussen oud-IC-patiënten en mensen die alleen op een 
verpleegafdeling waren opgenomen. Er is geen duidelijke verklaring gevonden waardoor veel 
ex-patiënten blijven worstelen met de gevolgen van de ziekte. De wetenschappers pleiten 
daarom voor meer onderzoek naar long covid. 

Revalidatie helpt om lichamelijk te herstellen na een besmetting met het coronavirus, is ook 
een van de conclusies in het rapport. Qua spierkracht en conditie knapten de revaliderende 
patiënten goed op, zelfs de mensen met de zwaarste klachten bij opname in het ziekenhuis. 
Maar vermoeidheid en cognitieve problemen bleken hardnekkig bij de onderzoeksgroep. 

‘De langetermijneffecten van covid-19 worden onderschat. Revalidatie helpt op lichamelijk 
vlak, maar de andere aanhoudende klachten zorgen ervoor dat mensen hun dagelijkse leven 
niet meer kunnen oppakken’, zegt Hellemons. Bron: NOS, 27 augustus 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 long covid-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. 
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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 
misschien wel twee jaar’, zegt Tessa Van der Maaden, projectleider van het long-covid-
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. 

Gezondheidsraad wil meer aandacht voor langdurige coronaklachten 

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, moet er meer aandacht komen voor het post-
covidsyndroom (eerder long covid genoemd). Er is aanvullend wetenschappelijk onderzoek 
nodig en ook is het belangrijk dat dit ziektebeeld meer bekendheid krijgt en dat de zorg voor 
patiënten goed wordt gemonitord, schrijft de raad in een advies aan minister Kuipers 
(Volksgezondheid). 

Het ministerie heeft niet om dit advies gevraagd: de raad heeft zelf het initiatief genomen om 
wetenschappelijke literatuur over post-covid te bestuderen. 

Bredere bekendheid met langdurige coronaklachten is volgens de raad belangrijk, omdat 
zorgprofessionals patiënten dan gerichte voorlichting kunnen geven. Verder zouden mensen 
deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen als het gaat om vaccineren. 

Waarom heet long covid nu post-covidsyndroom? De Gezondheidsraad heeft ervoor gekozen 
om de term long covid te veranderen in post-covidsyndroom, omdat het Engelse 'long' 
(langdurig) in het Nederlands makkelijk kan worden aangezien voor het orgaan long. 

De Gezondheidsraad heeft voor dit advies het wetenschappelijk onderzoek in kaart gebracht 
naar mensen die vroeg in de pandemie een coronabesmetting hebben doorgemaakt. 

Uit die gegevens blijkt dat mensen last hadden van uiteenlopende klachten, zoals 
vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, reukverlies en spierpijn. Die 
klachten kunnen soms maanden aanhouden en kunnen na verloop van tijd ook afnemen. 

De vraag is of de raad niet eerder had moeten beginnen met het verzamelen van gegevens over 
mensen met post-covid. ‘Hoe eerder hoe beter, dat klopt, maar je moet wel voldoende 
wetenschappelijke data hebben om iets met zekerheid te kunnen zeggen. Die studies moeten 
ook van voldoende kwaliteit zijn’, zegt vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Marianne 
Geleijnse in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. 

In het onderzoek van de raad staan vooralsnog weinig nieuwe inzichten over post-covid. ‘We 
onderkennen dat er een syndroom is, maar hoe het precies in elkaar steekt weten we eigenlijk 
nog niet. Het belangrijkste is om eerst het kaf van het koren te scheiden - om de goede 
onderzoeken eruit te halen’, aldus Geleijnse. 

Het is volgens de Gezondheidsraad ook nog onduidelijk hoe vaak het post-covidsyndroom 
optreedt. ‘Wel is duidelijk dat het naast gevolgen voor de patiënten zelf ook implicaties heeft 
voor de zorg’, is te lezen in het advies. 

Wat weten we over het post-covidsyndroom en vaccinaties? Niet veel, zegt de 
Gezondheidsraad. Van vaccinatie is bekend dat dit het risico op corona verkleint. Daarmee 
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verkleint het indirect ook het risico op het ontstaan van het post-covidsyndroom. Maar of het 
vaccin ook beschermt tegen deze langdurige klachten als mensen ondanks een vaccinatie toch 
corona krijgen, is nog niet bekend. 

De raad adviseert de minister aanvullend onderzoek te doen, onder meer naar mogelijke 
oorzaken en risicofactoren. Ook raadt de Gezondheidsraad aan om de huidige zorg van 
coronapatiënten met langdurige klachten te monitoren. 

Extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en alles wat je eet, smaakt 
naar iets anders. Nieuwsuur sprak eerder al met jongeren die hiermee te maken kregen. 

De Gezondheidsraad is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement voor te 
lichten over de stand van de wetenschap in vraagstukken op het gebied van de 
volksgezondheid. Zo heeft bijvoorbeeld de voormalige minister van VWS Hugo de Jonge vaak 
adviezen gevraagd over het vaccineren of boosteren van kinderen, of over het gebruik van 
bepaalde vaccins. 

De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, zoals vandaag dus is gebeurd. Bron: 
NOS, 14 februari 2022. 

Ruzie tussen de VS en China over ‘corona-vluchten 

De Chinese autoriteiten hebben deze week 26 vluchten van Amerikaanse carriers de toegang 
ontzegd, wegens ruzie om corona-testen. Washington reageerde door voor komende maand 
alvast 26 verbindingen van Chinese airlines naar de Verenigde Staten te verbieden. 

China is een van de weinige landen ter wereld waar de corona-regels nog zeer streng zijn. De 
communistische regering houdt in principe vast aan het zero-tolerance beleid wat betreft het 
virus. Het normale reizigersverkeer per vliegtuig ligt daarom nog steeds stil: alleen Chinezen 
kunnen van en naar de Volksrepubliek reizen, evenals zeer kleine groepen buitenlanders uit 
bijzondere beroepsgroepen, zoals diplomaten en medici. 

Voor de luchtvaart is China intussen wel iets soepeler geworden: het land accepteert nu dat 
na aankomst van vluchten maximaal vier  procent van de reizigers (die ‘negatief’ aan boord 
stapten), alsnog positief testen. Zodra dit percentage wordt overschreden, houdt Beijing zich 
het recht voor één volgende vlucht te schrappen. Indien er meer dan 8  procent positieve tests 
zijn, verbiedt China twee latere vluchten. 

De autoriteiten kwamen deze week tot een optelsom en annuleerden daarom 26 verbindingen 
van American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines. De Amerikaanse regering was not 
amused over de Chinese actie en heeft nu in een tegenzet ook 26 vluchten van Chinese 
carriers naar de VS verboden, zonder corona als argument te gebruiken. Het betreft vluchten 
van Xiamen Air, Air China, China Southern Airlines en China Eastern Airlines tussen 5 en 28 
september.  

In de VS moeten passagiers weliswaar ook nog negatief testen voordat zij kunnen vliegen, 
maar het Amerikaanse ministerie van transport acht zichzelf niet verantwoordelijk als de 
reizigers na aankomst van hun vlucht alsnog positief testen.  

Drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en vier Chinese maatschappijen voeren samen 
momenteel rond de twintig vluchten per week uit tussen de landen. Vóór de pandemie waren 
dit honderd. De bezettingsgraad aan boord van vliegtuigen die nu dienst doen op de routes is 
laag; het vrachtvervoer in het ruim van de passagierstoestellen (belly) stuwt de opbrengsten. 
Bron: Luchtvaartnieuws,nl, 27 augustus 2022. 
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Weer rijen buiten op Schiphol door grote drukte 

 Reizigers die zaterdag vanaf Schiphol vertrekken, moeten mogelijk buiten in de rij voor de 
security aansluiten. Volgens de luchthaven lopen de rijen goed door, maar kan niet uitgesloten 
worden dat de rijen bij vertrekhal 1 later op zaterdag tot buiten doorlopen. Dat was ook vrijdag 
tijdelijk het geval. 

Net als de voorgaande dagen is het vooral druk bij de aankomsthal. Daardoor zijn de rijen bij 
de paspoortcontrole en de bagagebanden langer dan normaal. De drukte heeft vermoedelijk 
te maken met het einde van de schoolvakanties. Vanaf maandag is de vakantie ook voor de 
regio noord voorbij. 

Schiphol verwerkt zaterdag in totaal zo'n 167.000 reizigers. Naast ruim 46.400 vertrekkende 
passagiers gaat het om dik 57.000 reizigers die aankomen. Verder gaat het om bijna 32.000 
transferpassagiers, die in de aantallen dubbel worden geteld. Bron: Luchtvaartnieuws,nl, 27 
augustus 2022. 

 

@ Coinchaser/Twitter 

 

Singapore schaft als één van de eerste Aziatische landen 
mondkapjesplicht af in vliegtuigen 

In Nederland voelt de coronacrisis voor veel mensen inmiddels als een eeuwigheid geleden, 
maar in grote delen van Azië gelden nog steeds strenge coronaregels. Een belangrijke 
uitzondering vormt Singapore, dat nu ook de mondkapjesplicht in vliegtuigen afschaft vanaf 
29 augustus. 

Er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden op vluchten van en naar Singapore, tenzij 
het andere land dat eist. Wie bijvoorbeeld met Singapore Airlines van Schiphol naar Singapore 
vliegt hoeft straks dus geen kapje meer te dragen, maar op een vlucht uit Duitsland moet dat 
wel. 
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Eerder besloot Singapore al om de meeste inreisrestricties af te schaffen. Wie volledig 
gevaccineerd is, en daarvan bewijs bij zich heeft, kan verder zonder gedoe het land inreizen. 

Daarmee is Singapore een voorloper binnen (Zuid-)Oost-Azië. Toch zijn nog niet alle 
coronaregels er afgeschaft. In de metro en ander OV blijft de mondkapjesplicht bijvoorbeeld 
wel bestaan. Bron: Luchtvaartnieuws,nl, 25 augustus 2022. 

Duitsland wil mondkapjesplicht in vliegtuigen verlengen maar 
bondskanselier draagt er geen 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is deze week fel bekritiseerd vanwege het niet dragen 
van een mondkapje aan boord van een regeringstoestel. Dit valt te zien op beelden die online 
circuleren. Duitsland is een van de weinige West-Europese landen waar het dragen van een 
gezichtsmasker op vluchten nog verplicht is. 

Extra pikant is dat Scholz’ kabinet deze week bekend heeft gemaakt dat het de 
coronamaatregelen verder wil gaan aanscherpen. Vanaf 1 oktober mogen reizigers op 
commerciële vluchten alleen nog een FFP2-mondmasker dragen en geen chirurgisch 
mondkapje (zoals in de trein al langer het geval is). Ook is het de bedoeling dat de 
mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen verlengd wordt tot 7 april 2023. Wel moet het 
parlement er nog mee instemmen. 

Aan boord van het A340-regeringstoestel zaten naast Scholz en vicepresident Robert Habeck 
ook circa 80 passagiers, waaronder journalisten. Op beelden is te zien dat niemand in het 
toestel een mondkapje droeg, terwijl er wel nauw onderling contact was. 

In een reactie laat de Duitse regering weten dat Scholz en Habeck niet in overtreding zijn: ‘Er 
is geen mondkapjesverplichting aan boord van vluchten uitgevoerd door de Luftwaffe (de 
operator van de regeringstoestellen, red.). Alle reizigers hebben van te voren een negatieve 
PCR-test moeten overhandigen. Dit garandeert een hoog beschermingsniveau’, aldus een 
woordvoerder. 

Scholz zelf reageerde ook op de kritiek door te verwijzen naar de ‘duidelijke regels’ voor 
overheidsvluchten, zo meldt Business Standard. 

Online krijgen Scholz en Habeck vanuit verschillende hoeken kritiek, en ook Lufthansa wilde 
nog wat kwijt. De luchtvaartmaatschappij reageert cynisch op Twitter: ‘Een negatieve PCR-
test stelt iemand niet vrij van het dragen van een masker’. Overigens is Lufthansa voorstander 
van het afschaffen van de mondkapjesplicht. 

Het overheidstoestel vertrok zondagavond vanuit Berlijn naar Montreal, waar Schulz sprak 
over energiesamenwerkingen met Canada, zo meldt Der Spiegel. Bron: Luchtvaartnieuws,nl, 
25 augustus 2022. 

De nieuwe vaccinronde start deze maand: waarom zou je nog een prik 
halen? 

Half september start een nieuwe vaccinatieronde, om een mogelijke najaarsgolf de kop in te 
drukken. Vijf vragen en antwoorden. 

Waarom nog een prik? 

Het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) heeft eind juli het kabinet geadviseerd 
een nieuwe vaccinronde in september te starten vanwege een mogelijke besmettingsgolf in het 
najaar. De dominante Omikron-variant zorgt voor een minder heftig ziektebeeld dan 
voorgaande varianten. ‘Toch kun je ook van een Omikroninfectie flink ziek worden’, zegt Alma 
Tostmann, als epidemioloog verbonden aan het Radboudumc. ‘Vooral ouderen en mensen met 
onderliggende aandoeningen doen er goed aan de prik te halen. Maar ik kan me voorstellen 



41 
 

dat ook jongeren met kwetsbare mensen in hun omgeving de afweging maken het vaccin te 
nemen.’ 

Voor wie is de boosterprik bedoeld en wanneer kun je ‘m halen? 

De boosterprik is bedoeld voor iedereen van twaalf jaar en ouder die de basisvaccinaties al 
gehad heeft. Vanaf de tweede helft van september vallen de eerste uitnodigingen op de mat. 
Welke datum dit exact zal zijn, moet nog bekend gemaakt worden. Mensen met een hoog 
medisch risico en zorgmedewerkers die direct contact met patiënten hebben, zijn als eerst aan 
de beurt. Hierna kan iedereen die dit wil de prik halen.  

Met welke vaccins wordt er geprikt? 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de geüpdatete vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt 
worden, die extra goed beschermen tegen de Omikron-variant. Vorige week donderdag keurde 
het Europees Medicijn Agentschap (EMA) deze vaccins goed. De Europese Commissie moet 
nu bepalen of deze vaccins in Europa toegelaten worden. Ook het OMT-V buigt zich over de 
kwestie. Deze week zal het OMT-advies hierover naar de Tweede Kamer gestuurd worden, 
meldt een woordvoerder van minister Kuipers. Verwacht wordt dat zowel de Europese 
Commissie als het OMT-V de vaccins zullen goedkeuren en aanraden voor gebruik.  

Wat als je nog niet je eerste prikken hebt gehaald?  

Dan kun je die alsnog halen. Het OMT-V schrijft in zijn advies: ‘Voor personen die nog niet 
gevaccineerd zijn, blijft het advies om te starten met een primaire vaccinatieserie, aangevuld 
met een boostervaccinatie.’ Dit wordt gedaan met de huidige vaccins, omdat het nieuwe, 
geüpdatete vaccin geregistreerd staat als herhaalprik. 

Wat zijn de verwachtingen voor komende winter? En kunnen we naast vaccins ook andere 
maatregelen verwachten bij een mogelijke najaarsgolf? 

‘De verwachting is dat er in het najaar een nieuwe besmettingsgolf komt’, zegt Tostmann. 
‘Maar het blijft koffiedik kijken.’ Volgens Tostmann zullen er, ondanks de nieuwe vaccinronde, 
hoe dan ook mensen in het ziekenhuis belanden met corona. ‘Hoeveel mensen een booster 
nemen, zal daar een grote invloed op hebben’.  

In het geval van een najaarsgolf is er kans dat oude maatregelen van stal gehaald zullen 
worden. Het OMT-V adviseert het kabinet dan ook om naast het benadrukken van de 
basisregels, andere maatregelen voor te bereiden. ‘Denk aan mondmaskers op openbare 
plekken of een thuiswerkadvies’, zegt Tostmann. Ze benadrukt dat de overheid er goed aan 
doet dit op tijd te communiceren. Bron: Nederlands Dagblad, 5 september 2022. 

In augustus opnieuw oversterfte, vooral onder bewoners verpleeghuizen 

Het aantal sterfgevallen lag ook vorige maand hoger dan verwacht. Net als in mei, juni en juli 
was er sprake van oversterfte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
oversterfte werd vooral veroorzaakt doordat meer verpleeghuisbewoners en 80-plussers 
overleden dan verwacht. 

Dat hebben de onderzoekers berekend door te kijken naar de sterftecijfers over 2015 tot en 
met 2019, dus nog voor de coronapandemie, en het aantal sterfgevallen in de afgelopen 
maand. In de kalenderweken in augustus (week 31 t/m 35) overleden in totaal zo'n 15.000 
mensen. De oversterfte kwam uit op ruim 1300 mensen en was daarmee lager dan in juli. 

Eerder deze week bleek dat wetenschappers van onderzoeksinstituut Nivel een door de Tweede 
Kamer geëist onderzoek naar de oversterfte in Nederland niet kunnen uitvoeren. Ze krijgen 
gegevens over bijvoorbeeld coronabesmettingen en vaccinaties niet van het RIVM en de GGD. 
Robert Verheij, hoogleraar aan de Tilburg University en onderzoeker bij onderzoeksinstituut 
Nivel, zegt dat hierdoor ‘een deel van de puzzel niet gelegd kan worden’. 
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Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte voor een deel komt door de 
coronapandemie, maar dat het virus niet alles kan verklaren. Volgens Verheij is het maar de 
vraag of zo’n sluitende verklaring er ooit zal komen, omdat veel factoren een rol kunnen spelen 
in de sterftecijfers. Bron: AD, 9 september 2022. 

Vluchten uit Ischgl voor corona: en nu de rechtszaak 

In Wenen begon vandaag een rechtszaak over compensatie voor wintersporters die in maart 
2020 getroffen werden door de coronapandemie in het gebied rond het Oostenrijkse skioord 
Ischgl. Ook honderden Nederlanders waren erbij. ‘Het was een war zone.’ 

Ischgl en omgeving waren wereldnieuws in maart 2020 toen het nog mysterieuze coronavirus 
oprukte en skiërs uit de hele wereld letterlijk moesten vluchten. 

Zo ook zakenman Jorrit Weerman (48) uit Limburg. ‘Het werd van het ene op het andere 
moment omgeroepen op de pistes: binnen anderhalf uur vertrekken, anders zouden we 
opgesloten zitten’, herinnert Weerman zich. ‘Ik had juist chateaubriand met dure wijn besteld, 
nog net afgerekend, maar nooit genuttigd. Gelukkig kunnen we goed skiën en op de piste 
hadden we al contact met het hotel. Bij de verhuurbedrijven werd gesméten met ski’s, iedereen 
wilde zo snel mogelijk weg: een war zone was het. Wij vreesden dat heel Oostenrijk op slot 
ging, dus zijn we met de taxi naar München gereden om van daar terug te vliegen.’ 

Weerman ontsnapte aan quarantaine, maar niet aan corona. ‘Drie dagen was ik thuis, toen 
kwamen de eerste ziekteverschijnselen. Twee weken lang kreeg ik steeds minder zuurstof, dus 
is de ambulance gebeld. Ik dacht dat ik doodging, had mijn gezin al gedag gezegd. Ik kon niks 
meer.’ 

In die weken was corona nog een mysterie. In Nederland bijvoorbeeld was Brabant al op slot, 
maar ging de City-Pier-City-loop in Den Haag met tienduizenden deelnemers nog gewoon door. 
Maar daar in Ischgl en omgeving, had veel eerder ingegrepen moeten worden, weet Weerman. 
‘Ischgl was het epicentrum. Maar toen wij naar Oostenrijk vertrokken, stond het gebied nog 
op groen. Wij zijn fanatieke skiërs, wij volgden gewoon de overheid.’ 

De eerste coronabesmetting werd op 7 maart vastgesteld bij een barman van een café. Het 
duurde enkele dagen voordat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd. 13 maart ging 
heel Ischgl halsoverkop in quarantaine. Een commissie concludeerde later in een vernietigend 
rapport dat de autoriteiten eerder en beter hadden moeten ingrijpen. Duizenden mensen 
raakten in die dagen besmet. 

De 72-jarige Duitser Hannes Schöpf overleed enkele weken na de chaos aan corona. Zijn 
weduwe en zoon eisten daarom 100.000 euro schadevergoeding van de Oostenrijkse 
autoriteiten. Die werd in eerste instantie door een rechtbank afgewezen. Maar het gerechtshof 
in Wenen vernietigde in juli dat besluit waardoor de zaak opnieuw moet. En dat begon dus 
vandaag. 

Niet alleen voor de nabestaanden van Hannes Schöpf maar - in de praktijk - voor zo’n 
vijfhonderd gedupeerden die door corona ziek werden. Volgens berekeningen zou bijvoorbeeld 
Jorrit Weerman op zo’n 5000 euro schadevergoeding kunnen rekenen, rekent Peter Kolba van 
de Vereniging voor Consumentenbescherming snel uit. ‘De Oostenrijkse staat moet volgens 
onze berekeningen zo'n 10 miljoen aan schadevergoedingen betalen. Dat verdienen ze in het 
hoogseizoen in Ischgl in een week’, aldus Kolba, enigszins cynisch. 

Daar is het Jorrit Weerman overigens niet om te doen. ‘Ik heb me bij deze zaak aangesloten 
in de hoop dat zoiets als dit nooit meer zal gebeuren. Dat uiteindelijk de wet verandert of zo: 
bij een pandemie, alles gelijk dicht, klaar.’ Bron: AD, 9 september 2022. 
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Ischgl was een brandhaard aan het begin van de coronapandemie. © Getty Images 

Eerste proces over Ischgl-debacle: Oostenrijkse staat wijst schuld voor 
coronadood Hannes (72) af 

De Oostenrijkse staat heeft naar eigen zeggen geen steken laten vallen bij de grote corona-
uitbraak in wintersportoord Ischgl, in maart vorig jaar.  

Dat zei de landsadvocaat vrijdag tijdens het eerste proces over het debacle voor de rechtbank 
in Wenen. De Oostenrijkse autoriteiten handelden volgens hem ‘naar beste weten’ bij het 
nemen van maatregelen en zijn niet aansprakelijk. Om die reden wees de raadsman een 
schikkingsvoorstel af van de nabestaanden van de aan corona overleden Hannes Schopf (72) 
die op skivakantie was in Ischgl en daar zou zijn besmet. De staat gaat er onder verwijzing 
naar de epidemiewetgeving van uit geen verplichting te hebben om individuen te beschermen, 
maar alleen het grote publiek. De belangenafweging bij het nemen van de maatregelen was 
vanuit het toenmalige perspectief verantwoord, aldus de landsadvocaat. 

Er is volgens hem ook geen aantoonbaar verband tussen de dood van Schopf en de corona-
uitbraak in Ischgl. De zeventiger - een bekende journalist - ging er op 7 maart naartoe ondanks 
dat Oostenrijkse media eind februari al hadden bericht over de eerste besmettingsgevallen in 
het wintersportoord. ’Bovendien is het algemeen bekend dat het skigebied bezoekers uit de 
hele wereld trekt’. Zijn tragische dood was ‘uitsluitend te wijten aan een wereldwijde en 
ongebreidelde pandemie’ en een ‘besmetting met het coronavirus die niet volledig kan worden 
voorkomen’, tekenden Oostenrijkse media op.  

Volgens de advocaat van de weduwe en zoon van Schopf bestaat er wel degelijk een causaal 
verband tussen zijn dood en de corona-uitbraak in Ischgl. Hij wees op 11.000 besmettingen 
van vakantiegangers en 32 sterfgevallen die naar zijn zeggen terug te voeren zijn naar het 
wintersportoord. ‘Mocht de rechtbank plichtsverzuim vaststellen bij de autoriteiten dan 
moeten wij bewijzen dat Hannes in Ischgl is besmet. Dan zullen we een lijst met 2000 getuigen 
die besmet raakten in Ischgl overhandigen en deskundigen op het gebied van virologie en 
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epidemiologie opvoeren’, zei Alexander Krause na afloop van de zitting tegen de Oostenrijkse 
openbare omroep ORF.  

Hij stelde in de rechtbank dat de landelijke, deelstaat- en districtsautoriteiten te laat en te 
langzaam in actie kwamen en maatregelen tegen de uitbreiding van het virus verhinderden. 
In een poging dat te bewijzen legde de advocaat de rechtbank een reeks vragen voor met 
betrekking tot de handelwijze van de autoriteiten. Daarbij noemt hij als voorbeeld de 
communicatie binnen de Tiroler deelstaatautoriteiten tijdens de persconferentie van 5 maart 
2020. Daarin werd gezegd dat vijftien IJslanders die bij thuiskomst positief testten, niet 
besmet waren in Ischgl maar in het vliegtuig. De autoriteiten wisten toen al dat dit niet 
klopte, concludeerde de onafhankelijke Tiroler Ischgl-commissie later na onderzoek. Daarin 
was sprake van ‘ernstige inschattingsfouten’ door de autoriteiten.   

Schopfs zoon Ulrich reageerde  niet begrijpend en teleurgesteld op de houding van de 
Oostenrijkse staat. ‘Het gaat ons om gerechtigheid’, zei hij tegen de krant Der Standard. Zijn 
moeder en hij eisen een ton smartengeld voor pijn, lijden en rouw alsook een vergoeding van 
de begrafeniskosten. ‘Mochten we een schadevergoeding krijgen dan doneren we die 
natuurlijk’, zei hij verwijzend naar liefdadigheidsorganisaties. Zijn moeder was niet aanwezig 
bij de zitting, waarbij zo'n zestig binnen- en buitenlandse journalisten aanwezig mochten zijn. 

De rechtbank sloot de zitting af met de mededeling dat er waarschijnlijk geen bewijsprocedure 
nodig is en dat ze schriftelijk uitspraak doet. Het vonnis kan enkele weken op zich laten 
wachten. Eind september behandelt de rechtbank de schadeclaim van nabestaanden van een 
Duitse Ischgl-ganger die eveneens aan Covid-19 overleed. Daarna volgt een claim van een 
landgenoot die na zijn vakantie in het skioord niet meer kan werken vanwege long 
Covid.   Bron: AD, 17 september 2021. 

Eerste proces over Ischgl-debacle: weduwe van Oostenrijkse coronadode 
eist ton schadevergoeding 

Anderhalf jaar na de grote corona-uitbraak in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse 
wintersportoord Ischgl, begint vrijdag in Wenen de eerste van tientallen rechtszaken over de 
aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.  

De zaak is aangespannen door de weduwe en zoon van journalist Hannes Schopf (72). De 
bekende Oostenrijker overleed op 10 april 2020 als gevolg van Covid-19, vier weken na zijn 
skivakantie met vrienden in Ischgl. Zijn nabestaanden zijn ervan overtuigd dat hij het 
coronavirus opliep in de volgepakte bus naar het station tijdens de chaotische evacuatie van 
het wintersportoord. Door de files duurde de rit drie uur.  

Zijn nabestaanden eisen 100.000 euro smartengeld van de Oostenrijkse staat, maar vooral 
ook dat die ‘eindelijk’ de verantwoordelijkheid op zich neemt. ‘Daar is tot nu toe niks van te 
merken, wat het lijden verlengt’, zegt hun advocaat in Duitse media.  

Alvorens de claim te kunnen behandelen, moet de civiele rechter vaststellen of de staat 
überhaupt aansprakelijk is. Voor de Oostenrijkse consumentenvereniging (VSV) staat dat 
buiten kijf. ‘De autoriteiten waarschuwden te laat, sloten de après-ski bars te laat en 
ontruimden het Paznaundal te laat en te chaotisch. Daardoor raakten duizenden mensen 
besmet met het coronavirus en kon het zich verspreiden door Europa’, verklaarde voorzitter 
Peter Kolba tegenover de publieke omroep ORF. 

De landsadvocaat van de Oostenrijkse staat ontkende de beschuldigingen in een eerder 
stadium. Een onafhankelijke onderzoekscommissie stelde ‘ernsige inschattingsfouten’ van de 
autoriteiten vast. Zo bleef het skigebied open tot 12 maart 2020, terwijl een barman al op 7 
maart positief was getest op corona. Inwoners en toeristen werden pas gewaarschuwd toen 
bleek dat hij vijftien collega’s had besmet. Door het gebied op 13 maart zonder enige 
voorbereiding in quarantaine te plaatsen, veroorzaakte kanselier Sebastian Kurz paniek onder 
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de ruim 10.000 toeristen. Die werden in allerijl geëvacueerd, waarna bij slechts 2600 een 
bron-en contactonderzoek plaatsvond, aldus het rapport. 

In totaal zijn volgens Kolba al vijftien Ischgl-zaken aangespannen bij de rechtbank en er volgen 
nog ruim zestig. ‘Wij zijn bereid tot een schikking’, aldus de VSV-zegsman. Hij verwacht dat 
er uiteindelijk tot zo’n 3000 schadeclaims zullen worden ingediend en dat de vereniging ook 
groepsvorderingen naar Oostenrijks recht aanhangig zal maken. Ruim 6000 toeristen uit 45 
landen sloten zich al aan bij zo’n groepsclaim, waaronder achthonderd Nederlanders. 

Volgens de Oostenrijkse consumentenvereniging lijdt vijf  procent van de toeristen die zich 
meldden aan langdurige Covid met symptomen als hoofdpijn, slaapstoornissen en 
kortademigheid en stierven 32 van hen.     

Het Openbaar Ministerie in Innsbruck startte in verband met de corona-uitbraak een 
onderzoek tegen vijf personen, onder wie vier ambtenaren. Het is niet duidelijk of ze zullen 
worden aangeklaagd. Bron: AD, 16 september 2021. 

Meer jonge vrouwen nemen antidepressiva, 'tijdens corona zag ik 
niemand' 

Het gebruik van antidepressiva is in coronatijd onder jonge vrouwen flink toegenomen. De 
toename begon in de eerste maanden van 2021 (in de tweede lockdown) en bleef begin dit jaar 
doorgaan, blijkt uit onderzoek van zorgkenniscentrum Nivel. De vraag is waarom juist deze 
groep meer antidepressiva is gaan gebruiken. 

Michelle Regnault (25) had al een aantal jaar mentale klachten als gevolg van een 
zenuwinzinking op haar negentiende. Zo heeft ze last van een angst- en paniekstoornis en 
heeft ze smetvrees; klachten die in coronatijd verergerden. ‘Ik heb angst voor de supermarkt 
en dat was in coronatijd extra moeilijk. Bovendien woonde ik alleen dus ik zag helemaal 
niemand. Zo raak je geïsoleerd.’ 

Regnault gebruikte eerder een antidepressivum, maar dat was destijds geen succes. Anderhalf 
jaar terug kreeg ze op eigen verzoek toch weer medicijnen voorgeschreven. ‘Ik heb ook last van 
het prikkelbare darm syndroom en antidepressiva kunnen daarbij helpen. Dat was voor mij 
de doorslaggevende factor om het weer te proberen.’ 

Ook Anna Vrind (18) stond positief tegenover het starten met antidepressiva. Sinds november 
vorig jaar gebruikt ze de medicijnen. ‘Mentale klachten had ik al langer. Ik heb ADHD, 
prikkelbare darm syndroom en migraine; dan zit er bij elkaar een hoop niet lekker en daardoor 
ging mijn mentale gezondheid steeds verder achteruit. Ik kreeg een depressieve episode die 
twee jaar heeft geduurd.’ 

Vrind gebruikt de antidepressiva nog steeds en merkt veel verbetering. ‘Het duurde even, ik 
had de eerste maanden bijwerkingen als hoofdpijn en buikpijn. Maar na een tijdje werd mijn 
stemming veel beter. Ik kreeg steeds meer zin om dingen te ondernemen.’ 

Bij Regnault bleken de medicijnen ook te werken. ‘Tegen het prikkelbare darm syndroom en 
tegen mijn mentale klachten. Ik was ook in therapie en heb geprobeerd veel activiteiten te 
doen, ook al was het coronatijd. Dat heeft zeker geholpen.’ 

Nivel concludeert dat huisartsen bijna 20  procent meer geneesmiddelen tegen angst en 
depressie voorschrijven aan jonge vrouwen dan twee jaar geleden. Het gaat om meisjes en 
vrouwen tussen 15 en 24 jaar. Bij jongens en mannen in die leeftijdscategorie was de toename 
met 11  procent minder groot. 

Nivel vermoedt dat vrouwen in coronatijd meer last hadden van een gebrek aan sociale 
contacten dan mannen, en dat vrouwen eerder naar de huisarts gaan met psychische 
klachten. Daar heeft het instituut echter geen onderzoek naar gedaan. In het algemeen stelt 
Nivel dat jongeren ‘hard getroffen lijken te worden door lockdowns’. 
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‘Ik denk dat meiden iets alerter zijn op mentale klachten en er sneller wat aan doen’, zegt 
Vrind. ‘Het zou goed kunnen dat minder mannen hulp hebben gezocht’, aldus Regnault. 

Beide vrouwen zeggen zelf niet te willen stoppen met antidepressiva. ‘Misschien ga ik ooit iets 
terug in dosering, maar ik wil er graag gebruik van blijven maken, zeker vanwege mijn 
darmen. Het maakt het leven leefbaarder voor mij’, zegt Regnault. 

Vrind: ‘Voorlopig wil ik niet afbouwen. Liever de rest van mijn leven iedere dag een pil dan dat 
ik me ieder dag zo kut voel.’ Bron: NOS, 13 september 2022. 

Aantal coronabesmettingen blijft licht stijgen, RIVM trekt nog geen 
conclusies 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft licht toenemen. Het RIVM registreerde in de 
afgelopen week 8.327 nieuwe positieve tests. Dat zijn er zo'n 6  procent meer dan in de week 
ervoor. Ook het aantal mensen dat vanwege hun coronaklachten moet worden opgenomen in 
het ziekenhuis is vorige week licht gestegen. 

Vorige week meldde het RIVM voor het eerst sinds half juli een lichte stijging van het aantal 
nieuwe coronagevallen. Volgens het instituut kan nog niet gezegd worden of er echt een 
nieuwe golf in aantocht is. ‘Het is nu nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden’, zegt 
een woordvoerder in een toelichting op de cijfers. 

Vorige week werden de klachten voor 219 besmette mensen zo ernstig dat ze moesten worden 
opgenomen in een ziekenhuis. Een week eerder meldde het RIVM nog dat 179 mensen waren 
opgenomen. Het is voor het eerst in weken dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 
gestegen. 

In de afgelopen 24 uur kwamen 1.496 positieve testuitslagen binnen bij het RIVM. De meeste 
positieve tests werden afgenomen in Amsterdam (65), Den Haag (47), Rotterdam (42), Utrecht 
(31) en Haarlemmermeer (23). 

Op dit moment liggen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
473 mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er ongeveer 
evenveel als maandag, toen het grootste aantal opgenomen patiënten met corona sinds begin 
september werd gemeld. 

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten in het 
ziekenhuis liggen en mensen die om een andere reden zijn opgenomen maar positief testten. 
Bron: NU.nl, 13 september 2022. 

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona: GGD's klaar voor drukte 

Ben je zestigplus? Dan valt deze dinsdag de uitnodiging in de bus voor de herhaalprik tegen 
corona. Vanaf maandag 19 september kun je vervolgens op afspraak bij de GGD terecht om 
de prik te halen. Een rondgang van Omroep Brabant leert dat de drie GGD's in onze provincie 
klaar zijn voor de nieuwe vaccinatieronde. 

Iedereen die een uitnodiging heeft, kan een afspraak maken via www.planje[rik of via het 
Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-7070. Mensen met een hoger risico om ernstig 
ziek te worden door corona zijn als eersten aan de beurt. Dat zijn mensen vanaf 60 jaar, 
mensen die jaarlijks een griepprik krijgen, bewoners en personeel van zorginstellingen en 
mensen met het syndroom van Down. Je mag niet in de drie maanden voor de herhaalprik 
zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. 

Nadat de eerste groep is gevaccineerd, kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil een herhaalprik 
krijgen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Dat wordt bekendgemaakt via de (sociale) 
media. 
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De GGG Brabant-Zuidoost weet nog niet hoe druk het gaat worden: ‘Dat is voor ons koffiedik 
kijken. Het is bekend dat het coronavirus in het najaar en in de winter kan opleven. Ons team 
staat klaar om iedereen die dat wil te vaccineren als ze aan de beurt zijn. De afgelopen periode 
hebben we ons team weer op sterkte gebracht en de nieuwe medewerkers getraind. In onze 
regio zijn twee locaties beschikbaar, op de Haverdijk in Helmond en Fellenoord in Eindhoven.’ 

GGD Hart voor Brabant is klaar voor redelijk wat drukte: ‘We verwachten zeker in de eerste 
weken van de campagne een behoorlijke toeloop, gezien de hoge vaccinatiegraad in onze regio 
bij eerdere rondes. De herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of een 
doorgemaakte coronabesmetting gehaald worden. We leggen nu de laatste hand aan de 
voorbereidingen op de locaties en het opleiden van personeel. Wij hebben voor de meeste 
functies voldoende personeel, maar we willen het personeelsbestand graag uitbreiden met 
extra artsen. Die zijn we nog steeds aan het werven.’ 

Vanaf 19 september kunnen mensen in de regio van Hart voor Brabant op afspraak terecht 
bij de vaccinatielocaties in Den Bosch, Tilburg, Veghel, Waalwijk, Berghem, Boxtel en Cuijk. 

Ook de GGD West-Brabant is er klaar voor. ‘Er zijn vier locaties beschikbaar: Breda 
International Airport (in Bosschenhoofd), Breda Heerbaan, Breda Centrum en Roosendaal.’ 

Op advies van het Outbreak Management Team worden voor de herhaalprik de vernieuwde 
vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gebruikt. Deze beschermen tegen meer varianten 
van het coronavirus. De herhaalprik zorgt er volgens het ministerie van Volksgezondheid voor 
dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. ‘Mogelijk zijn mensen na de 
herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk 
overdragen op anderen’, schrijft het ministerie. Bron: Omroep Brabant, 13 september 2022. 

Op deze vier plekken kun je straks een herhaalprik tegen corona krijgen: 
‘Op grote drukte voorbereid’ 

GGD Haaglanden verwacht 25.000 tot 35.000 prikken per week te gaan zetten in de nieuwe 
campagne tegen het coronavirus. Maandag begint een nieuwe vaccinatieronde. Om deze 
opnieuw omvangrijke operatie in goede banen te leiden komen er verspreid over de regio vier 
grote priklocaties. 

Deze week ploffen de uitnodigingsbrieven op de deurmat van mensen die als eerste in 
aanmerking komen voor een herhaalprik. ‘Dat is de groep mensen met een verhoogd risico op 
ernstige ziekte’, zegt Annette De Boer, directeur van GGD Haaglanden. ‘In eerste instantie 
gaat het om 60-plussers en mensen die jaarlijks al een uitnodiging voor de griepprik krijgen. 
Verder zijn zorgmedewerkers en mensen met het syndroom van Down als eerste aan de beurt.’ 

Omdat voor het komend najaar rekening wordt gehouden met een nieuwe coronagolf, heeft 
zorgminister Ernst Kuipers vorige week het startsein aangekondigd voor een volgende 
vaccinatieronde. De GGD’s hebben opdracht vanaf maandag 19 september landelijk 
zevenhonderdduizend prikken per week te zetten. Het gaat om herhaalprikken met een 
vernieuwd vaccin dat betere bescherming biedt tegen dominante varianten van het virus. 

‘Hoeveel mensen uiteindelijk zullen komen, is nog koffiedik kijken’, zegt Annette de Boer. 
‘Maar we verwachten dat bijna iedereen die de eerste twee prikken en de booster heeft 
opgehaald ook nu weer van de partij zal zijn. Wij zijn op grote drukte voorbereid.’ 

De afgelopen maanden is GGD Haaglanden blijven doorgaan met vaccineren. Omdat dat niet 
meer op de grote schaal hoefde als bij vorige campagnes, gebeurde dat op tijdelijke kleine 
locaties. Om iedereen de kans te geven een nieuwe prik te halen stopt de GGD tijdelijk met 
dit systeem van fijnmazig vaccineren. ‘De begindatum van de najaarscampagne staat vast, 
maar er is geen einddatum’, zegt Annette De Boer. ‘Iedereen boven de twaalf jaar krijgt hoe 
dan ook de gelegenheid het nieuwe vaccin te halen.’ 
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Prikken kan alleen op afspraak nadat een uitnodiging is ontvangen van het RIVM. De vier 
locaties bevinden zich in Zoetermeer (Boerhaave gebouw), Delft (voetbalvereniging Delfia), Den 
Haag (voormalig Rode Kruis ziekenhuis) en ‘s-Gravenzande (zalencentrum de Brug). ‘Stuk voor 
stuk plekken die in principe goed bereikbaar zijn en over parkeervoorzieningen beschikken’, 
aldus Annette de Boer. 

De najaarscampagne in de regio Den Haag vergt de inzet van 250 medewerkers per week. 
Anders dan elders op de overspannen arbeidsmarkt kostte het volgens De Boer geen enkele 
moeite om die te vinden. ‘Veel van hen hebben aan de vorige ronden meegedaan’, zegt ze. 
‘Vaak zijn dat collega’s met een verleden in de gezondheidszorg, zoals voormalig 
verpleegkundigen, oud-artsen, coassistenten of mensen in opleiding. Dat het maar om een 
tijdelijke periode gaat, maakte het ook makkelijker om medewerkers te vinden.’ 

Hoewel de huidige Covid-varianten tot minder ziekteklachten lijken te leiden dan die uit de 
beginperiode van de pandemie, hoopt Annette de Boer dat zo veel mogelijk mensen van de 
uitnodiging gebruikmaken. ‘Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je directe omgeving’, zegt ze. 
‘Of het nu om de druk op de zorg gaat of het draaiende houden van de economie, belangrijk 
is verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Nu het najaar aanbreekt is het 
een goede tijd om met een nieuwe vaccinatieronde te beginnen. Ditmaal lopen we in 
Nederland, met België, voorop.’ 

Annette De Boer ziet corona als een blijvertje met jaarlijks terugkerende prikronden. ‘Met 
vernieuwde vaccins voor de dan heersende varianten’, zegt ze. ‘Zoiets gebeurt ook met de 
griepprik.’ Bron: AD, 13 september 2022. 

 

 

 

80-plussers kunnen afspraak maken voor nieuwe oppepprik corona 

Mensen die in 1942 of eerder zijn geboren kunnen een afspraak maken voor de nieuwe 
herhaalprikken tegen het coronavirus. 

Ze hoeven niet te wachten tot ze een uitnodigingsbrief hebben gekregen, laat GGD GHOR 
Nederland weten. Die organisatie zet vanaf maandag de vaccinaties. 
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Mensen die in 1942 zijn geboren, vieren dit jaar hun tachtigste verjaardag. Die groep heeft 
een relatief groot risico om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus en krijgt 
daarom voorrang. 

Andere groepen die als eersten aan de beurt komen zijn bijvoorbeeld mensen die in de zorg 
werken en mensen met het syndroom van Down. 

Mensen van 60 jaar en ouder die een relatie hebben met iemand uit 1942 of eerder, kunnen 
ook een prikafspraak maken, zodat ze zich samen kunnen laten vaccineren. 

De nieuwe coronaprik moet het afweersysteem een oppepper geven, zodat het voorbereid is op 
het najaar. Dan zou er namelijk een nieuwe golf coronabesmettingen kunnen komen. De 
gebruikte vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, zijn aangepast om te werken tegen de 
Omikron-variant die nu rondgaat. Bron: RTL Nieuws, 14 september 2022. 

Minister: Van Lienden misleidde ministerie VWS bij mondkapjesdeal 

Mondkapjesdeal Sywert Van Lienden en zijn twee zakenpartners hebben het ministerie van 
VWS misleid in aanloop naar de mondkapjesdeal ter waarde van 100 miljoen euro. Ook 
speelden zij partijen tegen elkaar uit bij het sluiten van de deal. 

Sywert Van Lienden en zijn zakenpartners hebben het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport misleid in aanloop naar de mondkapjesdeal ter waarde van 100 miljoen euro. 
Dat stelt minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) naar aanleiding van het 
langverwachte Deloitte-rapport dat vrijdag verscheen. 

Voor het ministerie van VWS was tijdens de onderhandelingen met Sywert Van Lienden over 
een mondkapjesdeal „onduidelijk’ hoe zijn commerciële bv en nonprofitstichting zich tot elkaar 
verhielden. De verwarring hierover werd door Van Lienden en zijn partners tijdens gesprekken 
met het ministerie „bewust in stand gehouden’. 

Dat schrijft minister Helder vrijdag in reactie op het rapport van onderzoeksbureau Deloitte, 
dat onderzoek naar de deal deed in opdracht van VWS. 

Van Lienden presenteerde zich op het ministerie als voorman van de stichting Hulptroepen 
Alliantie, maar sloot de deal uiteindelijk met de commerciële entiteit Relief Goods Alliance, die 
volledig losstond van de stichting. Dankzij deze constructie hielden hij en zijn twee 
zakenpartners 28 miljoen euro aan de deal over. 

Dat de twee entiteiten losstonden van elkaar was niet duidelijk bij VWS, schrijft de minister. 
„Er was duidelijk sprake van vermenging.’ Van Lienden en zijn partners maakten zich tijdens 
de besprekingen schuldig aan een „onjuiste voorstelling van zaken’ en „speelden partijen zelfs 
bewust tegen elkaar uit’. 

Het onderzoek van Deloitte draait om de inkooporder van veertig miljoen mondkapjes die 
Sywert Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme in 2020 
kregen van het ministerie van VWS. De ingekochte mondkapjes zouden naar de zorg gaan met 
hulp van een aantal grote bedrijven. Naar buiten toe verkondigde het drietal dit „om niet’ te 
doen. 

De miljoenenwinst van Van Lienden en zijn partners kwam in 2021 naar buiten door 
berichtgeving van de Volkskrant en Follow the Money . Na de onthullingen opende het 
Openbaar Ministerie een onderzoek en deden onder meer Randstad en Coolblue, waarmee het 
drietal op nonprofitbasis samenwerkte, aangifte van oplichting. 

Naar het Deloitte-rapport is lang uitgekeken. Oorspronkelijk zou het nog voor het zomerreces 
verschijnen, maar in juli moest minister Helder aan de Tweede Kamer melden dat de 
presentatie werd uitgesteld omdat er meer tijd nodig was voor wederhoor. In het rapport dat 
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vrijdag verscheen, schrijft Deloitte dat Van Lienden, Van Gestel en Damme slechts beperkt 
meewerkten, en alleen stukken ter inzage gaven die zij zelf goedkeurden. 

Woensdag kwam via de Volkskrant naar buiten dat Van Lienden, Damme en Van Gestel in 
opgenomen Zoom-gesprekken hun intenties om rijk te worden niet onder stoelen of banken 
staken. „We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en worden alle vier miljonair. In ieder 
geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden. […] Ik ga dit echt serieus voor geen goud 
vrijwillig doen’, zou Van Lienden gezegd hebben. De vierde persoon, Saskia Van Huijgevoort, 
stapte na aanleiding van deze gesprekken uiteindelijk uit de Stichting Hulptroepen Alliantie. 
Bron: NRC, 16 september 2022. 

Onderzoek Sywert-deal: Van Lienden mocht winst maken, maar hij 
misleidde de overheid 

Het ministerie van Volksgezondheid wist dat Sywert Van Lienden winst zou maken met zijn 
mondkaphandel, maar dat het zoveel zou worden, was niet bekend. Dat blijkt uit het 
langverwachte Deloitte-onderzoek naar de zogenoemde Sywert-deal. 

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) deelde het Deloitte-onderzoek zojuist met de 
Tweede Kamer. Volgens Helder zijn er over de betrokkenheid van de toenmalig CDA-minister 
van Volksgezondheid Hugo De Jonge ‘geen nieuwe feiten’ bekend geworden. 

Wel erkent ze dat het ministerie besefte dat Van Lienden winst kon maken en dat het 
inkoopcentrum LCH gepasseerd werd door de politieke druk van het ministerie van 
Volksgezondheid, om maar zoveel mogelijk beschermingsmiddelen te kopen. 

Dat Van Lienden zoveel miljoenen zou overhouden, was niet bekend, zegt Helder. ‘Dat de winst 
zoveel zou zijn, daar was men niet van doordrongen. Maar het was niet ongebruikelijk dat er 
winst gemaakt kon worden.’ Voor de overheid telde bij de inkoop alleen de ‘prijs, kwaliteit en 
leveringszekerheid’. 

De minister herhaalt dat Van Lienden en zijn zakenpartners het ministerie misleidden door 
‘een onjuiste voorstelling van zaken’ vol te houden: de buitenwereld dacht dat de 
mediapersoonlijkheid geen winst zou maken, ook zou hij ‘partijen bewust tegen elkaar 
uitspelen’ en een rookgordijn optrekken rond de commerciële tak waarmee hij uiteindelijk 
miljonair werd. 

Van Lienden heeft ook niet alle informatie gedeeld met de onderzoekers van Deloitte, het 
ontbreekt nog aan geluidsopnames en de financiële administratie is ook niet gedeeld. 

We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair, aldus Sywert 
Van Lienden. 

De zaak draait om de enorme deal die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in het 
voorjaar van 2020 sloot met Sywert van Lienden en zijn twee compagnons. Van Lienden was 
in die periode veelvuldig in de media met een initiatief waarin hij stelde ‘om niet’ mondkapjes 
voor de zorg te regelen. 

Grote bedrijven als CoolBlue, Randstad en KLM hielpen Van Lienden bij zijn handel. Vorig 
jaar bleek echter dat Van Lienden en zijn zakenpartners helemaal niet onbezoldigd aan de 
slag gingen, maar zelfs 28 miljoen euro aan de deal overhielden. De levering van de 
mondkapjes bleek niet via de charitatieve stichting Hulpgoederen Alliantie te zijn gegaan, 
maar via de commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA). 

Van Lienden claimt dat hij door de overheid gedwongen werd om commercieel te gaan 
opereren. Volgens eerdere publicaties was een topambtenaar ervan op de hoogte dat Van 
Lienden winst zou maken, dit ‘ondernemersrisico’ werd met een ‘opslag’ verrekend. 
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De onderzoekers van Deloitte schrijven dat Sywert Van Lienden naar eigen zeggen voor de 
mondkapjeshandel koos na contact met het toenmalige CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Het 
Kamerlid zou hem op dat spoor hebben gezet.  

Omtzigt zou ook gevraagd zijn voor ‘het team’ van Van Lienden, maar die bedankte voor de 
uitnodiging, schrijven de onderzoekers. Omtzigt verkeerde destijds ook in de veronderstelling 
dat Van Lienden ‘om niet’ zou werken, de weken na de eerste mondkap-order bleef 
Omtzigt  aandringen bij ambtenaren - die deelden hun chagrijn onderling over Omtzigts 
aansporingen. Ook heeft Omtzigt een tekst geschreven die gebruikt is als ‘aanzet voor een 
voorwoord’ van de mega-deal die Van Lienden later kon sluiten.   

Uit opgenomen gesprekken blijkt dat het verhaal dat Van Lienden ‘om niet’ de zorg wilde 
helpen, slechts een verhaal voor de bühne was. Intern jubelde de mondkapgroothandelaar al 
in april 2020 dat hij miljonair zou worden. ‘We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en 
we worden alle vier miljonair’, zei Van Lienden tijdens een werkoverleg. Van Lienden stelt nu 
dat die uitspraak ‘uit de context van het gesprek van 3,5 uur is gehaald'. 

Het Openbaar Ministerie richt strafrechtelijk de pijlen op Van Lienden en zakenpartners 
Bernd Damme en Camille Van Gestel, op het Binnenhof kijkt iedereen vooral naar de politieke 
vingerafdrukken op het dossier: wat wisten toenmalige bewindspersonen Hugo De Jonge en 
Martin Van Rijn? In hoeverre waren (top)ambtenaren op de hoogte van de potentiële 
miljoenenwinst voor het trio? 

De Jonge, die voor Van Lienden werd benaderd over de deal, stuurde hem door naar zijn 
topambtenaren. ‘Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een 
dagtaak’, schrijft een ambtenaar aan de bewindsman. En later appt De Jonge naar een ander: 
‘Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in’, waarmee de CDA-
minister bedoelt dat hij een criticaster van het coronabeleid liever in de buurt houdt dan op 
afstand kritiek laat spuien. ‘Ik hoop echt dat het lukt.’ 

Volgens Helder is er over De Jonge's rol niet meer bekend geworden. Hugo de Jonge, in het 
huidige kabinet minister voor Wonen, wilde vrijdagmiddag niet reageren op het rapport. 

Van Lienden reageert vrijdagmiddag namens RGA via Twitter. Hij schrijft dat het rapport ‘stelt 
dat er geen onregelmatigheden zijn aangetoond'. De willekeurige Nederlander zal volgens Van 
Lienden en zakenpartners denken dat het ‘niet eerlijk’ is wat er gebeurd is: ‘Hij zei dat hij het 
allemaal voor niks deed, maar toch verdiende hij miljoenen.’ 

Maar dat is volgens het trio echter het ‘gezamenlijke resultaat van de samenloop van 
omstandigheden en van een uitspraak die consequent door de media uit zijn verband is gerukt 
en daarmee een eigen leven is gaan leiden’. 

Dertien vip-leads 

Om alle aanbiedingen van prominenten te stroomlijnen richt de overheid snel na de uitbraak 
een speciaal ‘vip-team’ in: dat team heeft als doel een persoonlijke aanpak te hanteren en 
‘reputatieschade te voorkomen en het imago van LCH & Ministerie te verbeteren’. Dertien van 
die VIP-leads leiden uiteindelijk tot een deal - die met Van Lienden was er daar één van. Bron: 
AD, 16 september 2022. 

'Ministerie VWS drukte Sywert-deal er door' 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de mondkapjesdeal er doorheen 
geforceerd, zo blijkt uit het Deloitte-rapport inzake de zaak-Van Lienden. 'De 
inkooporganisatie wilde eigenlijk niet met het bedrijf van Van Lienden in zee gaan', zo stelt 
politiek verslaggever Leendert Beekman. Bron: BNR, 16 september 2022. 
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VWS wist van winst 'Sywert-deal', maar niet van de hoogte ervan 

Op het moment dat de veelbesproken mondkapjesdeal met Sywert Van Lienden en zijn 
zakenpartners werd gesloten, wist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
dat er winst gemaakt zou worden. Maar ‘dat de winst zoveel zou zijn, was men niet van 
doordrongen’, zegt verantwoordelijk minister Conny Helder. 

Deloitte benadrukt dat er door de ondernemers niet meegewerkt werd als het ging om 
openheid over de administratie. Zo konden de onderzoekers niet duidelijk krijgen voor hoeveel 
euro de mondkapjes uit China ingekocht werden, waardoor ook duidelijk zou kunnen worden 
wat de winstmarge was. Bron: BNR, 16 september 2022. 

Sywert loog over winstoogmerk 

Het rapport bevestigt ook dat Van Lienden achteraf, toen de deal met winstoogmerk al 
gemaakt was, meermaals in de media stelde dat de deal met het LCH geen winstoogmerk had. 
Dit werd ook nog door Van Lienden gesteld nadat er al dividend was uitgekeerd. 

Na het afketsen van de deal zonder winstoogmerk, werd door de ondernemers een deal 
opgesteld waar wel winst werd gemaakt. Het onderzoek meldt dat dit ook werd 
gecommuniceerd naar het LCH. Naar buiten toe werd er door Van Lienden en compagnons 
echter geen openheid gegeven over de winst, waardoor het voor het publiek niet duidelijk werd 
dat er enorme winsten werden gemaakt. Bron: BNR, 16 september 2022. 

Van Lienden & co. keerden wel dividend uit, totale winst nog niet 
uitgegeven 

De winsten die Sywert maakte met de deal moesten belegd worden door een 
vermogensbeheerder. Dit is uiteindelijk niet gebeurd door alle media-aandacht waardoor 
Sywert werd 'overvallen'. Ook door de beslaglegging van de FIOD kon het geld ook niet gebruikt 
worden. 'In theorie zou het winstdeel van Sywert teruggestort kunnen worden', meldt het 
onderzoek. 

Op drie verschillende momenten hebben Van Lienden, Damme en Van Gestel winsten 
uitgekeerd naar henzelf. Dat gebeurde eind mei 2020, juni 2020 en in het najaar van 2020. 
Bij de laatste uitkering werd het gros van de 20,5 miljoen euro winst verdeeld, stellen de 
ondernemers in het onderzoek. Bron: BNR, 16 september 2022. 

Sywert: 'Iets goeds doen voor de wereld' 

Tussen de ondernemers werd ook gesproken over ‘iets goed doen voor de wereld’ met de 
winsten uit de deal. De mannen suggereren vervolgens om een zorghotel of een ziekenhuis te 
bouwen van het geld. Daarop reageert men met: ‘We vergeten elkaar ook niet, dat spreken we 
ook af. Maar we gaan er zeker iets goed voor de wereld mee doen.’ Bron: BNR, 16 september 
2022. 

Minister Helder: Van Lienden gaf onjuiste voorstelling van zaken 

Sywert Van Lienden en zijn partners hebben met hun Stichting Hulptroepen (de tak zonder 
winstoogmerk) en de Relief Goods Alliance (het commerciële bedrijf) tijdens de coronacrisis 
verwarring gezaaid en in stand gehouden. Het was onduidelijk hoe de bv’s en stichting zich 
tot elkaar verhielden. Er was duidelijk sprake van vermenging, schrijft zorgminster Conny 
Helder in een brief aan de Tweede Kamer, waarbij ze refereert aan het rapport van Deloitte 
naar de mondkapjesdeal. 

Volgens Helder blijkt uit het rapport dat de betrokkenen van RGA 'forse druk - via publieke 
opinie, social media en politieke ingangen - op VWS uitoefenden, een onjuiste voorstelling van 
zaken door SHA/RGA plaatsvond en dat SHA/RGA zelfs partijen bewust tegen elkaar 
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uitspeelden.' Ze doelt hiermee op het ministerie van VWS en het Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen (LCH), dat de inkoop van beschermingsmiddelen coördineerde. Bron: BNR, 16 
september 2022. 

Van Lienden had 'intentie zonder winstoogmerk' te werken 

Over de onduidelijkheid of de ondernemers met winstoogmerk werkten of niet, wordt gezegd: 
‘Van Lienden, Damme en Van Gestel geven aan nooit publiekelijk gecommuniceerd te hebben 
over RGA, en erkennen dat de communicatie destijds beter had gekund.’ Ook verwijten ze het 
zichzelf, derden en de media dat er geen duidelijkheid kwam. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat Van Lienden, Damme en Van Gestel wel de intentie 
hadden om zonder winstoogmerk te werken. ‘Echter, vanwege de afwijzingen van VWS en het 
LCH resteerde er geen andere mogelijkheid, vanwege het ondernemersrisico, dan de orders 
uit te voeren vanuit RGA.’ Bron: BNR, 16 september 2022. 

Deloitte: Van Lienden en partners gaven geen volledige inzage in 
mondkapjesonderzoek 

Sywert Van Lienden en zijn zakenpartners gaven geen volledige inzage in hun documenten 
rond de mondkapjesdeal met het ministerie. Dat melden de onderzoekers van Deloitte in hun 
langverwachte rapport. De 'belanghebbenden' bij de Stichting Hulptroepen (de tak zonder 
winstoogmerk) en de Relief Goods Alliance (het commerciële bedrijf) hebben zelf een selectie 
gedeeld, valt te lezen in het onderzoek. 

Aanvankelijk gaven de betrokkenen alleen inzage in een selectie van de documenten. Later 
stuurden ze ook kopieën door, zeggen de onderzoekers. Een volledige inzage wilden ze echter 
niet geven. Voor zover er geluidsopnames zijn van bepaalde gesprekken, wilden ze die volledige 
bestanden ook niet overhandigen. Ze hebben fragmenten laten horen en aantekeningen laten 
lezen, zeggen de onderzoekers. Die zeggen dat de informatie toch toereikend was om een goed 
beeld te krijgen. Bron: BNR, 16 september 2022. 

Rapport openbaar 

 Verantwoordelijk minister Conny Helder (Medische Zorg) heeft deze week het langverwachte 
onderzoek naar de mondkapjesdeal tussen de overheid en het bedrijf van Sywert Van Lienden 
ontvangen en ze is van plan dit nog voor het weekend naar de Tweede Kamer te sturen. Het 
onderzoek moet uitwijzen hoe de grote order tot stand is gekomen. 

Het Deloitte-onderzoek is niet gericht op het aanwijzen van schuldigen, benadrukten de 
onderzoekers tijdens een technische briefing in het parlement in april. Het bedrijf is gevraagd 
om een 'onpartijdig feitenonderzoek' naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen 
door de overheid. 

Een van de grote vragen rond de manier waarop Van Lienden zaken deed met de overheid is 
of duidelijk was dat hij een commercieel oogmerk had. Bron: BNR, 16 september 2022. 

De belangrijkste verhalen over Sywert-gate tot nu toe 

14 september 2022 | PVV: Van Lienden en kompanen ‘stelletje rovers’  

Sywert van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel wilden al in een 
heel vroeg stadium miljonair worden door hun mondkapjesdeal met de overheid in 2020. Dit 
blijkt uit geluidsopnames waar de Volkskrant de hand op heeft weten te leggen. PVV-Kamerlid 
Fleur Agema noemt het drietal 'een stelletje rovers dat met de hand in de kassa heeft gezeten'. 
'Dat geld moet terug.' 

8 september 2022 | Mondkapjesbedrijf Sywert Van Lienden niet vervolgd  
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Het strafrechtelijk onderzoek naar fraudezaken bij de stichting en het bedrijf van Sywert van 
Lienden is geseponeerd door het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek naar de drie 
voormalige bestuurders Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel gaat wel 
door. 

22 juli 2022 | VWS maakt stukken Sywert-deal niet openbaar  

Het ministerie van VWS maakt de stukken over de Sywert-deal nog niet openbaar. Dat 
schrijven de ministers Kuipers en Helder aan de Tweede Kamer. Die eiste per direct inzage, 
maar volgens het ministerie is dat ‘onmogelijk’. In de Kamerbrief schrijft VWS er wel met man 
en macht aan te werken. 'Het is het bekende excuus', zegt politiek verslaggever Sophie van 
Leeuwen. 

5 juli 2022 | Peperduur onderzoek Sywert-deal wordt uitgesteld  

Het onderzoek naar de enorm hoge inkoopkosten van hulpgoederen tijdens de 
coronapandemie gaat nog langer duren. Onderzoeksbureau Deloitte, dat onder andere de 
mondkapjesdeal met Sywert van Lienden onderzoekt, heeft langer de tijd nodig om wederhoor 
te plegen. Ondertussen lopen de kosten van het onderzoek ook flink op. Tot nu toe moet de 
Staat 4,6 miljoen euro aftikken, exclusief btw. 

14 juni 2022 | Van Lienden en zakenpartners nu ook verdacht van witwassen  

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners van de stichting Hulptroepen Alliantie Bernd 
Damme en Camille van Gestel worden door het Openbaar Ministerie nu ook verdacht van 
witwassen. Eerder werden zij al verdacht van oplichting en verduistering. Op 24 mei heeft het 
Openbaar Ministerie besloten het strafdossier uit te breiden met witwasserij. Dat 
meldt NRC dinsdagochtend. 

29 april 2022 | OM legt beslag op miljoenen van hoofdrolspelers mondkapjesaffaire  

Het Openbaar Ministerie heeft voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd 
op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire. De 
verdenking tegen het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) is uitgebreid met 
verduistering. 

8 april 2022 | De Jonge overleeft mondkapjesdebat na motie van wantrouwen  

Hugo De Jonge mag aanblijven als minister van Volkshuisvesting, nadat de PvdA 
donderdagavond een motie van wantrouwen had ingebracht tegen de minister. De coalitie wil 
het onderzoek Deloitte naar de mondkapjesdeal met Sywert Van Lienden afwachten, dat nog 
voor de zomer wordt verwacht. 

5 april 2022 | Motie van wantrouwen dreigt voor De Jonge om mondkapjesgate  

Er dreigt een motie van wantrouwen voor minister Hugo de Jonge (Wonen) vanwege de 
mondkapjeszaak van Sywert Van Lienden. Volgens De Jonge - die destijd nog coronaminister 
was - was hij niet betrokken bij het opzetten van de mondkapjesdeal tussen de overheid en 
Van Lienden, waarmee de ondernemer en zijn compagnons meer dan 20 miljoen euro winst 
behaalde. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat De Jonge juist de aanzet van de deal tot 
stand bracht. De Jonge heeft gezegd donderdag in de Kamer mee te doen aan het debat 
hierover. 

29 maart 2022 | Kamer wil debat over mondkapjesdeal, maar zonder Hugo De Jonge  

De Tweede Kamer wil een debat over de vermeende betrokkenheid van voormalig 
coronaminister Hugo De Jonge bij de omstreden mondkapjesdeal tussen zijn toenmalige 
ministerie en Sywert van Lienden. Maar op aandringen van de regeringspartijen hoeft De 
Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting, daar zelf niet bij te zijn. 
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23 maart 2022 |  De Jonge werkte mee aan mondkapjesdeal, vraag is nog in welke 
hoedanigheid 

Uit de Whatsappberichten van Hugo de Jonge blijkt dat hij zich actief heeft bemoeid met de 
mondkapjesdeal van Sywert Van Lienden. Dat blijkt uit een WOB-verzoek dat 
de Volkskrant heeft ingediend. Ruim 77 pagina's aan informatie lagen afgelopen maandag op 
het bureau van Volkskrant-journalist Erik Verwiel. 

23 maart 2022 | De Jonge: Suggesties Volkskrant over mondkapjesdeal kloppen niet 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft in zijn vorige 
functie als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet gelogen over zijn rol in de 
omstreden mondkapjesdeal met Sywert Van Lienden. 

28 februari 2022 | Sywert Van Lienden aangehouden in onderzoek mondkapjesdeal  

Sywert van Lienden is opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie 
naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal. Dat bevestigen 
ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. De man zit vast, samen met een andere 
verdachte die betrokken is bij de Stichting Hulptroepen Alliantie. 

15 oktober 2021 | Advokaat Plasman doet aangifte tegen Sywert Van Lienden vanwege 
mondkapjesdeal  

Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert van Lienden en diens twee 
compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel. Dat vertelde de advocaat donderdagavond 
in het programma Jinek. Volgens Plasman hebben de drie zich schuldig gemaakt aan 
oplichting. Ze verdienden miljoenen aan de omstreden mondkapjesdeal met de overheid. 

24 september 2021 | Ministers en Sywert Van Lienden mogelijk onder ede gehoord  

Verschillende ministers en ambtenaren moeten wellicht onder ede verklaren hoe tijdens de 
eerste coronagolf is beslist van wie medische apparatuur en beschermingsmiddelen werden 
gekocht. Advocaat Herman Loonstein heeft daartoe een verzoek ingediend bij de rechtbank in 
Den Haag, zegt hij tegen BNR. Als dit verzoek wordt toegewezen, zullen onder anderen minister 
Hugo De Jonge en voormalig minister Tamara van Ark worden opgeroepen om te getuigen. 
Datzelfde geldt voor Sywert van Lienden, die miljoenen overhield aan een deal met de overheid. 

10 juli 2021 /  Sywert Van Lienden en compagnons sluisden meer geld naar bv 

Sywert van Lienden en zijn partners van de Stichting Hulptroepen Alliantie maakten niet 
alleen voor hun mondkapjesdeal met de overheid gebruik van een commerciële vennootschap. 
Zeker honderden klanten betaalden hun rekeningen voor de aankoop van sneltesten en 
mondkapjes aan Relief Goods Alliance bv, zonder te weten dat het om een commerciële entiteit 
ging die los staat van de Hulptroepen. 

31 mei 2021 | Sywert Van Lienden cashte 9 miljoen euro met mondkapjesdeal  

Een nieuw hoofdstuk in de Sywert Van Lienden-saga. Follow the Money heeft namelijk 
achterhaald hoeveel hij heeft overgehouden aan zijn mondkapjesdeal met de overheid. En dat 
is ruim negen miljoen euro. Journalist Jan-Hein Strop van Follow the Money is verbaasd over 
de reactie van Van Lienden's compagnon. 'We belden met Bernd Damme, één van Van 
Lienden's compagnons, en die zei: 'Gefeliciteerd, je hebt een fles wijn gewonnen, je bent de 
eerste die erachter is gekomen'. Het leek bijna een vrolijke noot, ik moet zeggen dat ik verrast 
was door de reactie.' Bron: BNR, 16 september 2022. 

Kabinet kijkt toch naar coronapas voor horeca en recreatie: ‘Sommige 
sectoren hebben het keihard nodig’ 
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Het kabinet wil op verzoek van diverse branches alsnog het coronatoegangsbewijs in de 
gereedschapskist opnemen. Ondernemers en instellingen zien de coronapas als ‘laatste 
redmiddel’ als sluiting dreigt bij een opleving van het virus. 

Nu mag de coronapas niet gebruikt worden voor onder meer kroegen en theaters: afgelopen 
voorjaar stemde een meerderheid van de senaat het middel weg, waarna het kabinet de optie 
ook uit de nieuwe wetgeving sloopte 

Maar in diverse nieuwe sectorplannen is de coronapas terug. Om het land zoveel mogelijk 
open te houden, wordt voortaan gewerkt met plannen waarbij branches stapsgewijs 
(preventie)maatregelen moeten nemen, zo besloot het kabinet vrijdag. Die variëren van 
spatschermen en looproutes als het virus weinig problemen geeft, tot mondkapjes en een 
coronapas (3G) in het slechtste scenario in een aantal sectoren. Ook cafés en discotheken 
moeten daaraan geloven, zo legt het kabinet hun nu op. 

Het coronatoegangsbewijs kan helpen om algemene sluiting van winkels, theaters en kroegen 
te voorkomen, zegt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens (VVD) in een 
toelichting. ‘Sommige sectoren zeggen het keihard nodig te hebben om open te blijven, ze 
vragen er zelf om als alternatief voor sluiting. Dus ik zal me daar hard voor maken.’ 

In de politiek was tot dusver geen draagvlak voor de coronapas. In mei stemde de Eerste 
Kamer de tijdelijke coronawet weg, zo verdween ook het coronatoegangsbewijs in de 
prullenbak. 

Maar Adriaansens denkt dat de parlementaire steun voor de 3G-coronapas toeneemt nu 
sectoren − en werkgeversorganisaties – er zelf om vragen ’Cultuurinstellingen en 
evenementenorganisatoren zeggen: help ons, we hebben dat nodig. Daarom bekijken we 
opnieuw het draagvlak hiervoor in de Kamer.’ Het gaat dan om de 3G-variant, die geeft een 
groen vinkje als je negatief Getest, Genezen of Gevaccineerd bent) of 1G, iedereen testen dus. 

Cultuurinstellingen en evenementenorganisatoren zeggen: help ons, we hebben dat nodig, 
aldus Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken. 

2G (waarbij ongevaccineerden niet welkom zijn) is ‘een politieke no-go’, stelt Adriaansens. Met 
een ‘thermometer’ en een ‘maatregelenladder’ per sector hoopt het kabinet de samenleving en 
economie zo lang mogelijk open te houden bij een heropleving van het coronavirus deze derde 
winter met corona. 

Dit najaar wordt er ook breder geadviseerd over eventuele (lockdown)maatregelen, met naast 
het OMT een zware stem voor het nieuwe MIT, het Maatschappelijk Impact Team, onder 
voorzitterschap van Jolande Sap. ‘Met de virusvariant die we nu hebben, hoop en verwacht ik 
dat we echt een heel eind kunnen komen deze winter met lichtere, preventieve maatregelen.’ 

 

Corona-check bij een theater in Anhem. © anp/hh 
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De totstandkoming van de sectorplannen verliep allesbehalve vlekkeloos. Aanvankelijk 
weigerde Koninklijke Horeca Nederland een concept in te dienen bij het ministerie, uit onvrede 
met het coronabeleid tot dusver Daarna leverde de ‘ongeplaceerde horeca (onder meer cafés 
en discotheken) wel een plan in, al ontbraken daarin tal van maatregelen. 

Die heeft het kabinet nu wel opgenomen in het sectorpakket: de gezondheidscheck, het 
zelftest-advies, de coronapas (1G of 3G) en mondkapplicht worden nu alsnog opgelegd als 
het virus hard rondgaat: ‘Er zit altijd spanning op, dat is logisch’, zegt Adriaansens. ‘De 
horeca heeft heel veel last gehad van corona, denk alleen al aan het nachtleven. En het is 
ook niet makkelijk om iedereen op één lijn te krijgen, een discotheek is compleet anders dan 
een kroeg op de hoek.’ Bron: AD, 16 september 2022. 

Het gezicht van de anti-virusbeweging en complotdenker 

Hij noemt zichzelf comedian en wereldverbeteraar, maar draagt de titel complotdenker als 
geuzennaam. Hij was te gast in het FvD-journaal, schuift aan bij Ongehoord Nederland, en 
zondag staat Tisjeboy Jay in de Ziggo Dome. Wie is dit Instagramfenomeen met Limburgse 
tongval? 

De coronacrisis was een ramp voor de culturele sector, maar bracht ook nieuwe sterren voort. 
Zoals Jay Francis (38), beter bekend als Tisjeboy Jay, die zich ontpopte als fel criticus van de 
overheidsmaatregelen en uitgroeide tot een bekendheid in de wereld van coronasceptici en 
virusontkenners. Hij maakte honderden video’s waarin hij het coronabeleid onder vuur nam, 
sprak tijdens demonstraties en was te gast in uitzendingen van Lange Frans, Forum voor 
Democratie en Ongehoord Nederland. 

Een marginaal figuur is Tisjeboy Jay al lang niet meer: vorig jaar wist hij Ahoy meermaals uit 
te verkopen en na een succesvolle theatertour staat hij zondag in de Ziggo Dome. Dat is niet 
veel cabaretiers gegeven. Vorige week stonden Chris Rock en Dave Chappelle er nog, en Najib 
Amhali wist ’s lands grootste concertzaal uit te verkopen. Grote namen. En nu treedt Tisjeboy 
Jay er op, die pas drie jaar bezig is met comedy. Hoe kan dit? 

Wie de moeite neemt om terug te scrollen door de vele honderden filmpjes die Tisjeboy Jay 
sinds 2014 op Instagram plaatste kan zien dat de in Sittard geboren Jay Francis al jaren op 
zoek was naar de spotlights. Aanvankelijks werkt hij als boekhouder, maar hij is dan ook 
fitnessmodel, bodybuilder en rapper. 

In 2018 is hij een van de ‘verleiders’ in het programma Temptation Island Vips, rond die tijd 
begint hij ook grappige filmpjes op te nemen, vaak gefilmd in zijn auto of huiskamer. Zijn 
Limburgse tongval, overdreven articulatie en energieke manier van praten bezorgen hem een 
bescheiden schare fans. Eind 2019 start zijn eerste theatertour, maar van maatschappelijk 
engagement is dan nog niets merkbaar. 

Dat verandert als Nederland in 2020 in lockdown gaat. In mei neemt hij zijn eerste filmpje op 
waarin hij afstand neemt van de 1,5 metermaatregel. ‘O Jay waar de fuck gaat je aan beginnen 
jongen,’ zegt hij, voordat hij aan zijn relaas begint. Een maand later poseert hij op het balkon 
van Viruswaarheidvoorman Willem Engel, hij zal dat najaar ook figureren in het veelbesproken 
‘ik-doe-niet-meer-meefilmpje, waarin (semi-)BN’ers hun afkeer van het coronabeleid kenbaar 
maken. 

En zo groeit Tisjeboy Jay in korte tijd uit tot het humoristische gezicht van de 
anticoronabeweging. In een interview met De Andere Krant – een ‘alternatief medium’ waarin 
de complottheorieën kwistig verspreid worden – zegt hij: ‘Ik voel en zie aan alle kanten dat we 
gemanipuleerd worden en dat dit beleid niet gaat over volksgezondheid. Ik vind dat het 5 voor 
12 is, de wereld beweegt niet in de goede richting.’ 

Ook zei Tisjeboy Jay in een video: ‘Ik ben geen fan van politiek, maar Van Haga is een real 
OG, support hem!’ Wybren Van Haga was toen nog lid van Forum voor Democratie, en de 
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steunbetuiging leverde Tisjeboy Jay prompt een uitnodiging op voor het FvD-journaal. Dat 
werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, schreef hij na afloop op Facebook. ‘Jay 
waarom ga je aan tafel met een racistische partij? Ik heb geen politieke voorkeur, ik ben enkel 
voor de mensheid.’ 

 

Via sociale media wist Tisjeboy Jay een eigen fanschare op te bouwen, op Instagram heeft hij 
300.000 volgers. @  Tisjeboy Jay/YouTube 

Volgens Tisjeboy Jay spreken veel te weinig cabaretiers zich uit. ‘Ze durven te weinig af te 
wijken van de mening van de massa. Het schuurt mij veel te weinig. Tussen 1965 en 2015 
waren het de beste jaren; alles leek gezegd te kunnen worden. Dat is niet meer zo.’ 

En hoewel het debat over ‘de grenzen van de grap’ en ‘mag je nog wel alles zeggen’ al zo’n 20 
jaar wordt gevoerd, is er wel een verschuiving te bespeuren in de cabaretwereld. Waar 
geëngageerd cabaret vroeger het exclusieve domein was van links (denk aan: Vara, Neerlands 
Hoop in Bange Dagen, Erik Van Muiswinkel) komt maatschappijkritiek op het podium nu ook 
uit de rechtse, en soms ook de complothoek (zie ook: George Van Houts). 

Het toont daarnaast dat voor een succesvolle carrière op het toneel de route niet hoeft te lopen 
langs kleine comedycafés, kleinkunstopleidingen of cabaretfestivals, om dan via kleine 
theaters stapje voor stapje grotere podia te betreden. Via sociale media, en geholpen door de 
pandemie, wist Tisjeboy Jay een eigen fanschare op te bouwen (op Instagram heeft hij 300.000 
volgers), waardoor hij binnen mum van tijd in Ahoy stond, met zijn voorstelling Het Tijdelijke 
Abnormaal. Sketches over dagelijkse situaties werden er afgewisseld met maatschappelijke 
bespiegelingen, de show werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van Heal the World van 
Michael Jackson. 

Zondag speelt Tisjeboy Jay een voorstelling met de veelzeggende titel Politiek Correct. Helemaal 
vol zit de Ziggo Dome (capaciteit: 17.000 mensen) niet, pas afgelopen week kondigde Tisjeboy 
Jay aan dat ook de tweede ring opengaat. Kaartjes voor het optreden, met onder anderen 
Guido Weijers, Fresku en Nino als special guest, kosten 19,95 euro. Want: ‘niks is meer te 
betalen, dus wij verlagen de prijs. We don’t give a fuck.’ 

Tisjeboy Jay praat inmiddels niet alleen maar over corona, ook over de oorlog in Oekraïne, de 
inflatie en de gasprijzen. Onderwerpen die hij met scepsis tegemoet treedt, al houdt hij afstand 
van al te wilde complottheorieën over het World Economic Forum en de Great Reset. 
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Sowieso lijkt hij het soms moeilijk te hebben met de status als vrijheidsstrijder die hij 
toebedeeld krijgt. ‘Ik heb een identiteit gecreëerd als protestmannetje. Maar dat ben ik 
helemaal niet,’ zei hij onlangs in een contemplatieve video. Hij wil vooral mensen aan het 
lachen krijgen. ‘Ik ben Jay, geen Jayzus.’ Bron: Het Parool, 17 september  2022. 

Corona loopt in Tibet behoorlijk uit de hand 

Een coronauitbraak in Lhasa lijkt tot zo’n chaos te leiden, dat Tibetanen ondanks de zware 
onderdrukking van China online hun onvrede uiten. 

Officieel zijn er sinds 8 augustus, toen de eerste besmettingen aan het licht kwamen, in de 
Tibetaanse hoofdstad Lhasa nog geen zeshonderd symptomatische coronagevallen gemeld. 
Maar berichten op sociale media wijzen erop dat de lokale overheid de uitbraak niet langer in 
de hand heeft. Zo zouden mensen er in lange rijen bussen worden overgebracht naar 
inderhaast gebouwde quarantainecentra. Daar zouden personen die negatief zijn getest de 
quarantaine doorbrengen met besmette patiënten. Het zou de overheid niet meer lukken om 
overal waar mensen in quarantaine zitten voedsel te bezorgen, doordat er te veel vrijwilligers 
uitvallen die zelf ook ziek zijn geworden. 

De berichten zijn moeilijk te verifiëren, maar komen niet overeen met wat op basis van de 
officiële besmettingscijfers in de Tibetaanse hoofdstad is te verwachten. 

Omdat China een zogeheten zerocovidbeleid heeft, worden ook nauwe contacten van positieve 
gevallen opgespeurd en vastgehouden, en vaak ook weer de contacten van die contacten. 
Daardoor zitten er nu volgens officiële cijfers ruim 50.000 mensen in centrale quarantaine. 
Daarvan verschijnen beelden op internet: het gaat om enorme zalen waar mensen rij aan rij 
dicht bij elkaar op bedden liggen. Dergelijke beelden kwamen ook uit Shanghai en andere 
steden in lockdown. Een grotere groep zit in zijn eigen huis in lockdown, vaak al meer dan 
een maand. 

Het is voor Tibetanen heel uitzonderlijk om op internet te klagen over hun situatie: de 
onderdrukking in Tibet is al decennia zo zwaar dat niemand het onder normale 
omstandigheden aandurft om kritiek op de regering te uiten. Sinds ongeveer een week lijkt de 
situatie zo penibel dat mensen toch massaal de openbaarheid opzoeken. 

De Hongkongse krant South China Morning Post tekende het verhaal op van een baby van een 
maand oud die besmet was en koorts had. Maar er was geen ambulance beschikbaar. Naar 
het ziekenhuis gaan was niet mogelijk doordat de wijk in lockdown was. De ouders waren 
radeloos, maar uiteindelijk wist een vrijwilliger de baby toch in het ziekenhuis te krijgen. 

Dergelijke verhalen kwamen eerder ook naar buiten uit andere Chinese steden, maar een 
arme, onderontwikkelde stad als Lhasa, staat voor een nog grotere opgave. Het is er nog veel 
moeilijker dan voor grote steden als Shanghai om mensen in lockdown en in centrale 
quarantaine van voldoende voedsel en medische zorg te voorzien. En zelfs in het rijke 
Shanghai mislukte dat hopeloos. 

Ook weten lokale bestuurders dat ze ontslagen worden als ze de corona-uitbraak niet snel en 
goed onder controle brengen. Daarmee is de kans groter dat de officiële coronacijfers er niet 
kloppen. Zo waren er vrijdag maar negen nieuwe symptomatische gevallen, terwijl mensen op 
internet melden dat de ene na de andere groep hulpverleners door corona uitvalt. 

China heeft ook te maken met een uitbraak in het afgelegen Ili in Xinjiang, waar zo’n 4,5 
miljoen mensen wonen. Toen mensen daar op internet klaagden dat ze honger leden, begon 
de lokale overheid met een campagne om zo veel positieve berichten op internet te verspreiden 
dat die de negatieve geluiden zouden overstemmen. 

‘Er zijn geen restricties op de onderwerpen’, staat in een bericht dat is uitgelekt via de China 
Digital Times. ‘Het mag gaan over huiselijk leven, ouderschap, koken of over persoonlijke 
stemmingen. Al het internetpersoneel moet een keer per uur een bericht versturen (twee keer 
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in totaal), maar niet snel achter elkaar! We herhalen: niet snel achter elkaar!’ Bron: NRC 16 
september 2022. 

 

‘Ik vind het heerlijk om corona te hebben. Ik ga op alles en iedereen hoesten in de Jumbo', 
tikte een van verdachten in een groepsapp die ze hadden gehackt. © Casper van 
Aggelen/Pix4Profs 

Dorp in de ban van doodsbedreigingen: ‘Ik ga op iedereen corona hoesten 
in de Jumbo’ 

Bekende dorpsgenoten kregen plotseling appjes, anoniem: ‘Ik steek je net zo lang totdat je niet 
meer ademt’. Er werd geïnfiltreerd in een corona-groepsapp: ‘Ik ga op alles en iedereen hoesten 
in de Jumbo.’ Een volledig dorp was begin 2020 in de ban van een serie doodsbedreigingen 
en bommeldingen. ‘Ze maakten er een sport van om veel mensen lastig te vallen, leken ervan 
te genieten.’  

Het is de winter van 2020. Corona klopt aan de deur. In Hank is er ook ander onheil: een 
aantal bewoners van het Biesboschdorp ontvangt talloze bedreigende, intimiderende 
berichten. 

‘Je weet wie ik ben, homo. Ik steek je net zo lang totdat je niet meer ademt. Pedo’s zoals jou 
horen eraan te gaan’, wordt naar een van de slachtoffers gestuurd. Of: ‘Jij gaat dood 
vanavond.’ En: ‘Ik snijd je keel door en bestel alvast je kist.’ Er zijn ook bommeldingen. 
Ontploffingen zijn er niet, maar de schrik zit er goed in. 

De berichten worden anoniem of onder een valse naam gestuurd. Soms wordt er gebeld met 
vervormde stem. Dan weer gaat het via WhatsApp of Instagram. 

Enkele Hankenaren hebben er slapeloze nachten van. Een van de slachtoffers: ‘Een leven in 
angst is heftig. Ik was zo bang en keek steeds over mijn schouders om te zien of ik niet werd 
gevolgd. Ik durfde niet met mijn vrienden af te spreken.’ 
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Er zijn twee verdachten in de zaak, beiden 23 jaar. ‘Dit had een ontzettende impact in Hank’, 
vindt de officier van justitie. ‘Het was een groep die samen optrok. Ze maakten er een sport 
van om veel mensen lastig te vallen. Ze leken ervan te genieten. Verdachten voelden zich 
online en achter hun telefoon heel groots, zo leek het.’ 

Zo krijgt een bekende Hankenaar een nazi-afbeelding in de bus met zijn hoofd erop. ‘Ik weet 
je te vinden. En anders kom ik langs tijdens je slaap.’ Een andere dorpsbewoner krijgt het 
bericht: ‘Ik zal straks eens jullie mooie Seat-auto kapot gooien.’ 

De verdachten breken in de groepsapp ‘Corona Hank’ in: ‘Ik vind het heerlijk om corona te 
hebben. Ik ga op alles en iedereen hoesten in de Jumbo.’ Bij een gedupeerde man wordt de 
woning meermaals besmeurd, met verf of eieren. In zijn naam worden slotenmakers en 
loodgieters gebeld. 

Ik ga een bommelding doen. Binnen dertig minuten gaat er een bom af. Tik-tak, tik-tak, staat 
het in telefonisch bericht van de verdachten. 

De verdachten hebben het ook gemunt op de Stichting Out of the Box TV, een online kanaal 
met kwetsbare mensen als doelgroep. ‘Je moet nu stoppen. Ik ga een bommelding doen. 
Binnen dertig minuten gaat er een bom af. Tik-tak, tik-tak...’, is een telefonisch bericht. Ook 
zijn er, waarschijnlijk in opdracht van de verdachten, maaltijden op het adres van de studio 
in Eindhoven besteld. 

Mensen worden tientallen keren gebeld. Een van lastiggevallen mensen krijgt in één jaar tijd 
drieduizend telefoontjes. ‘Niks zeggen en gewoon ophangen. Ik zag het als een soort grapje’, 
zegt een verdachte. De rechter, hem aankijkend: ‘Ik kan daar moeilijk het woord grappig aan 
verbinden.’ 

Deze verdachte woonde tijdens het sturen van de berichten in Hank. Hij ontkent zware 
bedreigingen te hebben geuit. Hij spreekt over ‘klieren’. ‘Ik heb wel mensen gebeld. Dan zei ik 
niks en hing ik op. Wat er grappig aan was? Eigenlijk niks. Ik verveelde me gewoon.’ De 23-
jarige man wijst naar twee kompanen als hoofdschuldigen, zijn broer en een vriend. En hijzelf? 
‘Ik ben makkelijk op te naaien. Ik zou dit nooit zo doen. Ik vind het heel erg.’ 

‘Weet je wel wat dit met je doet?’, spreekt een lastiggevallen vrouw tot hem. ‘De nachten zijn 
kort. Nog steeds. Je hebt ons al maanden in je greep.’ 

Vanwege zijn verstandelijke beperking kan hij de consequenties van zijn daden niet altijd 
overzien, aldus de advocaat van de verdachte. 

‘Het spijt me heel erg’, meent een van de verdachten. De officier van justitie eist een werkstraf 
van 120 uur tegen hem plus een voorwaardelijke celstraf van 150 dagen met een proeftijd van 
twee jaar. Ze zegt hierin rekening te houden met de psychische kwetsbaarheid van de 
verdachte. ‘Vanwege zijn verstandelijke beperking kan hij de consequenties van zijn daden 
niet altijd overzien’, verdedigt diens advocaat. 

Tegen de tweede verdachte is een celstraf van 180 dagen voorwaardelijk geëist. De uitspraak 
volgt over twee weken. Bron: De Gelderlander, 17 september 2022. 

Veel ouderen willen herhaalprik corona, jongeren zijn minder happig 

Veel ouderen willen graag een nieuwe vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Onder 
jongeren is de animo veel minder groot. De nieuwe inentingscampagne begint maandag. De 
herhaalprik moet mensen helpen beschermen voor het geval er een nieuwe coronagolf in de 
herfst of de winter komt. 

Het Kieskompas heeft voor het ANP en LocalFocus tussen 31 augustus en 12 september een 
enquête gehouden onder ongeveer 9000 mensen. Van de mensen die in aanmerking komen 
voor de herhaalprik, laat 58,9  procent zich ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’ vaccineren. 
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Verder heeft 32,2  procent voor zichzelf besloten dat ze zich deze keer ‘zeker niet’ of 
‘waarschijnlijk niet’ laten vaccineren. Dit zijn mensen die zich eerder wel hebben laten 
inenten, en nu dus ook de herhaalprik zouden kunnen krijgen. De resterende 8,9  procent 
weet het nog niet. 

Onder de 65-plussers wil 80,9  procent zich opnieuw laten vaccineren. In de groep mensen 
die 50 tot en met 64 jaar oud zijn, is dit veel geringer. Daar wil 59,6  procent de herhaalprik 
halen. Bij 35- tot 49-jarigen is het 48,4  procent en bij 18- tot 34-jarigen 45,8  procent. Bij 
eerdere vaccinatierondes was de opkomst ook het hoogst onder ouderen en het laagst onder 
jongeren en jongvolwassenen. 

De vaccinatieronde begint met mensen die het grootste risico lopen om bij een 
coronabesmetting ernstig ziek te worden. Eerder kregen zij ook voorrang. Dit zijn bijvoorbeeld 
ouderen en mensen met het syndroom van Down. Ook mensen die in de zorg werken, komen 
eerder aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt bij een nieuwe golf. 

Verspreid over het land zijn ongeveer honderd vaccinatielocaties. Die zitten op centrale 
plekken, waar in korte tijd veel mensen ingeënt kunnen worden en die redelijk gemakkelijk 
bereikbaar zijn. 

 Als de grote massa is geweest, willen sommige GGD-regio's overschakelen op kleinere 
locaties, om mensen te vaccineren die eerder niet naar de prikplek kwamen. Zo laat 
Gelderland-Zuid weten: ‘Als de druk van de campagne is, zetten we ook weer personeel in om 
mobiel te gaan vaccineren.’ Zeeland wil later in het najaar ‘een tour maken langs verschillende 
dorpshuizen en andere locaties’ om Zeeuwen te vaccineren. Hollands Midden heeft ‘mobiele 
vaccinatieteams’. ‘Die mensen brengen de vaccins naar bewoners in zorginstellingen en niet-
mobiele thuiswonenden zodat zij niet naar onze locaties hoeven te komen.’ 

Andere regio's richten zich vooral op voorlichting. Noord- en Oost-Gelderland wil bijvoorbeeld 
‘moeilijk bereikbare groepen’ benaderen in ‘wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft’. Ook 
de GGD Amsterdam wil de komende tijd ‘in de wijken aanwezig zijn op plekken waar we veel 
mensen bereiken bij wie de vaccinatiegraad lager is’. Drenthe oppert dat huisartsen extra 
voorlichting kunnen geven in gebieden ‘waar de vaccinatiebereidheid minder lijkt te zijn’. 
Gelderland-Midden geeft zelf voorlichting ‘aan kwetsbare groepen, denk aan ouderen, 
laaggeletterden en anderstaligen’, om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Bron: Leidsch 
Dagblad, 18 september 2022. 

WHO ziet coronapandemie op zijn eind lopen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht 
is. Landen moeten zich dan wel blijven inzetten om het virus zo veel mogelijk te bestrijden. 

‘De wereld is nog nooit in een betere positie geweest om een einde te maken aan de pandemie’, 
zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus in een digitale persconferentie. 
Nog niet eerder sinds de uitbraak in maart 2020 was hij zo optimistisch over de strijd tegen 
het virus. 

Sinds de uitbraak zijn wereldwijd zo'n 6,5 miljoen mensen aan corona bezweken en 609 
miljoen besmet geraakt, blijkt uit cijfers van Our World in Data. 

Volgens de WHO waren er vorige week de minste coronadoden sinds de uitbraak van het virus 
in maart 2020. Toch moeten landen hun coronabeleid aanscherpen en zich goed voorbereiden 
op eventuele nieuwe virussen, zegt Tedros. 

Een epidemioloog van de WHO verwacht dat nieuwe coronavarianten voor een opleving van 
het virus zorgen. Tedros adviseert daarom om te blijven testen en om iedereen in de 
risicogroepen te vaccineren. Ook moet er genoeg medische apparatuur en personeel in 
ziekenhuizen aanwezig zijn om mensen met corona te behandelen. 
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Nederland is deze week begonnen met het versturen van uitnodigingen voor herhaalprikken. 
Volgende week worden de eerste injecties gezet. Zorgmedewerkers en mensen met een hoog 
risico om ernstig ziek te worden krijgen daarbij voorrang. Bron: NOS, 14 september 2022. 

'Einde coronapandemie in zicht', maar wat betekent dat?© ANP 

Het einde van de coronapandemie komt in zicht, hoorde de wereld de directeur-generaal van 
de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gisteren zeggen. Dat klinkt 
hartstikke goed. Maar verandert daarmee iets? En wanneer is het einde van de pandemie echt 
een feit? De kenners geven uitleg. 

Het waren hoopvolle woorden, die Ghebreyesus gisteren sprak: ‘We hebben ons nooit in een 
betere positie bevonden om de coronapandemie een halt toe te roepen.’ 

Alma Tostmann, epidemioloog in het Radboudumc, begrijpt die positieve toon goed: ‘Het 
aantal besmettingen en doden wereldwijd lag vorige week erg laag, er zijn nieuwe vaccins, er 
zijn antivirale middelen en er is in de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd. We hebben veel 
tools in handen om corona onder de duim te houden.’ 

Om daar direct aan toe te voegen: ‘Maar WHO-topman Adhanom Ghebreyesus zegt ook: we 
moeten de aandacht niet laten verslappen. De Omikron-variant is dan wel een stuk minder 
heftig dan wat we eerder hebben gezien, maar we moeten waakzaam blijven en oog houden 
op eventuele nieuwe varianten die rondgaan. De WHO zegt zeer zeker niet: het is voorbij.’ 

In Nederland worden inmiddels 60-plussers, anderen met een hoger risico om ziek te worden 
en zorgmedewerkers met een brief opgeroepen om weer een coronaprik te komen halen. Alle 
andere Nederlanders van 12 jaar en ouder kunnen later dit najaar ook een nieuwe vaccinatie 
halen. 

De woorden van Ghebreyesus maken het belang van die prikcampagne niet minder groot, zegt 
Tostmann. ‘Er komen nog steeds mensen in het ziekenhuis. Er gaan ook nog steeds mensen 
dood. Vaccineren blijft belangrijk. Zeker voor de kwetsbaren, bij hen helpt de vaccinatie om 
de kans op ziekenhuisopname nog kleiner te maken.’ 

Ze vervolgt: ‘Van het nieuwe vaccin lijkt het erop dat het er voor zorgt dat je het coronavirus 
minder makkelijk overdraagt. Dat voordeel kun je ook meenemen in je overweging als je zelf 
niet in de risicogroep zit, maar bijvoorbeeld wel veel contact hebt met een kwetsbaar familielid 
of in de zorg werkt, ter bescherming van patiënten.’ 

Maar hoe zit het dan met in isolatie gaan als je corona hebt? Is dit het moment om dat advies 
los te laten? ‘Dat is aan de overheid. Maar als er weinig gebeurt om besmettingen tegen te 
gaan, zit in het najaar straks iedereen in isolatie. Het is belangrijk dat deze herfst en winter 
voor iedereen heel helder is: wie willen we nog beschermen tegen het coronavirus, hoe doen 
we dat en wat hebben we daarvoor over?’ 

Dat onderschrijft ook Eric Snijder, viroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC): ‘Testen en in isolatie gaan is natuurlijk alleen heel effectief, als het unaniem gebeurt. 
Je kunt nog zo'n mooi beleid hebben als overheid, maar als niemand zich eraan houdt is het 
een papieren verhaal.’ 

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat 
de publiekscommunicatie rond vaccineren vanaf de derde week van september intensiever 
wordt, met als doel mensen te stimuleren een herhaalprik te halen. Online, in sportjes op 
radio en tv, in dagbladen en huis-aan-huisbladen wordt onder meer aandacht voor de 
vaccinatiecampagne gevraagd. 

 In oktober volgt een andere, nieuwe voorlichtingscampagne. Daarin wordt heel nadrukkelijk 
aandacht besteed aan het belang van zelftesten en in isolatie gaan. 
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Ook voor viroloog Snijder is het helder dat het nog niet klaar is met corona, ondanks de 
positieve woorden van de WHO: ‘Er blijft altijd het risico dat er een nieuwe variant ontstaat, 
die toch aan de vaccins weet te ontsnappen.’ 

Zelfs aan de nieuwe vaccins, die toch breder beschermen? ‘Het kan nog steeds gebeuren, ja. 
De Omikron-variant die in de nieuwste vaccins is gebruikt, staat alweer best ver af van de 
variant die nu dominant is. Niemand weet of het echt klaar is.’ 

Beide deskundigen wijzen ook nog maar eens op post covid, ook vaak long covid genoemd. 
Tostmann: ‘Er zijn toch best veel mensen die langdurig klachten houden. Als je stopt met 
zaken als testen bij klachten of isolatie, dan moeten we met z'n allen het risico op post-covid 
accepteren. Snijder: ‘Lang niet iedereen heeft die langdurige klachten. Maar voor de mensen 
die het wel hebben, is de impact op hun leven enorm.’ 

Corona is nog lang niet iets dat alleen in de geschiedenisboeken bestaat dus. Maar wanneer 
kunnen we zeggen dat de pandemie echt over is? 

Tostmann: ‘Als het officieel endemisch is geworden. Dat betekent dat het virus er nog is, maar 
een redelijk voorspelbaar patroon volgt. Zoals de griep en het RS-virus. Met oplevingen in de 
herfst en winter bijvoorbeeld. Maar beheersbaarheid speelt ook wel een rol, denk ik. Deze 
winter is wat corona betreft een test. Afgelopen jaar zaten we nog dicht bij code zwart in de 
zorg: hoe gaat dat nu? Als het allemaal goed gaat, zou je misschien kunnen zeggen dat de 
pandemie voorbij is. De WHO moet dat dan zeggen.’ 

Maar ook dan komt er geen dikke streep onder het hoofdstuk corona. Tostmann denk dat een 
jaarlijks vaccinatie voor kwetsbaren, vergelijkbaar met de griepprik, best een blijvertje kan 
zijn. 

 Snijder onderstreept daarnaast het belang van het verder ontwikkelen van nog betere vaccins 
en virusremmers. ‘Die laatste worden in Nederland nog weinig gebruikt. Maar ze zijn er wel 
en kunnen bijvoorbeeld worden gegeven aan mensen die uit zichzelf geen immuniteit 
opbouwen, door een medische conditie.’ 

Bij HIV wordt vaak een cocktail gegeven van drie verschillende virusremmers. Ontwikkel je 
voor eentje resistentie, dan werken de andere twee nog. Maar voor corona zijn er pas twee van 
zulke remmers geregistreerd. ‘Uit studies blijkt wel dat met anderen ook successen worden 
geboekt. Daaraan verder werken blijft onverminderd belangrijk.’ Bron: RTL Nieuws, 15 
september 2022. 

Duitsland heeft coronamaatregelen voor herfst en winter al vastgesteld 

Duitsland is 'goed voorbereid' op een eventuele corona-uitbraak in de herfst en winter, zegt 
gezondheidsminister Karl Lauterbach. De coronamaatregelen voor die periode zijn nu al 
vastgesteld. 

De test- en mondkapjesplicht keert deels terug en er is besloten dat de deelstaten extra 
maatregelen mogen nemen. 

Het aantal besmettingen neemt naar verwachting weer toe als het kouder wordt. Het 
parlement heeft het maatregelenpakket goedgekeurd. 

Medische mondkapjes worden vanaf oktober verplicht in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen 
en huisartspraktijken. Op sommige zorglocaties, waaronder verzorgingstehuizen, moet ook 
een negatieve testuitslag worden getoond. 

Mondkapjes blijven verplicht in treinen die lange afstanden afleggen, maar niet meer in 
vliegtuigen. 

Deelstaten kunnen extra maatregelen nemen. Zo krijgen ze de bevoegdheid om mondkapjes 
te verplichten in lokaal openbaar vervoer, winkels, restaurants en andere binnenlocaties. 
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Coronatests kunnen worden verplicht op scholen en kinderdagverblijven. Scholen kunnen 
daarnaast ook overgaan op een mondkapjesplicht. Bron: RTL Nieuws, 16 september 2022. 

 

Deense koningin Margrethe besmet met corona: moeten alle royals op 
begrafenis Queen zich nu laten testen? 

De 82-jarige Deense koningin Margrethe heeft dinsdagavond positief getest op het 
coronavirus. Dat heeft het paleis bekendgemaakt. Maandag was de vorstin nog aanwezig op 
de begrafenis van Queen Elizabeth II en zat ze heel dicht bij andere royals, onder wie koning 
Filip en koningin Mathilde. 

De Deense koningin Margrethe heeft voor een tweede keer dit jaar corona opgelopen. De 
vorstin verblijft momenteel in paleis Fredensborg. Al haar activiteiten voor de komende week 
zijn afgezegd. Ze zou vrijdag een bijeenkomst hebben in paleis Christiansborg in Kopenhagen 
voor leden van de regering en het parlement. 

Opvallend is dat Margrethe afgelopen zondag en maandag nog aanwezig was in Londen bij het 
afscheid van koningin Elizabeth. Tijdens de uitvaart in Westminster Abbey zat ze samen met 
haar zoon kroonprins Frederik op de eerste rij, net als koning Willem-Alexander, koningin 
Máxima en prinses Beatrix. Net achter haar zaten leden van de Spaanse koninklijke familie, 
met daarachter ons eigen koningspaar Filip en Mathilde. De Deense koningin had maandag 
ook heel nauw contact met koning Charles III. Daarvan werd door het Deense koningshuis 
gisteren nog een foto gepost. 

Laten koning Filip en Mathilde zich testen? 

Dat de Deense koningin besmet raakte, is het koninklijk paleis in Brussel niet ontgaan: De 
vorsten werden op de hoogte gebracht en zullen de gepaste opvolging geven, in lijn met de 
geldende maatregelen’, laten zij weten in een reactie. ‘Zelfs bij een hoogrisicocontact buiten 
het huishouden moet je tegenwoordig niet in quarantaine gaan of je laten testen. Ze blijven 
wel attent voor mogelijke symptomen.’ Bron: HLN, 21 september 2022. 
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Bron: RTL Nieuws, 21 september 2022. 

Donateurs boos, advocaat van 'corona-tribunaal' zou honderdduizenden 
euro's voor zichzelf hebben gebruikt 

Het is oorlog in het kamp van de Duitse corona-critici. Advocaat Reiner Fuellmich, die een 
Volkstribunaal hield en geld inzamelde om een claim tegen de Staat in te dienen, wordt nu 
door voormalige sympathisanten beticht van oplichting. 

Fuellmich werd de afgelopen jaren een held in kringen van corona-activisten. De Duitse 
advocaat was de grote man achter het zogenoemde en zelfverzonnen ‘Neurenberg 2-tribunaal’, 
vernoemd naar het tribunaal waarin na de Tweede Wereldoorlog nazi-kopstukken werden 
berecht. Voor een volksjury zouden dan onder meer de Duitse topviroloog Droste en de 
Amerikaanse wetenschapper Fauci moeten voorkomen. 

Daarnaast stelde Fuellmich een miljardenclaim in te willen dienen tegen de Duitse en 
Amerikaanse staat vanwege de coronamaatregelen. Mensen die daaraan mee wilden doen, 
moesten 800 euro overmaken en zouden daarna delen in de opbrengst van de claim. De 
advocaat zou er, volgens Duitse media, zo'n 1,4 miljoen euro mee hebben ingezameld. 

Er zijn aanzienlijke verschillen van opvatting in de activiteiten van Dr. Fuellmich in het kader 
van de corona-inzameling, volgens oud-medewerkers van Fuellmich. 

29.000 euro per maand voor beantwoorden e-mails 

Sympathisanten van het eerste uur keren zich nu echter tegen Fuellmich. Collega-advocaten 
met wie hij samenwerkte nemen afstand van hem in een verklaring op Telegram. ‘Dat is 
vanwege aanzienlijke verschillen van opvatting in de activiteiten van Dr. Fuellmich in het 
kader van de corona-inzameling’, citeren Duitse media uit de verklaring. De advocaat zou 
ingezameld geld voor zichzelf hebben gebruikt. Zo zou hij zichzelf onder meer 29.000 per 
maand hebben uitgekeerd voor het beantwoorden van e-mails, aldus een oud-compagnon. En 
700.000 euro van het donatiegeld hebben gebruikt om een lening voor zijn huis af te betalen. 

Fuellmich zou volgens zijn voormalige vrienden ook hebben gelogen over de redenen waarom 
er nog geen aanklacht tegen de autoriteiten ligt. Er liggen meerdere aangiften tegen de 
advocaat bij het Openbaar Ministerie in Berlijn. Die ziet echter nog geen reden in actie te 
komen. Het ‘Neurenberg-tribunaal’ bleek sowieso een zelfverzonnen rechtszaak. Factcheckers 
maakten duidelijk dat er nooit sprake was van een officiële rechtszaak. 

De advocaat wilde niet reageren tegen de Duitse media Berliner Zeitung en T-Online. Hij praat 
‘niet met mainstream media’. ‘Want die staan volledig onder controle van hen die 
verantwoordelijk zijn voor de pandemie en de Great Reset.’ Hij refereert daarbij aan een 
complottheorie dat de corona-pandemie zou worden gebruikt voor het instellen van een 
nieuwe wereldorde. 

Forum voor Democratie en Willem Engel 

Fuellmich is ook een bekende van veel Nederlandse corona-activisten. Zo werd afgelopen 
zomer een bijeenkomst bij Amsterdam waar Fuellmich sprak, nog aanbevolen door Forum 
voor Democratie. ‘Hier wordt het echte verhaal over corona verteld’, zo schreef de partij op 
facebook. Op die bijeenkomst spraken ook activist Willem Engel van Viruswaarheid en Raisa 
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Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nederland. Het is niet bekend hoeveel 
Nederlanders geld hebben overgemaakt naar de Duitser. 

Fuellmich was ook te gast bij YouTube-uitzendingen van Viruswaarheid. ‘Ik wacht even de 
feiten af. Mocht het zo zijn dat er sprake is van zelfverrijking, dan keur ik dat af. Neemt niet 
weg dat Reiner veel goed werk heeft gedaan. Geld was voor een classaction, dat is wat anders’, 
schrijft Willem Engel nu over Fuellmich op twitter. 

De voorman van Viruswaarheid kwam eerder ook onder vuur vanwege het gebruik van 
donaties voor privédoeleinden. Hij gebruikte 50.000 euro donatiegeld voor het aanschaffen 
van een stuk grond in Spanje. Dat geld werd overigens later wel door hem terugbetaald aan 
Viruswaarheid. Bron: AD, 24 september 2022. 

RIVM houdt rekening met begin najaarsgolf, aantal coronabesmettingen 
loopt op 

Het aantal positieve coronatests loopt op, en dat is mogelijk ‘het begin van de verwachte 
Covidnajaarsgolf’, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal 
bevestigde besmettingen stijgt volgens het instituut in heel Nederland en onder vrijwel alle 
leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. 

Afgelopen etmaal zijn er 117 nieuwe patiënten met corona opgenomen in een Nederlands 
ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het 
hoogste aantal nieuwe opnames sinds 5 augustus. 

In totaal liggen er momenteel 631 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er dertig 
meer dan maandag. De stijging van het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen ging 
minder snel dan het aantal nieuwe opnames, omdat er ook mensen de afdelingen mochten 
verlaten. 

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe patiënten met corona 
opgenomen. In totaal worden in de klinieken op dit moment 596 mensen met corona verzorgd, 
28 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares werden 4 nieuwe patiënten met corona 
opgenomen. Het aantal mensen met een coronabesmetting op de ic’s steeg afgelopen dag met 
2 naar 35. 

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zo ziek zijn geworden na 
hun coronabesmetting dat ze moesten worden opgenomen en mensen die voor iets anders 
naar het ziekenhuis kwamen maar eenmaal daar ook corona bleken te hebben. 

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg 
afgelopen vrijdag naar het hoogste niveau sinds 1 juli. Het cijfer staat nu op 1,1. Dat betekent 
dat een gemiddelde groep van 100 mensen met corona 110 anderen besmetten. Zij dragen het 
virus vervolgens over aan 121 mensen, die 133 anderen aansteken. 

Bij elke stap wordt de groep virusdragers wat groter, en dan stijgt ook de kans dat anderen 
het virus oplopen. Hoe verder het getal boven de 1 komt, hoe sneller de verspreiding gaat. 

De vrees van het RIVM is opvallend, omdat WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus twee 
weken nog bekendmaakte dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Nederlandse 
virologen temperden toen meteen het enthousiasme: ‘Wij verwachten nog steeds een 
najaarsgolf.’ 

Mensen willen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus vooral krijgen als er een nieuwe 
variant opduikt waarvan patiënten zieker worden. Ook als het aantal ziekenhuisopnames 
toeneemt en uitstel van reguliere zorg dreigt, neemt de vaccinatiebereidheid toe. 
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Het RIVM heeft voor de 21ste keer onderzocht wat mensen vinden van coronamaatregelen en 
-vaccinaties. De uitkomsten zijn vrijdag naar buiten gebracht. Het onderzoek is van 7 tot en 
met 11 september uitgevoerd onder 34.283 mensen. 

Voor de nieuwste enquête is onder meer gekeken naar de herhaalprikken. Die worden sinds 
afgelopen maandag gegeven. Elke Nederlander van 12 jaar en ouder die de eerste prikken 
heeft gehad, komt ervoor in aanmerking. Ouderen, zorgmedewerkers en mensen met 
medische risico’s krijgen voorrang. De extra inenting moet de afweer van mensen versterken, 
voor het geval er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt. Bron: AD, 27 
september 2022. 

RIVM: najaarsgolf corona mogelijk begonnen 

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In nagenoeg elke leeftijdscategorie was het 
aantal vastgestelde besmettingen afgelopen week hoger dan de weken ervoor. ‘Mogelijk is dit 
het begin van de verwachte covid-najaarsgolf’, schrijft het RIVM. 

Het RIVM ziet dat steeds meer mensen het coronavirus krijgen en doorgeven aan anderen. In 
het najaar komen luchtweginfecties vaker voor en dat geldt ook voor het coronavirus, zegt het 
instituut. 

Op een speciale website van het RIVM kunnen mensen zelf doorgeven of ze klachten hebben 
die bij een coronabesmetting horen. Op deze zogeheten infectieradar stijgt het aantal 
besmettingen ook. 

Het rijksinstituut meldt dat het belangrijk is dat mensen rekening houden met de 
basisadviezen, zoals handen ontsmetten en in de elleboog hoesten en niezen. Het RIVM 
benadrukt dat het belangrijk blijft om te testen en te vaccineren, om te voorkomen dat de 
cijfers hard oplopen. Als een zelftest positief is, luidt het advies om in isolatie te gaan. 

Ook in de ziekenhuizen worden meer mensen met het virus opgenomen, maar het aantal 
coronapatiënten dat op de intensive care belandt is nog relatief klein. 

Twee weken geleden zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de coronapandemie op 
zijn eind loopt. Niet eerder sinds het uitbreken van het virus was de WHO zo optimistisch over 
de strijd tegen corona. Bron: NOS, 27 september 2022. 

Viroloog Bert Niesters bezorgd over opmars corona: ’Draag mondkapje op 
drukke plekken’ 

De najaarsgolf van corona is mogelijk alweer begonnen. Dat stelt het RIVM. Intussen valt de 
opkomst voor de nieuwe herhaalprikcampagne nog tegen. Experts maken zich daarom wat 
zorgen. ‘Het zou verstandig zijn om weer mondkapjes te gaan dragen op drukke plekken.’ 

De opmars van corona is vooral in de ziekenhuizen te merken. Afgelopen week steeg het aantal 
coronapatiënten van 472 naar 631, een toename van ruim 33  procent. Een week eerder ging 
het nog om slechts 3  procent. Ook werden er dinsdag 117 nieuwe opnames gemeld, het 
hoogste aantal sinds 5 augustus. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
signaleert een duidelijke trendbreuk sinds de piek van de zomergolf, toen de getallen juist 
bleven dalen. Bron: Leeuwarder Courant, 27 september 2022. 

Aantal corona-opnamen in ziekenhuizen stijgt: dit is de situatie in Oost-
Nederland 

Het aantal opnamen in ziekenhuizen van patiënten met ernstige klachten door het 
coronavirus stijgt in heel Nederland. Ziekenhuis Sint Jansdal heeft de vraag gekregen om 
patiënten van andere ziekenhuizen op te nemen en ook bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn 
en Zutphen is de drukte voelbaar. 
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Op dit moment liggen er zestien coronapatiënten in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en zes 
coronapatiënten op de locatie van Gelre in Zutphen. Het aantal coronapatiënten is zeer snel 
toegenomen, laat woordvoerder Carla Icking weten. ‘Landelijk nemen zowel de 
coronabesmettingen als opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen toe. Dat beeld zien wij 
ook in onze regio.’ 

Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk laat weten dat er op dit moment in totaal vijf 
coronapatiënten in hun ziekenhuis liggen, waarvan één op de intensive care. Volgens een 
woordvoerder is er bij Sint Jansdal nog geen sprake van een snelle stijging. ‘Wel horen we dat 
er in de regio ziekenhuizen zijn die meer opnames hebben van coronapatiënten,’ aldus 
woordvoerster Elles Boot. 

Dit heeft er toe geleid dat er vanuit andere ziekenhuizen een hulpvraag is uitgezet bij het Sint 
Jansdal om patiënten over te nemen. ‘We kijken of het mogelijk is om aan deze hulpvraag te 
voldoen’, meldt de woordvoerster. Van welk ziekenhuis de hulpvraag is gekomen, wil het Sint 
Jansdal niet zeggen. 

Isala in Zwolle biedt momenteel hulp aan zeven coronapatiënten, die allemaal op de 
verpleegafdeling liggen. Dat aantal komt overeen met de cijfers van de laatste weken, die door 
een woordvoerder van het ziekenhuis 'stabiel laag’ worden genoemd. 

Het Deventer ziekenhuis heeft nog niet kunnen reageren. 

Cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) laten zien dat er in 
het afgelopen etmaal er 117 nieuwe coronapatiënten opgenomen zijn in de Nederlandse 
ziekenhuizen. Dit is het hoogste aantal nieuwe opnames sinds 5 augustus 2022. 

In totaal liggen er momenteel 631 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er dertig 
meer dan gisteren. Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe 
coronapatiënten opgenomen. Hier worden 596 mensen met corona verzorgd, 28 meer dan 
gisteren. Op de intensive cares zijn vier nieuwe patiënten met corona opgenomen. Ook op de 
ic’s stijgen de cijfers met patiënten die ernstige klachten hebben door corona. Sinds gisteren 
zijn er twee mensen bij gekomen en komt de totale hoeveelheid op 35. 

Het aantal mensen in Nederland dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, stijgt 
snel. Maandag behandelden ziekenhuizen nog 601 positief geteste mensen. Dat waren er 102 
meer dan de cijfers van vrijdag. Dat was de snelste toename over het weekeinde sinds half 
juli. 

GGD’s in de regio zijn nu ruim een week bezig met het zetten van herhaalprikken tegen het 
coronavirus. Tot nu toe zijn er 261.500 vaccinaties in de najaarsronde toegediend.  Sinds 
vandaag kunnen mensen die geboren zijn in 1949 een afspraak maken voor een herhaalprik.  

Annebeth Westra, Communicatieadviseur GGD IJsselland, laat weten dat de beschikbare 
plekken op de drie vaccinatielocaties goed worden gevuld. Ze vindt het nog te vroeg om te 
zeggen of de opkomst mee- of tegenvalt. ‘We zijn net één week onderweg en niet iedereen die 
een herhaalprik wil kan al een afspraak maken.’ GGD IJsselland is gevraagd om zich klaar te 
maken voor 24.500 prikken per week. ‘Voor de komende weken zijn onze locaties en de 
personele bezetting dan ook daarop ingericht.’ 

Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost Gelderland meldt dat in de afgelopen week 
bijna 12.000 herhaalprikken zijn toegediend door GGD Noord- en Oost-Gelderland. ‘Daarmee 
heeft 15,5  procent van de 80-plussers uit onze regio afgelopen week een herhaalprik gekregen 
van een GGD. Als je dit af zet tegen de complete 60-plus groep gaat het om 5,5  procent.’ Bron: 
AD, 27 september 2022. 

Lockdown hakt er nog steeds in bij jeugd: ‘Ze stonden volop in het leven, 
maar zijn nu zwaar depressief’ 
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‘Als je een recept wil voor een depressie, dan is het in je eentje op je kamer zitten. Van corona 
herstel je sneller dan van een depressie’, zei kinder- en jeugdpsycholoog Marty den Hollander 
(54) vorig jaar. Ze luidde toen de noodklok voor jongeren. Nu de lockdowns voorbij zijn hangt 
de vlag echter nog niet uit. 

Dat komt omdat jongeren nog steeds moeten opkrabbelen van de lockdowns, zegt Den 
Hollander. ‘Ze hebben daar zo’n enorme klap van gekregen. Dat valt voor andere generaties 
moeilijk in te zien.’ 

Precies een jaar geleden maakte de jeugdpsycholoog zich flinke zorgen, omdat haar praktijk 
maar vol bleef lopen met jongeren die met zichzelf in de knoop zaten. De problematiek werd 
extremer, de wachtrijen nóg langer. Een jaar later zijn haar zorgen er niet minder om 
geworden. 

‘Er zijn jongeren die volop in het leven stonden, lekker sportief waren en veel plezier op school 
hadden, die zwaar depressief zijn en niet meer verder willen leven. Daarnaast heb ik jongeren 
die bijna hersteld waren weer snel zien afglijden. Problemen verergeren in veel kortere tijd van 
complex tot extreem complex. Er zijn zelfs jongeren die zichzelf zijn gaan snijden of almaar 
dronken bleven omdat ze niet meer wilden leven. Dat ging maar door. En ik verwacht dat dat 
nog lang niet is opgelost.’ 

De lockdown is volgens Den Hollander de ergste ‘straf’ waar de jeugd mee om moest gaan. ‘De 
jongeren kregen zelfs de schuld van het hoge aantal besmettingen, dat maakt het nog erger. 
Wij mensen zijn sociale dieren, we hebben interactie nodig. Zeker jongelui, ze missen veel 
wanneer ze alleen op hun kamer zitten.’ 

‘Door tijdens de lockdown de hele dag naar zichzelf te kijken op het beeldscherm, werd hun 
zelfbeeld nog lager. In het normale leven hebben jongeren hun vrienden en klasgenoten om 
zichzelf aan te spiegelen. Hoe zie ik eruit, hoe zie jij eruit? Je kan leuke en minder leuke 
ervaringen met elkaar delen. Als je niet meer naar school gaat en Instagram het enige is wat 
je ziet van de buitenwereld, dan ga je je spiegelen aan een onrealistisch ideaalbeeld. Dat kan 
de klachten absoluut verergeren’, legde ze een jaar geleden uit. 

Ook vandaag is er voor jongeren meer slecht dan goed nieuws. Je ziet alles om je heen duur 
worden, een huis is niet te koop, er is oorlog in Europa, aldus Marty Den Hollander, 
jeugdpsycholoog. 

Maar ook in 2022 zijn de wachtrijen nog altijd te lang. Volgens Den Hollander kun je, als je 
geluk hebt, na vier maanden terecht bij een psycholoog. Ze noemt het een ‘drama’. 

‘Hoe langer je moet wachten, hoe erger de problematiek wordt. Ze voelen zich niet gezien. Hoe 
meer je thuiszit zonder iets om handen, hoe meer je de tijd hebt om na te denken over je 
zelfbeeld. En in de lessen die ze via een laptop volgden, kwam ook niet een bepaald rooskleurig 
toekomstbeeld. Ook vandaag is er voor jongeren meer slecht dan goed nieuws. Je ziet alles 
om je heen duur worden, een huis is niet te koop, er is oorlog in Europa. Hier kan de jeugd 
enorm mee zitten.’ 

Maar is het dan niet zo dat zorgen van alle tijden zijn? Tachtig jaar geleden woedde er in 
Nederland zelf een oorlog. Toch vindt de psycholoog dat die vergelijking niet gemaakt mag 
worden. 

‘De mensen die de oorlog hebben meegemaakt hebben er al een heel leven na gehad en dan 
is het veel beter te relativeren. Volwassenen kunnen gemakkelijker lange termijn denken. 
Kinderen zijn impulsiever. Ik snap de gedachte wel, maar jongeren hebben het in deze tijd 
goed. Als dan bijna alles van ze wordt afgepakt, dan kan je niet zeggen dat ze niet zo moeten 
zeuren.’ 

Den Hollander hoopt dat het kabinet nooit meer met een lockdown op de proppen komt. ‘Voor 
de jeugd werd er alleen maar angst gezaaid. Zoiets mag niet meer gebeuren. Ik vind nog steeds 
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dat de jongeren dé verliezers zijn van het coronabeleid. Van corona herstel je sneller dan van 
een depressie, helemaal als je jong bent.’ 

De depressies of eetstoornissen die daaruit zijn voortgekomen zijn nog steeds gaande 

‘Pubers hebben leeftijdsgenoten nodig om zich aan op te trekken, om zich te kunnen 
ontwikkelen. Zo kunnen ze zich losmaken van hun ouders en zelfstandig worden. Dat is echt 
een biologisch proces. Tijdens de lockdown stond dit nagenoeg stil. De depressies of 
eetstoornissen die daaruit zijn voortgekomen zijn nog steeds gaande. Dat los je niet eventjes 
op.’ 

Den Hollander voorziet voor een hele generatie dan ook nog steeds een moeilijke toekomst. ‘Je 
wil het ze niet aanpraten. Maar ik onderstreep dat het nog steeds niet goed met hen gaat. Ik 
zie nog steeds meer angstklachten en depressies dan vóór corona. Daar mag ook zeker 
aandacht voor zijn en we moeten zich om hen blijven bekommeren.’ Bron: BD, 27 september 
2022. 

 

Kabinet zet coronapas in sectorplannen, maar alleen als de Kamer het 
goed vindt 

Met oplopende besmettingscijfers groeit in de Tweede Kamer het ongemak: is Nederland wel 
voorbereid op een eventuele nieuwe grote coronagolf? ‘We hadden het dak moeten repareren 
toen de zon scheen.’ 

Er zijn nog geen massa’s CO2-meters, de wetgeving is nog niet klaar, de nieuwe landelijke 
GGD-koepel is nog niet begonnen en het maatschappelijk debat over voorrang op een 
ziekenhuisbed is niet gevoerd. En wat doet Nederland eerst als het misgaat? Mondkapjes weer 
op? Scholen dicht? Afstand houden? 

Bij de start van een nieuwe corona-najaarsgolf kraken fracties in navolging van 
adviesraden harde noten over de gebrekkige voorbereiding op weer een winter met corona. 
Oppositie- én coalitiepartijen zijn kritisch. ‘We hadden het dak moeten repareren toen de zon 
scheen’, vindt CDA-Kamerlid Joba Van den Berg. ‘Dat is niet gebeurd.’ 

VVD-Kamerlid Harry Bevers is eveneens bezorgd: ‘Staan we inderdaad klaar? We vroegen al 
ruim voor de zomer om een langetermijnaanpak met uitwerking van scenario’s.’ Zijn partij 
dringt er - na diverse sectoren en werkgeversorganisaties - op aan dat het 
coronatoegangsbewijs toch weer wordt opgenomen in de juridische gereedschapskist. 
‘Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen 
werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij. Als het kabinet hier niet 
mee komt, doen we zelf een voorstel.’ 

De coronapas is omstreden: na modelstudies over een beperkt remmend effect op het virus 
schoot een Senaats-meerderheid het middel in mei af. Maar adviseurs en verschillende 
branches willen de coronapas wel opnemen in het winterarsenaal tegen het virus, als ‘laatste 
redmiddel’ om sluiting te voorkomen in het slechtste virusscenario. Daarom heeft het kabinet 
de coronapas ook opgenomen in de sectorplannen. Maar minister Kuipers wil dat alleen 
doorvoeren als ‘de Kamer het wil’. 
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Maar het is uiterst onzeker of de Tweede Kamer dat accepteert. Vooralsnog lijken alleen VVD 
en D66 ervoor open te staan, het CDA wil eerst ‘een betere onderbouwing van de werking’, 
een massief oppositieblok - onder meer PVV, Denk, BBB, Forum - wil absoluut geen terugkeer 
van de coronapas in de wettelijke gereedschapskist. Partijen wijzen erop dat nog altijd 
onduidelijk is wat het precieze effect is van losse virusmaatregelen. 

PvdA-leider Attje Kuiken hekelt het getreuzel door het kabinet: ‘We hebben nu 27 
maatregelladders zonder duidelijke regie, zonder wettelijk kader. Zonder basisregels als 
ventilatie. Ik moet maar gewoon hopen dat het een milde winter wordt en dat de pandemie 
inderdaad uitdooft. Want we zijn er simpelweg niet klaar voor.’ 

Met de dominante Omikron-variant hoopt de regering zonder zware restricties de derde winter 
met het coronavirus door te komen. Outbreak Management Team-voorzitter Jaap van Dissel 
denkt dat het kan, als de huidige, milde Omikron-variant rondgaat en de vaccinatiecampagne 
goed loopt. ‘Je verwacht ook een toename na de zomer. Maar gelukkig zijn het voor veel 
mensen milde klachten, we zien dat het aantal ic-opnames sinds de Omikron-variant eigenlijk 
heel gering is. Het is een veel geruststellender beeld dan bij oudere varianten.’ 

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) benadrukt dat de Omikron-variant nu 
negen maanden rondgaat. ‘Dat is voorzichtig gunstig. De huidige situatie vraagt niet om 
algemene maatregelen. Maar garanties dat het de hele winter zo blijft, hebben we niet. Als er 
een totaal nieuwe variant komt, ga je eigenlijk terug naar de situatie van 2020, dat je een 
virus treft waartegen we geen afweer hebben.’ Kuipers ontkent dat het kabinet niet voorbereid 
is op een heftiger heropleving. De vaccinatiecampagne is begonnen, sectorplannen zijn 
gemaakt, er is een Maatschappelijk Impact Team (MIT). ‘Waar nodig scherpen we de lange 
termijnaanpak aan.’ 

Sectorplannen met maatregelladders vormen het spoorboekje per economische branche als 
het virus harder rondgaat. Dat varieert van looproutes en spatschermen tot een coronapas in 
het ergste geval. 

Een algemene ‘ladder’ voor het hele land wil Kuipers niet geven. Wanneer dus precies welke 
maatregelen genomen worden, zal afhangen van de virusvariant, de toestroom naar 
ziekenhuizen en de context van het moment. ‘Dat is situationeel afhankelijk’, zegt Kuipers. 

Veel kritiek is er op getreuzel van het kabinet als het gaat om de compensatie van verplegend 
personeel dat bij de behandeling van coronapatiënten ziek is geworden en nog steeds last 
heeft van langdurige klachten. ‘Het is beschamend dat we voor deze groep mensen nog steeds 
geen oplossing hebben’, zei Wieke Paulusma (D66). Ze wil dat minister Conny Helder 
(Langdurige Zorg) ‘meer urgentie en meer daadkracht’ toont. De SP vindt dat de 
compensatiegroep moet worden uitgebreid.  

Helder heeft vandaag de Raad van State om advies gevraagd over de financiële 
tegemoetkoming van eenmalig 15.000 euro voor zorgpersoneel met langdurige Covid, dat 
tijdens de eerste golf (maart tot en met juni 2020) ziek is geworden. Bron: AD, 28 september 
2022. 

Duitsland voert coronaregels voor herfst- en winter in, 
mondmaskerplicht wordt uitgebreid 

In Duitsland is vandaag een resem voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus van kracht 
gegaan voor komende herfst en winter. Zo zijn FFP2-maskers vanaf 14 jaar verplicht op de 
langeafstandstrein, voorheen volstonden chirurgische mondmaskers. Voor kinderen tussen 6 
en 13 jaar volstaat een chirurgisch masker. 

In het vliegtuig vervalt daarentegen op 1 oktober de mondmaskerplicht weer. Vele EU-landen 
en luchtvaartmaatschappij hadden dit reeds in de zomer versoepeld. 



73 
 

Voorts zijn FFP2-maskers verplicht in de ziekenhuizen, rusthuizen en dokterspraktijken. In 
de rusthuizen en ziekenhuizen is een negatieve test voortaan verplicht voor bezoekers. 
Werknemers moeten zich verschillende keren per week laten testen. 

Lokale overheden hebben vanaf vandaag de bevoegdheid om het mondmasker te verplichten 
op lokale trein- en busverbindingen. Ook voor publieke binnenruimtes zoals winkels en 
restaurants kan dit het geval zijn. 

In scholen en kinderdagverblijven kan een test verplicht worden. Een mondmaskerregel 
behoort er ook tot de mogelijkheden, vanaf 11 jaar, indien nodig om fysieke lessen te 
behouden. 

Indien de coronacijfers verslechteren, hebben de deelstaten de bevoegdheid om verdere 
maatregelen op te leggen. 

Volgens minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach staat Duitsland ‘duidelijk aan het 
begin van een herfst- en wintergolf’, maar is het land er ook beter op voorbereid dan een jaar 
eerder. De Duitse regels zijn streng naar Europese normen, zei de minister gisteren nog. 
‘Duitsland is niet slimmer, maar voorzichtiger’, liet hij optekenen. Bron: HLN, 2 oktober 2022. 

Snelste weekendtoename in coronazalen ziekenhuizen sinds maart 

Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker met mensen die positief zijn getest op het 
coronavirus. Ze behandelen momenteel 842 mensen die het virus onder de leden hebben, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal 
sinds 5 augustus, bijna twee maanden geleden. 

Sinds vrijdag is het aantal opgenomen mensen met corona gestegen met 146. Dat is de 
grootste stijging over een weekeinde sinds 14 maart. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
worden de ziekenhuiscijfers niet bijgewerkt. 

Vorige week maandag behandelden de ziekenhuizen 601 positief geteste mensen en de 
maandag daarvoor 466. Dat betekent dat de bezetting in twee weken tijd met iets meer dan 
80  procent is gestegen. Als die toename doorzet, behandelen ziekenhuizen over een paar 
dagen meer dan duizend positief geteste mensen. 

De LCPS-cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten 
zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet 
bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid 
wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut houdt er rekening mee 
dat de najaarsgolf is begonnen. 

In de afgelopen dag zijn 149 mensen met een coronabesmetting nieuw opgenomen in een 
ziekenhuis. Dat is de grootste instroom sinds 26 juli. Daar staat tegenover dat mensen ook 
het ziekenhuis verlaten, door overlijden of doordat ze voldoende opgeknapt zijn. Daardoor is 
de instroom nooit helemaal gelijk aan de netto stijging. 

Het is vooral op verpleegafdelingen druk. Daar liggen nu 798 positief geteste mensen. Dat zijn 
er 143 meer dan vrijdag en 230 meer dan vorige week maandag. Op de intensive cares liggen 
nu 44 patiënten met corona, drie meer dan vrijdag. 

Intussen hoopt het kabinet met een nieuwe vaccinatieronde nu eens precies op tijd te zijn met 
maatregelen. De herhaalprik moet deze najaarsopleving van corona klein houden. 

De coronacrisis heeft tot dusver nog weinig effect gehad op de mentale gezondheid van 
mensen, stellen onderzoekers van het Amsterdam UMC na een vergelijking van 150 
verschillende studies wereldwijd. Die conclusie is opvallend, omdat juist werd gedacht dat 
lockdowns en andere maatregelen leidden tot meer somberheid en angst. 
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Maar dat ligt genuanceerder, melden de onderzoekers uit Amsterdam nu. Op basis van hun 
analyse concluderen ze dat ‘mensen gemiddeld maar een heel geringe verhoging van 
somberheid en angstklachten hebben. De coronacrisis had dus op de korte termijn geen groot 
effect op hun mentale status.’ Ook het aantal mensen dat werd gediagnosticeerd met een 
psychiatrische aandoening of het aantal gevallen van suïcide nam niet toe. De publicaties die 
werden bekeken komen vooral uit 2020 en 2021. 

De conclusies van het Amsterdam UMC zeggen iets over volwassenen in het algemeen. De 
onderzoekers stellen dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor de mentale gezondheid 
onder bepaalde ‘risicogroepen’ als jongvolwassenen en mensen met economische problemen 
groter zijn. Gerichter onderzoek moet daar meer inzicht in geven. 

Onder mensen die ernstig ziek werden na een coronabesmetting komen klachten als 
vermoeidheid, cognitieve problemen, depressie en angstklachten juist veel voor: een kwart van 
hen heeft er last van en ze houden soms ook vele maanden aan, stellen de wetenschappers. 
Vergelijkbare conclusies werden ook al door andere wetenschappers getrokken. Bron: AD, 3 
oktober 2022. 

De maskers gaan weer op in verpleeghuizen 

Een nieuwe coronagolf lijkt zich deze herfst aan te dienen. Alle sectoren hebben hun eigen 
plannen hiervoor klaar liggen. Het ziekteverzuim dat er al is en mogelijk gaat toenemen, blijft 
het grootste probleem. 

Wat betekent dit voor verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuizen? Bewoners van 
verpleeghuizen zijn vaak extra kwetsbaar bij een besmetting met het coronavirus. In 
Nederland wonen ongeveer 125.000 personen in een verpleeghuis. Afgelopen week -week 39 - 
testten gemiddeld 88 verpleeghuisbewoners positief per dag. Bij één op de vijf 
verpleeghuislocaties in ons land was in september sprake van minstens één besmette 
bewoner, zo staat op het coronadashboard. De provincie Drenthe kent de meeste 
besmettingen in de verpleeghuizen. 

Marita de Kleijne is voorzitter van V&VN Verzorgenden: ‘Er zijn signalen van verpleeghuizen 
die weer laagdrempelig het mondneusmasker invoeren. Bij de deuren worden voor de 
bezoekers de maskers neergelegd met het verzoek een masker te dragen. Aan collega’s wordt 
gevraagd om bij (lichte) verkoudheid tijdens het werk het mondneusmasker op te zetten. Er 
zijn ook organisaties waar het mondneusmasker verplicht is en alweer weken is ingevoerd. 
We moeten alert blijven en anticiperen; vandaar dat dit beleid weer wordt ingezet. De 
professionals merken wel dat de bewoners aanzienlijk minder ziek zijn dan bij voorgaande 
coronagolven. Er zijn geen signalen van massaal ziekteverzuim als gevolg van besmettingen. 
Maar dat wil niet zeggen dat er voldoende personeel is. De arbeidskrapte is nog erger dan een 
jaar geleden. We zijn in de verpleeghuizen nog altijd aan het overleven.’ Bron: V & VN, 3 
oktober 2022. 

Nieuwe coronagolf: ‘Animo bij wijkverpleging voor vaccinatie’ 

De meest recente cijfers van het RIVM wijzen op een nieuwe coronagolf; het aantal positieve 
coronatesten stijgt duidelijk. Vorige week (week 39) noteerde de GGD 19.000 positieve 
coronatesten, tegen 12.200 de week ervoor. Alle sectoren in de zorg hebben hun eigen plannen 
voor een eventuele golf klaar liggen. Wat betekent dit voor de professionals in de 
wijkverpleging? 

Het RIVM stelt dat de druk op de zorg en de samenleving beperkt lijkt en dat dit waarschijnlijk 
voorlopig ook zo blijft. Valerie Schipper, voorzitter van de afdeling V&VN 
Wijkverpleegkundigen en zelf ook wijkverpleegkundige, constateert een beperkte toename van 
het aantal besmettingen onder collega’s en bij cliënten. ‘Die laatste groep heeft dan vaak de 
besmetting opgelopen van kinderen of kleinkinderen.’ 
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Op dit moment heerst ook een verkoudheidsvirus, vertelt Schipper. ‘Medewerkers in de wijk 
die negatief testen op covid, maar wel verkouden zijn, vragen we een mondneusmasker op te 
doen.’ Er leek volgens Schipper enige terughoudendheid bij de professionals in de wijk om 
zich opnieuw te laten vaccineren tegen corona. ‘Maar nu ze zien dat het aantal coronagevallen 
toeneemt, is er behoorlijke animo voor de prik.’ 

Er wonen in ons land zo’n 2,3 miljoen 70-plussers zelfstandig. Het aantal positief geteste 
thuiswonende 70-plussers lag in week 39 op één dag op 588 personen; dat zijn er 297 meer 
dan de vorige waarde in week 38. Gemiddeld testen 25 op de 100.000 70-plussers positief op 
covid. 

Deze toename wordt (nog) niet echt gevoeld door de medewerkers in de wijk. Er zijn ook geen 
signalen van massaal ziekteverzuim als gevolg van besmettingen. Maar dat wil niet zeggen dat 
er voldoende personeel is. Want het blijft krap in de wijkverpleging, zegt Schipper. ‘De hoop 
is dan ook dat het aantal collega's dat uitvalt door corona beperkt blijft.’ 

Het RIVM ziet in week 39 een behoorlijke stijging van het coronavirus in het rioolwater. De 
Omikron-variant BA.5 is nog steeds dominant. In het ziekenhuis zijn 561 nieuwe patiënten 
met corona opgenomen in week 39 tegen 333 in week 38. Op de IC ging het aantal nieuwe 
coronapatiënten van 16 naar 26. Bron: V & VN, 4 oktober 2022. 

Nieuwe coronavariant kan meer dan één derde van de bevolking 
besmetten: ‘Nieuwe vaccinatieronde komt geen moment te vroeg’ 

Er komt een nieuwe coronagolf aan en die zou mogelijk een derde van de bevolking kunnen 
besmetten. Dat blijkt uit een analyse van biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). Het 
aantal ziekenhuisopnames en overlijdens zou wel beperkt blijven, maar toch komt de nieuwe 
vaccinatieronde geen moment te vroeg, zegt hij. 

Het coronavirus haalt niet meer dagelijks de krantenkoppen, maar verdwenen is het virus 
helemaal niet. Er komt zelfs een nieuwe golf aan. Dit keer is het de BQ.1.1-variant die de pret 
komt bederven. Dat blijkt uit een analyse die biostatisticus Tom Wenseleers op Twitter deelde. 
‘We zijn een aantal varianten al een tijdje aan het opvolgen. We hebben geprobeerd een 
inschatting te maken van hoe snel ze het van de huidige variant zullen overnemen en wat de 
impact zal zijn op het aantal besmettingen. De snel groeiende variant is nu de BQ.1.1’, zegt 
Wenseleers. ‘Het nadeel is dat die de eigenschap ‘immune escape’ heeft. Dat betekent dat 
mensen die al eerder besmet zijn geweest, opnieuw besmet kunnen raken.’ 

Wenseleers berekende op basis van de R-waarde de mogelijke impact van die nieuwe variant. 
Ter herinnering: de R-waarde (het reproductiecijfer) duidt aan hoeveel andere mensen een 
besmet persoon gemiddeld besmet. Zolang deze waarde onder 1 blijft, krimpt de epidemie.Uit 
de berekeningen van de biostatisticus blijkt dat ongeveer 35  procent van onze bevolking 
vatbaar zal zijn voor een besmetting met BQ.1.1. ‘Dat zou min of meer in lijn liggen met de 
golf van variant BA.5. Dat is die van afgelopen zomer. Dat was een grote golf op het vlak van 
infecties, maar het sterftecijfer en het aantal ziekenhuisopnames viel best mee. Omdat de 
ernst van de ziekte daalt, valt het zo niet op. Maar het was wel een serieuze golf.’ 

De stijging van het aantal coronabesmettingen is momenteel al begonnen. Volgens cijfers van 
Sciensano werden tussen 27 september en 4 oktober per dag gemiddeld 94,3 coronapatiënten 
opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 28  procent op weekbasis. Die stijging is 
volgens Wenseleers te wijten aan een verlaagde immuniteit en ons gedrag, het wordt winter 
en we zitten opnieuw meer binnen. Begin november zal die BQ.1.1-variant een grotere rol 
beginnen spelen in de nieuwe coronagolf. Hoe lang die golf zal duren, is nog niet zeker. 

Een nieuwe lockdown of ernstige maatregelen verwacht Wenseleers dit keer wel niet. ‘Maar 
toch is het altijd moeilijk om het ziektebeeld bij zo’n nieuwe variant in te schatten. Voor onze 
gezondheidszorg blijft dit een constante druk. Ik raad daarom iedereen aan om zeker voor die 
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vierde prik te gaan. Die nieuwe vaccinatieronde komt geen moment te vroeg.’  Bron: Het 
Nieuwsblad, 7 oktober 2022. 

Ziekenhuis Oost-Limburg roept op om mondmaskers te dragen: 
‘Covidopnames sterk gestegen’ 

In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zagen ze de afgelopen dagen het aantal 
covidpatiënten exponentieel stijgen. ‘Ik wil daarom oproepen om opnieuw de eenvoudige 
maatregelen te volgen, zoals het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen’, zegt 
medisch directeur Griet Vander Velpen. Bron: Het Nieuwsblad, 7 oktober 2022. 

 

 

Bron: FD, 7 oktober 2022. 

Corona veroorzaakt geheugenproblemen: ‘1 op de 7 krijgt psychische 
problemen’ 

Corona-infecties veroorzaken immuunreacties die zenuwcellen in de hersenen beschadigen, 
met deliriums en geheugenproblemen tot gevolg en een verhoogd risico op dementie. Dat 
bevestigt een studie van de Londense universiteit King’s College. ‘Eén op de zeven mensen die 
met het coronavirus besmet raakt, houdt daar aanhoudende klachten zoals concentratie- en 
slaapproblemen aan over’, weet professor psychiatrie Manuel Morrens (UAntwerpen). Bron: 
AD, 6 oktober 2022. 

Vier op vijf bloeddonoren was besmet met corona: ‘Dankzij Omikron beter 
de winter in’ 

Bijna vier op de vijf Nederlandse bloeddonoren is inmiddels besmet geraakt met het coronavirus. 
Dat verkleint komend najaar de kans op ziekenhuisopnamen van coronapatiënten. ‘We gaan 
dankzij Omikron beter de winter in dan vorig jaar,’ aldus arts-microbioloog Hans Zaaijer, die de 
meting van bloedbank Sanquin uitvoerde.  

Terwijl de najaarsgolf zichtbaar wordt – het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling van 
de ziekenhuizen gaat richting de duizend en op de ic’s naar de vijftig –, komt Sanquin met 
positief nieuws. Uit de analyse van donorbloed blijkt dat 77  procent van de donoren al besmet 
is geraakt. 

Het aantal besmettingen nam een vlucht sinds januari, toen Omikron dominant werd. ‘Een 
recent doorgemaakte infectie biedt waarschijnlijk goede bescherming tegen ernstige ziekte, 
waardoor de kans op een ziekenhuisopname afneemt,’ aldus Hans Zaaijer. 

De Sanquin-cijfers zijn gebaseerd op een steekproef onder 2000 bloeddonoren in het hele 
land. Bloeddonoren vormen geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. 
Ook in Amsterdam zijn het doorgaans hoger opgeleiden uit stadsdelen als Centrum en Zuid, 
die de corona-adviezen strikter naleven dan de gemiddelde Nederlander. Zo is nagenoeg 100  
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procent van de bloeddonoren gevaccineerd, terwijl dat in de algemene bevolking iets boven de 
80  procent ligt. 

 

@ Laura Van der Bijl 

Als daarmee rekening wordt gehouden, zijn de cijfers van Sanquin nog gunstiger. Zaaijer: 
‘Wanneer in onze steekproef al bijna vier op de vijf Nederlanders besmet is geraakt, gaat het 
in de hele bevolking waarschijnlijk om nog grotere getallen. In dit geval lijkt het daarom 
gunstig dat de steekproef geen goede afspiegeling vormt van de samenleving.’ 

Negen op de tien bloeddonoren in de leeftijdsgroep van 18-25 jaar heeft een besmetting 
doorgemaakt. Onder 70-plussers gaat het om zes op de tien. ‘Zij zijn waarschijnlijk wat 
voorzichtiger en hebben minder sociale contacten, die de kans op besmetting vergroten,’ aldus 
Zaaijer. ‘Daarom is het goed dat zij zich als eersten laten vaccineren in de huidige 
vaccinatieronde. Ook omdat Omikron in het nieuwe vaccin zit.’ 

Dat Omikron de afgelopen maanden al hard rondging en niet leidde tot het vastlopen van de 
zorg, bevestigt de theorie dat dit coronavirus evolutionair op weg is een ‘snotneusvirus’ te 
worden, zoals er al vier zijn. 

Marc Bonten, arts-microbioloog (UMC Utrecht) en OMT-lid, ziet in de cijfers van Sanquin een 
bevestiging dat ook gevaccineerde mensen na verloop van tijd opnieuw kunnen worden 
besmet. ‘We komen allemaal weer aan de beurt bij deze uiterst besmettelijke variant. Maar de 
kans op ernstige ziekte is beduidend kleiner na een doorgemaakte infectie of vaccinatie.’ 

Bonten is ‘gematigd optimistisch’ over het uitblijven van coronalockdowns komend najaar. 
‘Waarbij aangetekend dat ik ervan uitga dat veel mensen een booster gaan halen, die ernstige 
ziekte voorkomt en in de eerste maanden na vaccinatie de virustransmissie reduceert.’ 

‘Helaas zie ik in de voorlichting vanuit de overheid niet de urgentie die andere landen wel 
hebben als het gaat over het nut van boosteren. Tegen al die mensen die vervelende 
maatregelen vrezen, zou ik willen zeggen: ga een booster halen, dat maakt de kans daarop 
veel kleiner.’ 
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Hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC) beaamt het nut van boosteren. 
Ook hij denkt dat komende winter zware coronamaatregelen goed te vermijden zijn, mede 
dankzij immuniteit bij een groot deel van de bevolking na een doorgemaakte infectie of 
vaccinatie. ‘Wel verwacht ik problemen door het hoge ziekteverzuim.’ 

Zaaijer zegt dat Nederland beter het najaar ingaat dan vorig jaar, toen er een lockdown was, 
maar hij waagt zich niet aan een voorspelling over eventuele nieuwe maatregelen. Bron: Het 
Parool, 7 oktober 2022. 

 

 

Bron: Het Parool, 7 oktober 2022. 

Zes op de tien ouderen hebben al corona gehad, ondanks vaccinaties en 
voorzorgsmaatregelen 

Ondanks alle vaccinaties en voorzorgsmaatregelen, heeft van alle 70-plussers zo’n zestig  
procent corona gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers, vergaard door bloedbank Sanquin. Van alle 
donoren bij Sanquin heeft nu 99  procent afweerstoffen tegen corona – door vaccinatie of ziekte. 
Bron: De Volkskrant, 5 oktober 2022. 

Aantal opgenomen mensen met corona stijgt naar ruim 1100 

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, is in het weekeinde 
snel toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1126 positief geteste mensen. Dat is 
het hoogste aantal sinds 20 juli. 

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen werkt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) de ziekenhuiscijfers niet bij. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 
962 opgenomen mensen. Dat betekent dat er in het weekeinde 164 mensen meer zijn 
opgenomen dan het ziekenhuis hebben verlaten. Dat is de grootste weekendstijging sinds half 
maart. 

Vorige week maandag lagen 842 positief geteste mensen in de ziekenhuizen. In een week tijd 
is het aantal opgenomen mensen met 284 toegenomen. Met name de verpleegafdelingen 
hebben het veel drukker gekregen. 

In de afgelopen dag zijn 171 positief geteste mensen nieuw opgenomen. Dat is de grootste 
instroom sinds 21 juli, tijdens de zomergolf van het coronavirus. 

Precies een jaar geleden, op 10 oktober 2021, hadden ziekenhuizen 479 coronapatiënten 
onder hun hoede. Ongeveer een maand later, half november, was dat aantal gestegen tot 
boven de 2000. 

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun 
coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en 
toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut 
zegt dat de najaarsgolf is begonnen. Bron: De Telegraaf, 10 oktober 2022. 

Ministerie zet ‘coronathermometer’ een stand hoger: wat betekent dat 
eigenlijk? 
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De ‘coronathermometer’ van het ministerie van VWS, een tamelijk informele maat voor de 
coronastand in het land, gaat op twee. De besmettingen lopen zo snel op dat het RIVM ouderen 
en andere kwetsbaren aanraadt een boosterprik te halen. Bron: De Volkskrant, 11 oktober 
2022. 

OVV keek naar avondklok, mondkapprotocol en scholensluiting: wat ging er 
mis bij tweede coronagolf? 

Opnieuw presenteert de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) woensdag een kritisch rapport 
over de Nederlandse corona-aanpak. Ditmaal wordt gekeken naar de vaccinatiestrategie, 
scholensluiting en avondklok. 

 

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 gold een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. @ ANP 

In het eerste deel van de corona-evaluatie oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 
februari al streng. Nederland was niet klaar voor een pandemie, draaiboeken waren amper 
geoefend en beslissers verloren zich in de eerste golf in een medische tunnelvisie. 

En het oordeel zal weer stevig zijn. Na het vertrek van voorzitter Jeroen Dijsselbloem kiest de 
OVV ervoor om dit rapport te presenteren zonder grote persconferentie, maar de impact op 
het Binnenhof kan weleens groter zijn. Bij deel I konden kabinet en OMT nog zeggen dat 
iedereen op de wereld overvallen werd door deze pandemie en dat paniek domineerde; in de 
nu onderzochte periode ligt de lat hoger. Maandenlang konden er lessen geleerd worden, uit 
binnen- en buitenland. En dat schept verplichtingen. 

In deel twee (van drie) dat de OVV vanochtend presenteert, keken onderzoekers speciaal naar 
vier deelonderwerpen in de periode tot juli 2021: het vaccinatiebeleid, de mondkapjesregels, 
de scholensluiting en de avondklok.  

1. Vaccinatiestrategie 
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Lang geloofden veel landen dat het Oxford-vacccin (AstraZeneca) als winnaar uit de mondiale 
strijd zou rollen. Het liep anders. AstraZeneca werd links en rechts ingehaald door de mRNA-
prikken van Pfizer en Moderna, met grote logistieke gevolgen. De mRNA-prikken moesten in 
een diepvries, kleinschalig vaccineren via de huisarts – waar Nederland prat op gaat – bleek 
geen optie. 

En dus moesten de regionale GGD’en opeens een megavaccinatieoperatie draaien. Pas in 
januari 2021 begon Nederland, met een achterstand op buurlanden (die later wel weer 
ingelopen wordt overigens). Het lange tijd wedden op één vaccin en één methode om de 
campagne uit te voeren, past in het patroon van te weinig scenario’s voorbereiden en 
uitwerken. 

2. Avondklok 

De vermaledijde avondklok kwam er begin 2021 alsnog. Chagrijnig stemde de Tweede Kamer 
in met het straatverbod in de avond en de nacht, na het eerste coronajaar waarin Nederland 
nog pronkte met de intelligente ‘polderlockdown’ zonder al te heftige vrijheidsbeperkingen. 

De gehate avondklok steunde ook nog op een juridisch wankel bouwwerk, zo bleek toen de 
corona-activisten rond Willem Engel het instrument bijna naar de prullenbak procedeerden. 
En nog altijd is onduidelijk wat een avondklok precies bijdraagt aan remming van een virus. 
Saillant is dat uitgerekend Ernst Kuipers straks als verantwoordelijk minister van de OVV 
precies dezelfde kritiek voor de kiezen krijgt die hij zelf expliciet ventileerde als ‘chef bedden’. 
In zijn vorige rol stelde Kuipers namelijk nog dat er ‘geen enkel effect’ te merken was van de 
avondklok bij de ziekenhuisopnames. 

3. Mondkapjesregels en scholensluiting 

Kapje op, kapje af, was in 2020 maandenlang een nationaal debat tussen virologen, 
gedragsexperts en politici. OMT-voorzitter Jaap van Dissel bleef maar benadrukken dat zo’n 
lapje stof voor de mond weinig bijdraagt in de bestrijding van het coronavirus. Maar 
Nederlanders die in de zomer de grens over gingen op vakantie, merkten massaal dat de 
mondkap elders allang ingeburgerd was. 

Uiteindelijk moet het mondkapje dus ook in Nederland op in gemeentehuizen, winkels en 
andere publieke plekken. Hierbij is de rolverdeling tussen adviseurs en politiek een pijnpunt: 
de politiek verschuilt zich vaak achter de ‘witte jassen’ in het medisch-expertteam. Maar die 
bedienen zich soms juist weer van argumenten die niet-medisch zijn, zoals potentiële 
gedragseffecten of spullenschaarste. Bron: Het Parool, 11 oktober 2022. 

Ziekenhuisopnames door corona lopen op, waarschuwingsniveau 
verhoogd 

Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is de afgelopen week flink 
toegenomen en ook het aantal bewoners met een positieve coronatest in verzorgingshuizen 
loopt op, meldt het RIVM. 

Het RIVM waarschuwt ouderen en kwetsbaren om op te letten. Minister Kuipers 
(Volksgezondheid) heeft het dreigingsniveau in de coronathermometer opgeschroefd van 'laag' 
naar 'verhoogd'. Dat is het tweede niveau op een schaal van 4. Het betekent dat de impact op 
de samenleving en de zorg is verhoogd, maar nog niet zo veel toeneemt als bij niveau 3 en 4, 
waarbij onder meer het ziekteverzuim flink is toegenomen. 
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Vorige week dinsdag meldde het RIVM dat de najaarsgolf begonnen is. Toen lagen er 873 
covid-patiënten in ziekenhuizen. Dat zijn er inmiddels 1160, van wie 47 op de intensive care. 
Nog altijd is het aantal IC-patiënten dus laag, maar het aantal opnames neemt wel toe. 

In verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 
23  procent. Minister Kuipers roept ouderen op de herhaalprik te halen ‘om je bescherming 
op peil te houden’.  

De besmettingen nemen verder toe. Vooral kwetsbare groepen lopen meer risico. De stand van 
de thermometer gaat van 1 (laag) naar 2 (verhoogd). Houd je dus aan de basisadviezen. Voor 
kwetsbaren: haal de herhaalprik om je bescherming op peil te houden. 

Een woordvoerder van het RIVM roept mensen op om zich te laten vaccineren en kwetsbare 
mensen te helpen door zelftests te doen. Actiz, de branchevereniging van de ouderenzorg. sluit 
zich daarbij aan. ‘De ziektelast is nu iets minder, maar het blijft van belang om alert te blijven’, 
aldus een woordvoerder. Bron: NOS, 11 oktober 2022. 
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Minister verhoogt alarmniveau corona 

Gezien het oplopend aantal coronabesmettingen verhoogt het ministerie de thermometer - die 
aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus - van 
1 naar 2. Iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. Kwetsbare mensen 
worden nadrukkelijk opgeroepen de herhaalprik te halen. Bron: Reformatorisch Dagblad, 11 
oktober 2022. 

 

Bron: AD, 11 oktober 2022. 

RIVM ziet start najaarsgolf, hoe die zich ontwikkelt 'hangt af van 
vaccinaties' 

Het aantal patiënten dat met corona op de reguliere ziekenhuisafdelingen is opgenomen, is 
ten opzichte van vorige week met 68  procent gestegen. Afgelopen week werden 561 nieuwe 
patiënten opgenomen, het merendeel van hen is ouder dan 70 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe 
weekcijfers van het RIVM. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er momenteel 
873 patiënten in ziekenhuizen. Van hen liggen er 33 op de intensive care. 

Het aantal covidpatiënten op IC's is dus per saldo nog altijd laag. Maar vergeleken met de 
week daarvoor is het aantal nieuwe IC-opnames afgelopen week wel ruim verdubbeld. 

Verder nam ook het aantal geregistreerde coronabesmettingen in een week tijd fors toe. Het 
gaat om een stijging van 55  procent, waarmee de najaarsgolf volgens het RIVM ‘echt begonnen 
is’. In de verpleeghuizen - waar mensen over het algemeen kwetsbaar zijn voor het virus - 
werd een stijging van 47  procent gezien. 

Afgelopen week werden in totaal 19.031 positieve tests afgenomen. Dat is het hoogste aantal 
sinds begin augustus. 

Rioolwatermetingen bevestigen het beeld. Afgelopen week werd in het water een hoger aantal 
virusdeeltjes gemeten. Van 26 tot 28 september steeg dit cijfer met 55  procent. BA.5, een 
relatief oude Omikron-variant, werd het meest aangetroffen. 

De rioolwatermetingen worden over het algemeen als betrouwbare maatstaf gezien omdat de 
metingen losstaan van de testbereidheid van mensen. 

Vorige week meldde het RIVM al dat een nieuwe golf waarschijnlijk onderweg was. Toen was 
het aantal vastgestelde besmettingen in nagenoeg elke leeftijdscategorie hoger dan de weken 
ervoor. Met zo'n najaarsgolf hield het RIVM overigens al langere tijd rekening. ‘We zitten in 
het seizoen van de luchtweginfecties. In het najaar komen die over het algemeen vaker voor; 
dat geldt ook voor corona’, aldus een woordvoerder van het RIVM. 

Hoe het zich de komende weken zal ontwikkelen, is volgens het instituut ‘een kwestie van 
afwachten’. Dit hangt namelijk deels samen met de vaccinaties. Begin september werden de 
eerste, aan Omikron aangepaste vaccins goedgekeurd in Nederland. Het ging om vaccins van 
Pfizer en Moderna, die zijn 'geüpdatet' naar de genetische informatie van de eerste Omikron-
variant (BA.1). 
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Halverwege september liet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ook vaccins toe 
die zijn toegespitst op de latere subvarianten Omikron BA.4- en BA.5. De medicijnautoriteit 
volgde daarmee het advies van de European Medicines Agency (EMA). Die laatste variant, 
BA.5, komt momenteel veel voor in Nederland, weten we uit metingen. ‘Alles wat we nu zien, 
is Omikron’, aldus het RIVM. 

De aangepaste vaccins beschermen volgens het instituut beter tegen de Omikron-varianten 
dan de 'oorspronkelijke' vaccins deden. Die bevatten namelijk nog uitsluitend informatie over 
de oorspronkelijke stam van het virus (uit de Chinese stad Wuhan). 

Net als de oude vaccins brengen de aangepaste versies een stukje genetische code (mRNA) in 
het lichaam in, zoals in die ook in het coronavirus aanwezig is. Die genetische informatie kan 
per (sub)variant van het virus een klein beetje verschillen. ‘In zekere zin leid je met die vaccins 
een nieuw klasje aan afweercellen op’, aldus een woordvoerder. 

Wie nu een prik haalt, krijgt een vaccin uit de eerste reeks van aangepaste vaccins toegediend. 
Dat zijn dus de vaccins uit begin september. Zodra die op zijn, worden de meest recente 
prikken gebruikt, die dus zijn aangepast aan BA.4- en BA.5. Beide 'edities' bieden volgens de 
autoriteiten bredere bescherming dan de oude vaccins. 

Deze week stuurt het RIVM de laatste uitnodigingen voor een herhaalprik naar alle 60-
plussers. Ook wordt de zogenoemde 'griepprikgroep' nog uitgenodigd: dat zijn de mensen van 
12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks een griepprik krijgen aangeboden. 

Als die groepen uitgenodigd zijn, mag de rest van Nederland voor een herhaalprik komen. Het 
RIVM verwacht die vaccins in oktober nog te kunnen aanbieden. Bron: NOS, 11 oktober 2022. 

ICO schrijft corona-handreiking voor kerken 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) heeft een corona-handreiking voor kerken 
geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen 
gemeenten vooraf zien welke maatregelen passen bij welke situatie. 

De rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, 
vrijwilligerswerk) gevraagd om te komen met plannen voor het geval in het winterseizoen de 
COVID-19 besmettingen weer toenemen.  

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft hiervoor een handreiking geschreven die 
met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen gemeenten vooraf zien 
welke maatregelen passen bij welke situatie. Ook bevat deze handreiking een toelichting 
waarin ook verwezen wordt naar aanvullende informatie. 

Momenteel stijgt het aantal besmettingen. De Protestantse Kerk adviseert om de om de 
basisregels hygiëne in acht te nemen en rekening te houden met kwetsbare groepen in de 
gemeente. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die een gedeelte van de kerk hebben aangewezen 
als een plek waar men anderhalve meter afstand houdt. Bron: Protestantse Kerk, 11 oktober 
2022. 
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Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft hiervoor een handreiking geschreven die 
met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen gemeenten vooraf zien 
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welke maatregelen passen bij welke situatie. Ook bevat deze handreiking een toelichting 
waarin ook verwezen wordt naar aanvullende informatie. 

Dodelijker dan Corona: het lassavirus 

In West-Afrikaanse landen is het Lassavirus ‘endemisch’: altijd aanwezig. lassakoorts eist er 
veel meer dodelijke slachtoffers dan corona. Toch krijgt de ziekte veel te weinig aandacht, zegt 
ook de Nigeriaanse hoofdverpleegkundige Josephine Alabi: ‘De volgende lassa-uitbraak is een 
kwestie van tijd.‘ 

 

Links: een verpleegkundige wordt in een hazmatpak gehesen. Rechts: een bezoeker van de 
kliniek in Owo. @ Femke Van Zeijl 

Met haar voeten in ontsmette witte klompen gestoken en haar groene medisch kostuum al 
aan helpt hoofdverpleegkundige Josephine Funmilola Alabi twee collega’s in hun hazmatpak. 
Het dichtritsen van dit allesbedekkende ‘maanpak’ is geen eenvoudige klus als je al een paar 
medische handschoenen draagt. Daarna verwisselt ook Alabi haar klompen voor 
rubberlaarzen en hijst ze zich in de witte overall. Twee paar handschoenen, een operatiemuts, 
een mondkapje en een gezichtsscherm maken haar ensemble compleet; geen millimeter huid 
is nog onbedekt. Pas daarna stapt ze de deur door, naar de ‘rode zone’ waar de patiënten 
liggen. 

De verpleegkundige werkt op een speciale afdeling van het openbare ziekenhuis in Owo, 
Zuidwest-Nigeria, waar patiënten worden behandeld die een bijzonder dodelijk virus opliepen. 
Maar het gaat hier niet over het coronavirus; in Zuidwest-Nigeria heerst het lassavirus. Dit 
virus veroorzaakt lassakoorts, een acute ziekte met koorts en ernstige bloedingen, 
vergelijkbaar met ebola. Dit jaar was er in dit deel van Nigeria een ernstige uitbraak van deze 
infectieziekte, met minstens honderdvijftig doden tot gevolg. Vier van die doden vielen onder 
medisch personeel en er was een nijpend tekort aan bedden en menskracht. 

Het is mei 2022* en Alabi en haar collega’s draaien al enkele maanden overuren. Met zijn 38 
bedden is het centrum in Owo het enige behandelcentrum voor lassakoorts in Ondo, een 
Nigeriaanse staat half zo groot als België met zo’n 3,5 miljoen inwoners. Alabi loopt langs de 
patiënten, vraagt hoe het met ze gaat en controleert hier en daar een infuus. Veel tijd heeft ze 
niet, legt ze uit. Officieel mag het personeel niet langer dan een uur in de rode zone verblijven 
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om het besmettingsrisico te beperken. Maar tijdens een uitbraak, zoals dit jaar, lukt dat niet 
altijd. ‘Met een overvolle afdeling kost het alleen al twee uur om medicijnen uit te delen. Je 
kunt de patiënten niet laten stikken, dus dat risico neem je.’ 

 

Werkmateriaal wordt de hele dag door met chloor ontsmet en gedroogd. @ Femke Van Zeijl 

Het lassavirus werd in 1969 ontdekt in het Noord-Nigeriaanse plaatsje Lassa, op zo’n duizend 
kilometer van Owo. Sindsdien staat het in vijf landen in West-Afrika bekend als endemisch: 
lassakoorts komt in deze gebieden altijd in meer of mindere mate voor. Nigeria, het land met 
de meeste inwoners van Afrika, registreert het hoogste aantal gevallen. Hoewel 80  procent 
van de mensen niet ziek wordt van het virus, is het sterftepercentage onder degenen die wel 
ziek worden hoog: 15 tot 40  procent van hen overleeft de infectie niet. Sinds 2020 zijn er in 
Ondo, de deelstaat waarin Owo ligt, minstens twee keer zoveel doden geregistreerd die zijn 
veroorzaakt door het lassavirus als door corona. Het is trouwens niet uit te sluiten dat beide 
ziektes meer slachtoffers hebben gemaakt, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. 

Bovendien wordt lassakoorts niet altijd opgemerkt. De symptomen van een infectie lopen 
enorm uiteen, van hoofd- en spierpijn tot een zere keel en misselijkheid. Op het eerste gezicht 
zijn ze niet te onderscheiden van het brede scala aan symptomen van malaria. Een goede test 
kan dat wel, maar het laboratorium van dit ziekenhuis in Owo is het enige in de deelstaat dat 
de PCR-tests voor het lassavirus uitvoert. Dat doet het federale ziekenhuis dan wel gratis, 
maar het is een heel gedoe om een bloedmonster uit een afgelegen dorp naar Owo te sturen. 
Een arts zal dus eerst andere ziektes willen uitsluiten. Door de gelijkenissen met malaria én 
de weinige laboratoria wordt lassakoorts vaak pas in een laat stadium ontdekt. 

Al met al is het lassavirus in West-Afrika een groter probleem dan corona. Het African Centre 
of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (ACEGID), het Nigeriaanse lab dat de eerste 
sneltest voor ebola maakte, buigt zich momenteel over het virus. ACEGID-directeur en 
microbioloog Christian Happi verklaart dat Afrika zelf het voortouw moet nemen als het gaat 
om de bestrijding van lassakoorts. ‘Dit continent heeft de meeste ervaring met infectieziekten. 
Wij zijn de covid-pandemie beter doorgekomen dan Europa’, stelt Happi, verwijzend naar de 
coronasterftecijfers die in West-Afrika veel lager liggen dan in Europa. 
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Hoofdverpleegkundige Josephine Funmilola Alabi: ‘Door corona heeft niemand het meer over 
lassa.’ @ Femke Van Zeijl 

Het lassavirus wordt vooral verspreid door knaagdieren, zoals ratten en veeltepelmuizen. Dit 
knaagdier leeft normaal gesproken in de natuur, maar trekt naar de mensen toe in het droge 
seizoen, op zoek naar eten. Daarom beleeft lassakoorts altijd een piek tussen de 
regenseizoenen in Nigeria in, van november tot april. Sinds de coronapandemie moeten artsen 
‘concurreren’ in die periode met de aandacht voor corona. 

Alabi legt uit dat het werven van fondsen voor het bestrijden van andere ziektes steeds lastiger 
wordt door alle aandacht voor corona. Het flessenwater waarmee het personeel zich na 
urenlang in een zweterig pak kon opfrissen is al wegbezuinigd, en de levering van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen verloopt steeds trager. Zonder die middelen loopt het 
personeel levensgevaar. Alabi is bang dat uiteindelijk ook de gratis behandeling in gevaar 
komt. De duizend euro die een opname per patiënt kost, kunnen de meeste Nigerianen niet 
betalen. 

Op eenzijdige hulp van welvarende landen zit de regio niet te wachten, zegt Happi: ‘De wereld 
moet sámenwerken met Afrika en meer solidariteit tonen dan voorheen. Als wij het DNA in 
kaart brengen van een virusvariant en die data delen, hoe kan het dan dat anderen een vaccin 
dat daaruit voortvloeit voor zichzelf houden? Dat gebeurde bijvoorbeeld bij corona. Landen 
denken zichzelf te beschermen door eenzijdig op te treden, maar dat is een fatale vergissing. 
Als je waar dan ook ter wereld een gevaarlijk virus toestaat te floreren, dan is dat een risico 
voor ons allemaal.’ 

 

Materiaal dat in de ‘rode zone’ is geweest, wordt verbrand.@ Femke Van Zeijl 
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In de gang van het centrum in Owo staan ouderwetse ziekenhuisbedden met spijlen. De 
standaarden ernaast hangen als een kerstboom vol met infuuszakken. Hier liggen de ernstig 
zieken; ze bewegen traag en kijken nauwelijks op als de hoofdverpleegkundige over de afdeling 
loopt. Alabi legt uit waarom deze patiënten juist hier liggen, en niet op een kamer met meer 
privacy: ‘We hebben geen intensive care, en deze mensen zijn te zwak om ons te roepen vanuit 
een kamer. Hier op de gang kunnen we ze beter horen.’ Aan de muur hangen posters met 
voorschriften voor hygiëne en afvalverwerking. Alabi: ‘Materiaal dat de rode zone in gaat, komt 
er niet meer uit. Dat wordt allemaal verbrand.’ 

Op de afdeling is alleen Victory Ovuoreoyen (48) sterk genoeg voor een praatje. De handelaar 
in levensmiddelen werd vier dagen geleden doodziek binnengebracht. Hij was al langer niet 
zichzelf, zegt hij, hij had hoofdpijn, was rillerig en kortademig. Eerst werd Ovuoreoyen nog 
behandeld voor malaria. Toen er na een week nog geen verbetering te zien was, werd zijn bloed 
naar het lab in Owo gestuurd en kwam het vonnis. ‘Toen ik hoorde dat het lassa was, dacht 
ik: dit is einde verhaal’, zegt hij op een zachte toon die zijn ademtekort verraadt. 

 

De ‘rode zone’, oftewel de geïmproviseerde intensive care op de gang. @ Femke Van Zeijl 

Maar ten einde is zijn verhaal nog niet. Hij kreeg een bloedtransfusie en wordt nu behandeld 
met ribavirine. Dit medicijn is het enige geneesmiddel dat momenteel enig succes lijkt te 
hebben tegen lassakoorts, als je er tenminste op tijd bij bent. De werking van ribavirine, dat 
verder vooral wordt gebruikt ter bestrijding van hepatitis C, tegen lassakoorts is nooit 
voldoende klinisch getest. Artsen schrijven het voor omdat er weinig anders voorhanden is. 

Ovuoreoyen voelt zich in elk geval al veel beter en heeft goede hoop dat hij er weer bovenop 
komt. Vijf dagen later mag hij inderdaad naar huis, maar de komende maanden moet hij nog 
geregeld terugkomen voor controle: lassakoorts is een ziekte met een staartje. Zo werd het 
lassavirus bij sommige mannen twee jaar later nog aangetroffen in het zaad – koppels wordt 
daarom aangeraden een condoom te gebruiken – en kunnen patiënten nog lang last hebben 
van bloedingen. 

Op de lassa-afdeling stapt hoofdverpleegkundige Alabi uit de rode zone het uitkleedstation op, 
waar plastic tonnen staan om schoeisel en gezichtsschermen die worden hergebruikt te 
desinfecteren. Aan de overkant van de weg, schuin tegenover de lassakliniek, ligt de corona-
afdeling, die twee jaar geleden uit de grond werd gestampt. Daar zijn alle bedden leeg omdat 
er al wekenlang geen coronabesmettingen zijn geweest, zegt Alabi. ‘Maar de hele 
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coronapandemie door lagen hier wel patiënten met lassakoorts. Door corona heeft niemand 
het meer over lassa. Terwijl de volgende dodelijke lassa-uitbraak slechts een kwestie van tijd 
is.’ Bron: One World, 11 oktober 2022. 

Moeten we ons voorbereiden op een lassapandemie? 

Ruim vijftig jaar na de ontdekking van het lassavirus is er nog altijd geen sneltest, geen vaccin 
en gene klinisch getest medicijn. Een pandemie is nu nog onwaarschijnlijk, maar dat kan 
zomaar veranderen, waarschuwen Nigeriaanse artsen. ‘Als een ziekte de rijken niet treft, 
investeren zij ook niet in onderzoek ernaar.’ 

 

Een van de weinige testfaciliteiten voor lassa in Nigeria. @ Femke Van Zeijl 

In 1969 wordt in het Noord-Nigeriaanse plaatsje Lassa een nieuw virus ontdekt. Sindsdien 
staat het in vijf landen in West-Afrika bekend ‘endemisch’: het komt in deze gebieden altijd in 
meer of mindere mate voor. Een infectie met het lassavirus kan lassakoorts veroorzaken. 
Hoewel 80  procent van de mensen die het virus oplopen niet ziek worden, is het 
sterftepercentage onder degenen die wel ziek worden hoog: 15 tot 40  procent overleeft een 
infectie niet. Vooral in Nigeria, het land met de meeste inwoners van Afrika, worden veel 
gevallen geregistreerd. 

De kans dat lassa een pandemie wordt, zoals corona, is niet groot. Maar dat kan zomaar 
veranderen, waarschuwt de Nigeriaanse klinisch microbioloog Adebola Olayinka: ‘Ebola was 
ook heel lang een virus weggestopt in Congo, maar dat bereikte in 2014 ineens West-Afrika 
en daarna Engeland en de VS.’ Het feit dat er, ruim vijftig jaar na de ontdekking van lassa, 
nog altijd geen sneltest, bewezen medicijnen of vaccins tegen de infectieziekte zijn, baart 
Olayinka zorgen. ‘Kijk naar de snelheid waarmee het coronavaccin is ontwikkeld. Als een 
infectieziekte de rijken niet treft, investeren zij ook niet in onderzoek ernaar.’ 

In het Westen leeft het idee dat men zich om een lassapandemie geen zorgen hoeft te maken, 
ziet de Nigeriaanse microbioloog. Maar dat is onterecht. Begin dit jaar werd lassakoorts nog 
geconstateerd bij een echtpaar in Oost-Engeland. De man was tijdens de feestdagen in Mali 
geweest en keerde besmet terug, maar nog zonder symptomen. Thuis infecteerde hij zijn 
zwangere vrouw. Hun kindje werd daardoor te vroeg geboren en overleed. Olayinka: ‘Het 
Westen moet zich realiseren dat een ziekte geen rekening houdt met grenzen.’  
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Goede voorlichting is een belangrijk wapen in de strijd tegen lassakoorts. Over de verspreiding 
bijvoorbeeld: lassa wordt vooral verspreid door knaagdieren, zoals ratten en veeltepelmuizen. 
Dit knaagdier leeft normaal gesproken in de natuur, maar trekt naar de mensen toe in het 
droge seizoen, op zoek naar eten. Daarom beleeft lassakoorts in Nigeria altijd een piek tussen 
de regenseizoenen in, van november tot april. Onzorgvuldig bewaard voedsel vervuild met 
uitwerpselen of -urine is vaak de besmettingsbron, zoals uitgestald eten op marktjes langs de 
weg. Ook geroosterd wild, lokaal bekend als bushmeat, kan besmet zijn als het geslachte dier 
in contact is geweest met een besmet knaagdier. 

Net als corona is het lassavirus een ‘zoönose’ (zie kader): hij ontstond door overdracht van 
dier op mens. Maar anders dan corona is het lassavirus niet overdraagbaar via de lucht. Lassa 
verspreidt zich van mens op mens via nauw contact. Daarom dragen verpleegkundigen op een 
speciale afdeling van het openbare ziekenhuis in Owo, in Zuidwest-Nigeria, speciale 
‘maanpakken’ die hen volledig bedekken. Werkmateriaal wordt er de hele dag door met chloor 
ontsmet en gedroogd. 

 

Patiënt Kayode Omolayo in de afgescheiden patiëntenzone van de bezoekersruimte. @ Femke 
Van Zeijl 

Kayode Omolayo (42) is in mei 2022* een van de patiënten in het ziekenhuis, dat het enige 
behandelcentrum voor lassakoorts is in Ondo, een Nigeriaanse staat half zo groot als België 
met zo’n 3,5 miljoen inwoners. Omolayo komt de patiëntenuitgang van de lassakliniek 
uitgeschuifeld, richting de bezoekersruimte, een overkapping met een betonnen platform 
eronder dat in tweeën is gedeeld door een greppel. Er komt familievisite. Een ijzeren bord wijst 
de bezoekers naar het afgezette plateau waar zij de zieke van een veilige afstand kunnen 
begroeten. Familieleden en verplegend personeel lopen een groot risico; in de ‘rode zone’ van 
het ziekenhuis zijn beschermingsmiddelen verplicht en bezoek moet afstand houden. 

Virologen waarschuwen dat de toekomst nog veel meer van ziektes als lassa zal brengen. Door 
ontbossing en klimaatopwarming verdwijnt er steeds meer wilde natuur, waardoor dieren 
gedwongen in nauwer contact komen met mensen en er makkelijker besmettingen 
plaatsvinden. De ontbossing in West-Afrika staat bijvoorbeeld in direct verband met 
lassakoorts, doordat de veeltepelmuis steeds dichter naar mensen trekt, en het verdwijnen 
van het Braziliaanse regenwoud zette het door muggen verspreide zikavirus op de kaart. 

Van dier op mens 
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Allemaal werden ze in eerste instantie overgebracht door zoönose: van dier op mens. Dat is de 
grootste gemene deler van de infectievirussen op de ‘Blueprint List’ van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op deze lijst staan acht ziektes die zich kunnen 
ontwikkelen tot epidemie, maar waar nog geen vaccin of medicijn voor is. Lassakoorts staat 
erop, net als ebola en het zikavirus. 

In 2018 voegde de WHO aan die lijst ook ‘ziekte X’ toe, dat stond voor een nog onbekend virus 
dat in de toekomst een epidemie zou kunnen veroorzaken. Dat bleek een paar jaar later Covid-
19 te zijn, eveneens ontketend door zoönose. 

Wie in het ziekenhuis belandt met lassakoorts wordt nu behandeld met het middel ribavirine, 
dat verder vooral wordt gebruikt ter bestrijding van hepatitis C. Wie met ribavirine begint 
binnen zes dagen nadat de eerste symptomen van lassakoorts opduiken, heeft een goede 
overlevingskans. Het enige probleem: de werking van ribavirine tegen lassakoorts is nooit 
voldoende klinisch bewezen. Een willekeurige steekproef met twee groepen, waarvan er slechts 
één het echte medicijn krijgt, zou dit bewijs kunnen leveren. Maar hoe kun je verantwoorden 
dat je de helft van de patiënten het enige middel dat lijkt te werken ontzegt? Het is wachten 
op een alternatief geneesmiddel, waardoor je beide testgroepen in ieder geval iets kunt 
voorschrijven. Daar zijn Afrikaanse onderzoekers dan ook naarstig naar op zoek. 

Microbioloog Olayinka is ook stuurgroepvoorzitter van het West Africa Lassa fever Consortium 
(WALC), een samenwerkingsverband van de West-Afrikaanse landen die te maken hebben met 
lassakoorts. Zij willen laboratoria en bedrijven activeren om lokaal te werken aan onderzoek 
en ontwikkeling. ‘Zo hopen we ervoor te zorgen dat een eventueel medicijn ook beschikbaar 
en betaalbaar is voor onze eigen bevolking. Productie- en transportkosten zijn dan immers 
veel lager.’ 

 

De bloedmonsters – nu alleen nog plasma – worden in speciale reageerbuizen gepipetteerd. @ 
Femke Van Zeijl 

Het African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (ACEGID), het 
Nigeriaanse lab dat de eerste sneltest voor ebola maakte, buigt zich momenteel over het 
lassavirus. ACEGID-directeur en microbioloog Christian Happi verklaart dat Afrika zelf het 
voortouw moet nemen als het gaat om de bestrijding van lassakoorts. ‘Dit continent heeft de 
meeste ervaring met infectieziekten. Wij zijn de covid-pandemie beter doorgekomen dan 
Europa’, stelt Happi, verwijzend naar de coronasterftecijfers die in West-Afrika veel lager 
liggen dan in Europa. 

Daarom zit de regio ook niet te wachten tot de welvarende landen in actie komen. ‘De wereld 
moet samenwerken met Afrika en meer solidariteit tonen dan voorheen. Als wij het DNA in 
kaart brengen van een virusvariant en die data delen, hoe kan het dan dat anderen een vaccin 
dat daaruit voortvloeit voor zichzelf houden? Dat gebeurde bijvoorbeeld bij corona. Landen 
denken zichzelf te beschermen door eenzijdig op te treden, maar dat is een fatale vergissing. 
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Als je waar dan ook ter wereld een gevaarlijk virus toestaat te floreren, dan is dat een risico 
voor ons allemaal.’ 

 ‘Ik hoop snel naar huis te mogen’, zegt patiënt Omolayo, ‘en het eerste wat ik dan doe is alles 
van boven tot onder schoonmaken en controleren op rattenkeutels.’ Op de vraag wat haar 
meer angst inboezemt: het corona- of het lassavirus, antwoordt ze gedecideerd: ‘Lassa 
natuurlijk! Ik heb met eigen ogen mensen eraan zien sterven. Ze hebben me verteld dat corona 
ook gevaarlijk is, maar ik heb nog nooit gehoord van iemand die dat had.’ 

 

Een verpleegster zoekt een hoekje in de kleedkamer om te lunchen. @ Femke Van Zeijl 

Buiten onder een afdak heeft hematoloog Sampson Omagbemi Owhin een consult met een 
van de herstelde patiënten: basisschoollerares Olaide Akinyola (38). Zij belandde in februari 
in het lassabehandelcentrum en werd er begin maart uit ontslagen, maar ondervindt nog altijd 
de gevolgen van de ziekte. Haar menstruele bloedingen zijn extreem hevig en duren wel tien 
dagen, vertelt ze de arts. Hematoloog Ohwin legt uit dat ziektes als lassakoorts 
bloedstollingsstoornissen veroorzaken die nog lang kunnen na-ebben. ‘Daarom houden we 
patiënten zoals mevrouw Akinyola goed in de gaten.’ 

De lerares schudt haar hoofd. Ze had niet gedacht dat ze maanden later nog last zou hebben 
van de ziekte. Toch schrok ze niet heel erg toen ze in februari de diagnose kreeg. Als schooljuf 
acht ze zichzelf goed geïnformeerd over het virus, en omdat ze er op tijd bij was, wist ze dat ze 
goede kansen had. Maar ze weet ook dat minder bevoorrechte Nigerianen veel banger zijn. 
‘Mensen die analfabeet zijn begrijpen soms niet eens wat een virus is en denken dat de dokter 
het toedient met een injectiespuit. Een van de patiënten met wie ik aanvankelijk was 
opgenomen, is het ziekenhuis uit gevlucht toen ze de diagnose kreeg.’ Bron: One World, 11 
oktober 2022. 

Deze bioloog ontwikkelt een vaccin voor Afrika 

Het Westen koopt veel meer coronavaccins dan nodig, waardoor Afrikaanse landen pas in 
2023 kunnen vaccineren. De Nigeriaanse moleculair bioloog Christian Happi ontwikkelt 
daarom een vaccin, geschikt voor Afrika. ‘Als we het heft niet in eigen handen nemen, worden 
we aan ons lot overgelaten.’  
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Moleculair bioloog Christian Happi @ Twitter 

De Nigeriaanse Christian Happi is de eerste moleculair bioloog die werkt aan een coronavaccin 
dat is toegesneden op Afrika. Zijn vaccin moet beschermen tegen de inmiddels beruchte Zuid-
Afrikaanse variant en rekening houden met de leefomstandigheden in Afrika. ’Het Pfizer-
vaccin moet worden bewaard bij -70 graden Celsius. Dat werkt niet in Afrika, want er is geen 
land dat voldoende koelcapaciteit heeft.’ Happi’s vaccin kan daarom worden bewaard op 
kamertemperatuur en hoeft niet met een dure injectienaald te worden toegediend. 

Met zijn team van Het African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases 
(ACEGID) wist hij de specifieke eigenschappen van twee virusvarianten in Nigeria bloot te 
leggen, en die van een aantal andere varianten in naburige landen. De eerste testresultaten 
zijn positief: Happi’s vaccin bleek bij dieren in 98  procent van alle gevallen tegen corona te 
beschermen. ‘De volgende fase – testen op mensen – willen we doen in verschillende 
Afrikaanse landen, onder verschillende bevolkingsgroepen. Mensen met een verschillende 
afkomst reageren anders op vaccins, dat weten we al van eerdere virussen.’ 

Happi verwacht negen maanden nodig te hebben voordat zijn vaccin getest en klaar voor 
gebruik is. Maar om verder te kunnen met de volgende fase in het ontwikkelingsproces, is het 
wachten op financiering. 

Happi’s inspanningen voor het Afrikaanse vaccinatieprogramma zijn helaas hard nodig. ‘Door 
westers vaccinatie-nationalisme mist Afrika straks de boot’, aldus Happi via Zoom vanuit de 
Nigeriaanse stad Ede. ‘In Afrika kan het vaccineren pas beginnen als in Amerika, Europa, 
China en India iedereen is gevaccineerd. Ze geven pas hun vaccins vrij als ze het beest in hun 
eigen achtertuin hebben gedood. Tenzij wij het heft in eigen handen nemen, wordt Afrika dus 
aan haar lot overgelaten.’ 

Zuid-Afrika heeft die les al eens geleerd. Bij de ontwikkeling van AIDS-remmers in de jaren 
tachtig, kreeg het pas zés jaar na de Verenigde Staten toegang tot die medicijnen, terwijl de 
nood in Zuid-Afrika het hoogst was. Doordat farmaceuten hun patenten op de dure 
grondstoffen niet wilden vrijgeven bleven de medicijnen lange tijd onbetaalbaar. 

Ook de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Ethiopische Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, tikte het Westen al op de vingers: ‘Dat jonge, gezonde volwassenen in 
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rijke landen eerder worden ingeënt dan zorgmedewerkers en ouderen in armere landen is niet 
juist.’  

GroenLinks stelde in april al voor het octrooi op aanstaande coronavaccins onder te brengen 
bij de WHO. Dat voorstel werd toen door de meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De 
verwachting was namelijk dat de WHO voor een eerlijke verdeling van het vaccin kon instaan. 
Maar de macht van de WHO blijkt in de praktijk beperkt. Zo heeft Pfizer, de Amerikaanse 
producent van het coronavaccin die een deal sloot met de Europese Unie voor 300 miljoen 
doses, al aangekondigd zijn octrooi niet te willen vrijgeven.  

Welvarende landen blijken soms wel vier tot vijf keer zoveel vaccins op te kopen dan nodig. 
Nederland bijvoorbeeld, heeft 61,7 miljoen doses besteld. Dat is meer dan genoeg voor de 
inenting van twee keer de Nederlandse bevolking, inclusief kinderen (die voorlopig niet 
gevaccineerd mogen worden). 

Dat doen meer landen om hun eigen belangen veilig te stellen en een buffer op te bouwen in 
het geval een leverancier, zoals AstraZeneca nu in Nederland, niet (op tijd) levert. Welvarende 
landen hebben weliswaar beloofd om geld te doneren aan Covax, de inkooporganisatie waarin 
92 landen met veel lage en middeninkomens zijn verenigd (zie kader). Maar dat gebeurt pas 
nadat ze eerst hun eigen doses veiliggesteld hebben via een overeenkomst met de farmaceut 
van hun keuze. 

In theorie zouden Afrikaanse landen ook zo’n overeenkomst kunnen tekenen, maar dat lukt 
maar op heel kleine schaal. Volgens Happi heeft de Nigeriaanse overheid op dit moment 
100.000 doses besteld, genoeg om 50.000 mensen de benodigde twee inentingen te geven. ‘Op 
een bevolking van 196 miljoen mensen is dat niets.’ 

Er zijn 1,5 miljard doses nodig om zestig  procent van Afrika (in totaal 1,2 miljard inwoners) 
te vaccineren. Volgens het Africa Centres for Disease Control and Prevemtion (CDC) heeft de 
Afrikaanse Unie nu 670 miljoen doses veiliggesteld voor alle landen op het continent. 
Daarnaast is meer dan de helft van de 1 miljard door Covax bestelde doses voor Afrika 
bestemd. De vraag is alleen op welke termijn die kunnen worden geleverd. Veel 
koopcontracten kunnen niet worden omgezet in harde leveringsverplichtingen, omdat de 
farmaceuten vooruitbetaling eisen en het juist deze landen aan kapitaal ontbreekt. 

Volgens de Afrikaanse Unie zijn er op korte termijn slechts 50 miljoen doses beschikbaar. De 
gevolgen noemt moleculair bioloog Happi desastreus. ‘Vergeet niet: voordat Afrika aan de 
beurt is zullen de vaccins eerst worden verkocht aan andere, niet-westerse landen met een 
grotere portemonnee.’ 

Hoewel de ziekenhuizen nog niet vol liggen, ziet de situatie in Nigeria er niet goed uit, zegt 
Happi. ‘Het aantal besmettingen stijgt sinds oktober. Als we niet oppassen, bevinden we ons 
over een tijdje in de situatie waarin Europa nu zit.’ Hoewel Afrika relatief weinig 
coronabesmettingen kent vergeleken met de rest van de wereld, waarschuwt Africa CDC voor 
een tweede golf in minstens veertig Afrikaanse landen. Ook voor de economie is dat een ramp, 
zegt Happi. ‘Nigeria is afhankelijk van export. Door de reisbeperkingen gaat er nu weinig het 
land uit.’ De wereldeconomie verliest triljoenen dollars als gevolg van dit ‘vaccinatie-
nationalisme’, terwijl het gecoördineerd vaccineren van de gehele wereldbevolking slechts 
miljarden hoeft te kosten. 

Samenwerken maakt vaccineren 166 keer goedkoper 

In totaal schat de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) dat er 27,3 miljard euro nodig 
is om iedereen wereldwijd te vaccineren. Dat lijkt een groot bedrag, maar als vaccinatie in de 
armere landen wordt uitgesteld, kost dat de rijke landen uiteindelijk bijna 166 keer zoveel: 
tussen de 4,4 en 9,2 triljoen dollar. 
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Nederland kan volgens de ICC 4,7 tot 66,7 miljoen dollar besparen door te investeren in 
vaccins voor armere landen, zo toont  een overzicht van de landen die het meest worden 
geraakt door vaccinatie-nationalisme. 

In totaal zijn er nog maar vijftig landen wereldwijd waar op dit moment al mensen worden 
gevaccineerd. In slechts tien landen wordt 75  procent van alle beschikbare vaccins ingezet. 
Groot-Brittannië (9.2 miljoen gevaccineerden een zevende van de bevolking) en Israël (1.7 
miljoen gevaccineerden een derde van de bevolking) lopen voorop, terwijl er volgens WHO-
directeur Ghebreyesus in het West-Afrikaanse Guinee nog maar 25 doses zijn toegediend. 

Volgens Oxfam moeten sommige landen tot 2023 wachten voordat de hele bevolking kan 
worden ingeënt. De zeventig minst welvarende landen kunnen maar 10  procent van hun 
bevolking vaccineren in 2021. ‘Hoe langer het duurt voordat je bevolking gevaccineerd is, hoe 
dieper de economische crisis is en hoe langer het duurt voordat je weer op de weg omhoog zit’, 
zei Oxfam-directeur Michiel Servaes tegen de NOS. Sommige landen zullen tien jaar bezig zijn 
om weer uit het corona-dal te komen. 

Om het nog zuurder te maken: landen die moeten wachten met vaccineren, hebben ook nog 
eens minder keus. Omdat welvarende landen de uitgebreider geteste vaccins opkopen, zoals 
die van Pfizer-BioNTech en Moderna, blijven er voor de Covax-landen alleen vaccins over uit 
China en Rusland. Die zijn niet onder een groot publiek getest. 

Farmaceuten vragen eerst patent aan voor hun nieuwe medicijnen in de landen waar het 
meest valt te verdienen. Dat betekent overigens niet dat er geen vaccins worden geproduceerd 
op het Afrikaanse continent. In Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, produceert farmaceut Aspen 
miljoenen vaccins voor de Amerikaanse fabrikant Johnson & Johnson. Maar die zijn allemaal 
al verkocht aan het buitenland. 

En dat terwijl Zuid-Afrika heel hard getroffen is door corona. Het land, dat al vroeg een 
avondklok invoerde en op slot ging, werd eerder juist geprezen om zijn corona-aanpak. Maar 
nu een nieuwe besmettelijke variant is opgedoken en de winter eraan komt, stromen de 
ziekenhuizen weer vol. ‘Onze vrienden gaan dood. Doktoren gaan dood. Aspen had op zijn 
minst kunnen zeggen: 10  procent van die vaccins blijft in Zuid-Afrika. Het is niet alsof we dit 
niet anders hadden kunnen organiseren’, zei Glenda Gray, hoofd van de Medical Research 
Council in Zuid-Afrika, eerder tegen NRC. 

Afgelopen maandag kwam wel de eerste lading met een miljoen doses vaccin uit India Zuid-
Afrika binnen. De verwachting is nu dat aan het eind van dit jaar zestig  procent van de zestig 
miljoen Zuid-Afrikanen gevaccineerd zal zijn maar goedkoop zal het niet worden: voor het 
AstraZeneca-vaccin moet het land wel een 2.5 keer hogere prijs betalen in vergelijking met de 
EU-landen. 

Vorige week werd bekend dat de EU aan een systeem werkt waardoor lidstaten gezamenlijk 
vaccins kunnen delen met landen op de Balkan, in Afrika en in Azië. Maar het is nog 
afwachten vanaf welke vaccinatiegraad landen bereid zijn dat te doen en in welke mate. 
Intussen wordt er in Nigeria dus hard gewerkt aan een alternatief van eigen bodem – onder 
anderen door Christian Happi, die geen tijd verspilt. ‘De Ebola-epidemie hadden we in 93 
dagen onder controle, maar dit duurt al een jaar.’ Bron: One World, 2 februari 2021. 

Iedereen kan plots coronaprik inplannen: ‘Toch vragen we volgorde te 
respecteren’ 

Alle volwassenen kunnen momenteel via het online portaal van de GGD een herhaalprik tegen 
corona inplannen. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepelorganisatie van 
de GGD’s in Nederland. Al is dat niet de bedoeling. 

Vanaf vandaag mogen - naast zorgmedewerkers - officieel mensen die geboren zijn in 1961 of 
eerder online een afspraak maken voor de herhaalprik, morgen is ook geboortejaar 1962 aan 
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de beurt. Ook mensen uit de griepprik-groep (met onderliggende aandoeningen) kunnen, na 
ontvangst van een brief van hun huisarts, iets inplannen bij een locatie van een van de 25 
GGD’s. 

De afgelopen dagen gingen echter op sociale media geruchten rond dat, door een vermeend 
lek in het portaal, iedereen al een afspraak kan prikken. Dat laatste klopt, zegt de zegsman 
van GGD GHOR, maar het ‘breed openzetten’ van de online agenda is een bewuste keuze. 

‘Die heb we gemaakt zodat zorgmedewerkers snel een afspraak kunnen maken voor een 
herhaalprik, omdat zij kwetsbare mensen helpen en we moeten voorkomen dat hulpverleners 
ziek worden. Alleen, de GGD’s weten niet wie er precies in de zorg werken en welke leeftijd zij 
hebben. Dus is er nu online geen drempel meer.’ 

De GGD’s vragen mensen nog altijd ‘om de prikvolgorde te respecteren’. ‘Natuurlijk zijn er 
mensen bij die het systeem alsnog willen en zullen omzeilen, maar dat is niet de bedoeling. 
Toch kan ik niet uitsluiten dat mensen dan toch hun herhaalprik krijgen, daar heb ik de 
afgelopen dagen al van gehoord.’ 

Natuurlijk zijn er mensen bij die het systeem alsnog willen en zullen omzeilen, maar dat is 
niet de bedoeling, volgens de woordvoerder van de GGD GHOR. 

Na de online aanmelding moeten mensen op de GGD-locatie officieel hun leeftijd aantonen 
met een identificatiebewijs, voordat ze een vaccinatie ontvangen. Ook wordt bij de griepprik-
groep gevraagd de brief van de huisarts mee te nemen naar de locatie als bewijs. 

Het is volgens de zegsman aan iedere GGD zelf om te besluiten of ze mensen die digitaal 
‘voordringen’ willen weigeren op de locatie of alsnog voorzien van een prik, als er bijvoorbeeld 
ter plekke genoeg capaciteit is. ‘Maar daar is zeker geen garantie op te geven.’ 

Het prikportaal tegen corona van de GGD’s is te bereiken op meerdere manieren, onder meer 
via de websites planjeprik.nl en coronaherhaalprik.nl. Bron: AD, 12 oktober 2022. 

1,2 miljoen herhaalprikken gezet, snelste begin van vaccinatieronde tegen 
corona 

In drie weken tijd heeft bijna een kwart van de Nederlandse 60-plussers een coronaprik 
ontvangen in de najaars-vaccinatieronde. Het is de snelste start van een vaccinatiecampagne 
tot dusver. 

 

Een medewerker van de GGD in Zoetermeer zet medio september een herhaalprik tegen het 
corona. @ ANP 
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Met name bij de basisvaccinatie en de boosterprik was de animo voor een inenting groot, maar 
verliep het begin van de campagne traag. In de huidige ronde, ter voorbereiding op het najaar, 
zijn nu 1,2 miljoen doses toegediend. Bij de basisserie en boosterprik waren dat er 
respectievelijk 200 en 730 duizend. Bij de eerste campagne was er een tekort aan vaccins, bij 
de boostercampagne werd lang gewacht op advies van de Gezondheidsraad. 

Het is wel de vraag hoe ver de vaccinatiegraad, onder 60-plussers nu 23,4  procent, nog zal 
toenemen. Alle 60-plussers zijn al aan de beurt voor een afspraak. Bij een herhaalronde in 
het voorjaar kwam 54  procent van de 60-plussers opdagen. Veel minder bijvoorbeeld dan bij 
de boosterprik, waarvoor de opkomst 85  procent bedroeg. 

Meer coronapatiënten in ziekenhuis, maar op de ic is het relatief rustig 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen week behoorlijk 
toegenomen. Woensdag waren er ruim 1.100 personen opgenomen met een coronabesmetting, 
driehonderd meer dan de week ervoor. 

De druk door covid-19 neemt gestaag toe sinds september, vooral op verpleegafdelingen. Het 
aantal coronapatiënten op de intensive care blijft relatief laag. Woensdag lagen 48 personen 
aan de beademing. Tijdens de laatste grote piek, in december vorig jaar, waren dit er bijna 
650. Ook de totale ziekenhuisbezetting is veel lager dan destijds. 

Doordat er nu veel minder wordt getest zijn besmettingscijfers moeilijk te vergelijken met 
eerdere golven. Momenteel lijkt de toename van het aantal dagelijkse meldingen af te vlakken. 
Afgelopen rapporteerde het RIVM dagelijks 3.380 besmettingen gerapporteerd, 25  procent 
meer dan de week ervoor. Een week geleden bedroeg deze groei op weekbasis nog 55  procent. 
Bron: De Volkskrant, 12 oktober 2022. 

Kuipers: iedereen van 12 tot 60 krijgt snel brief voor coronaprik, ‘nu één 
op 20 Nederlanders besmet’ 

Het kabinet wil extra vaart maken met de coronavaccinatiecampagne. Binnen twee weken 
krijgt iedereen van 12 tot 60 jaar een uitnodiging voor de herhaalprik, momenteel is naar 
schatting 3 à 4  procent van de Nederlanders geïnfecteerd met het virus. Extra maatregelen 
zijn niet nodig. 

Dat meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zojuist in een toelichting voor 
de media in de Tweede Kamer. 

‘Vanaf volgende week krijgen mensen van 40 tot 60 een uitnodiging, daarna de mensen in 
jongere groepen.’ Naar schatting is nu één op de twintig of één op de 25 Nederlanders besmet 
met het coronavirus, al is dat geen reden voor nieuw OMT-beraad of lockdown-achtige 
maatregelen, stelt Kuipers. ‘We willen open blijven als samenleving. Maar dat kan wel 
betekenen dat veel personeel uitvalt, net als vorig voorjaar. Je merkt het om je heen, dat 
kunnen grote aantallen zijn.’ 

Het coronavirus gaat de laatste weken weer wat harder rond, het aantal ziekenhuisopnames 
ligt nu op gemiddeld ruim 100 per dag. In augustus was dat nog de helft. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 1156 positief geteste mensen, het hoogste aantal sinds medio april. 
Daarmee zitten we nu boven het hoogtepunt van de zomergolf. Bron: AD, 13 oktober 2022. 

Europese aanklager onderzoekt aankoop van coronavaccins door EU 

Het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) heeft een onderzoek ingesteld naar de aankoop van 
coronavaccins door de Europese Unie. Wat precies de aanleiding is hiervoor, wil het EPPO 
niet kwijt. 

Er klinkt al langer kritiek op de geheimzinnigheid die de Europese Commissie laat bestaan 
over bijvoorbeeld de miljardencontracten met farmaceut Pfizer, de belangrijkste leverancier 
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van de vaccins. De Europese Ombudsman en de Europese Rekenkamer hekelen dat het 
dagelijks bestuur van de Europese Unie geen opheldering verschaft over de rol van voorzitter 
Ursula Von der Leyen. 

De voorzitter van de Europese Commissie zou hoogstpersoonlijk hebben onderhandeld met 
Pfizer-baas Albert Bourla. De commissie vocht bovendien een ruzie met vaccinfabrikant 
AstraZeneca tot voor de rechter uit, omdat het bedrijf beloofde leveringen niet waarmaakte. 

Het EPPO, voluit European Public Prosecutor’s Office, dat jaagt op fraude met EU-geld, 
bevestigt het onderzoek. De organisatie besloot bij hoge uitzondering naar buiten te treden 
wegens de ‘extreem grote belangstelling’ voor deze zaak. Bron: Trouw, 14 oktober 2022. 

Ook Von der Leyen wiste haar sms-berichten 

Alsof Ursula Von der Leyen naar Mark Rutte heeft geluisterd. De berichten die zij tijdens de 
coronapandemie uitwisselde met Pfizer-baas Albert Bourla zijn verdwenen. Ze heeft ze van 
haar telefoon gewist, en daarom zal niemand ooit meer weten wat ze met Bourla besprak. 

De Europese ombudsman, Emily O’Reilly, noemt het verdwijnen van de berichten in een eerste 
reactie ‘op verschillende punten problematisch’, maar wacht nog met het geven van een 
volledige analyse. Die komt over een paar weken. 

De ombudsman had de berichten opgevraagd, omdat ze vermoedde dat er sprake was van 
‘wanbestuur’ bij de Europese Commissie. Die had op een vraag van een journalist gezegd dat 
het berichtenverkeer van Von der Leyen met de hoogste baas van Pfizer, Albert Bourla, 
waarover Von der Leyen zelf had gepraat in een interview, onvindbaar was. De ombudsman 
ontdekte dat de Commissie er niet eens naar had gezocht. 

Zij liet er opnieuw naar zoeken. ‘Als tekstberichten betrekking hebben op EU-beleid en 
besluiten, dan moeten ze net zo worden behandeld als EU documenten’, zei O’Reilly. Precies 
zo staat het ook in de Nederlandse richtlijnen. 

De zoektocht is inmiddels ten einde. De gevraagde berichten zijn nog steeds niet gevonden, 
omdat ze nooit werden gearchiveerd. Volgens de Commissie is dat terecht. Sms-berichten zijn 
geen beleidsdocumenten, vindt Eurocommissaris Vera Jourova. Ze zijn ‘kortstondig en 
vluchtig’ en ‘bevatten doorgaans geen belangrijke beleidsinformatie’. Daarom worden ze niet 
bewaard. 

De Europese Commissie beveelt haar ambtenaren aan om beleidsinformatie op een andere 
manier te delen dan via sms-berichten en de laatste voor meer terloopse communicatie te 
gebruiken. Bron: Trouw, 29 juni 2022. 

Vrees voor langere rijen Schiphol door herfstvakantie en corona: ‘Ik 
verwacht veel gespannen reizigers’ 

Reizigers moeten in de komende herfstvakantie rekening houden met weer erg lange rijen op 
Schiphol. Volgens vakbond FNV zijn de personeelstekorten nog lang niet opgelost terwijl het 
vanaf zaterdag drukker wordt op de luchthaven. Ook zorgt het oplaaiende coronavirus 
waarschijnlijk voor meer uitval van personeel. ‘Ik heb te doen met mensen die ervoor hebben 
gekozen te gaan vliegen. Ik verwacht veel gespannen reizigers die lang moeten wachten’, zegt 
campagneleider Joost van Doesburg. 

Bovenop de aanhoudende personeelstekorten komt volgens de vakbondsman nog extra 
ziekteverzuim door het oplopen van het aantal coronabesmettingen. ‘Het verzuim is al 
maanden lang heel erg hoog door de hoge werkdruk. Beveiligers komen veel in aanraking met 
reizigers, dus daar komt corona nu nog bij. Het worden zware dagen voor het personeel op 
Schiphol’, aldus Van Doesburg over de herfstvakantie die in een deel van Nederland dit 
weekend begint. 
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De campagneleider van FNV zag afgelopen maandag alweer overdreven lange rijen, waardoor 
dat volgens hem ook in de herfstvakantie het geval gaat zijn. ‘Er gaan rijen ontstaan zoals op 
een hele drukke maandag en misschien nog erger en dat dan een paar dagen achter elkaar. 
Dat wordt uren in de wachtrij. Ik adviseer iedereen om zo lang mogelijk van te voren op de 
luchthaven te zijn’, zegt Van Doesburg. 

Die maximaal toegestane vier uur is volgens Schiphol niet altijd nodig, maar een woordvoerder 
bevestigt dat in de herfstvakantie meer reizigers komen en er op ‘piekmomenten’ rijen zijn. Er 
is volgens hem geen verwachting te geven omdat de drukte per dag en moment verschilt. ‘We 
zetten alle beschikbare capaciteit in, maar reizigers moeten zeker rekening houden met rijen 
voor de beveiligingscontrole. En ook andere partijen zoals bagage-afhandelaars hebben te 
weinig personeel, dus  

In de eerder opgelegde maximumaantallen passagiers is volgens Schiphol rekening gehouden 
met de drukte van de herfstvakantie, net als met ziekteverzuim. ‘Dat gaat ons helpen bij het 
behapbaar houden van de rijen. Maar als de coronabesmettingen in het land toenemen, zullen 
we dat uiteindelijk ook zien op de luchthaven.’ Bron: Trouw, 13 oktober 2022. 

Regeringen hebben explosie van economische ongelijkheid sinds 
pandemie verergerd 

Rijke en lage-inkomenslanden hebben de explosie van de economische ongelijkheid sinds het 
uitbreken van de coronapandemie verergerd. De regeringen van die landen hebben in de 
uitgaven voor gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming gesneden, terwijl ze 
weigeren de belastingen op de allerrijksten te verhogen. Dat stellen Oxfam en Development 
Finance International (DFI). Bron: Het Nieuwsblad, 11 oktober 2022. 

Coronamaatregelen nauwelijks gemonitord of geëvalueerd door kabinet 

Het kabinet heeft de effecten van de coronamaatregelen nauwelijks gemonitord of geëvalueerd. 
Dit concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in het vandaag verschenen 
rapport Aanpak Coronacrisis, deel 2. De onderzoeksraad oordeelde eerder dat de rolverdeling 
tussen het kabinet als besluitvormer en de expert als adviseur niet duidelijk is. Ten slotte 
houdt het kabinet te weinig rekening met de verschillende mogelijke scenario's. 

De opstellers van het rapport stellen dat wanneer er meer kennis is over de effecten van 
genomen maatregelen, het kabinet 'betere afwegingen' kan maken bij een opleving van het 
virus of toekomstige pandemieën.  

De opstellers van het rapport stellen dat wanneer er meer kennis is over de effecten van 
genomen maatregelen, het kabinet 'betere afwegingen' kan maken bij een opleving van het 
virus of toekomstige pandemieën. Ook stellen de onderzoekers dat de rolverdeling tussen het 
kabinet als besluitvormer en de expert als adviseur niet duidelijk is. 

Ten slotte vindt de Raad dat het kabinet opnieuw te weinig rekening houdt met verschillende 
mogelijke scenario’s. Zo gaat het kabinet bij de voorbereiding van vaccinatiecampagnes er 
vanuit dat vaccins via de huisarts gedistribueerd zullen worden, maar wanneer verspreiding 
via de huisarts niet mogelijk is, dan ontstaat te veel druk op de GGD’en. 

De Raad beveelt daarom aan de maatregelen alsnog te evalueren en de effecten en 
neveneffecten in kaart te brengen. De Raad benadrukt het belang van een duidelijke 
rolverdeling van de betrokken crisisorganisaties en het kabinet. Bron: BNR, 12 oktober 2022. 

Steven Van Gucht verwacht opeenvolgende coronagolven tot in de lente, 
nieuwe PQ1-variant wint terrein 

De huidige coronagolf lijkt te vertragen en de coronacijfers zullen mogelijk binnenkort 
stabiliseren, maar het seizoen van de ademhalingsvirussen is nog maar net begonnen. ‘De 
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cyclus van opeenvolgende golven, golfjes en plateaus zal waarschijnlijk een realiteit blijven 
voor deze herfst, winter en mogelijk zelfs tot de vroege lente’, zo heeft viroloog Steven Van 
Gucht vrijdag gezegd tijdens een persconferentie. Bron: Het Nieuwsblad, 14 oktober 2022. 

Minder tests, nieuwe vaccinatiecampagne en terugkeer van het mondmasker: dit is het 
winterplan. 

Het valt niet meer te ontkennen: we zitten in een nieuwe coronagolf. Een ‘winterplan’ moet 
ervoor zorgen dat de piek van golf nummer acht bescheiden blijft. De krijtlijnen: een extra 
boost voor vaccinaties, minder PCR-testen, en de terugkeer van het mondmasker. Bron: Het 
Nieuwsblad, 14 oktober 2022. 

 

Straatbeeld uit Singapore. Inzet: microbioloog Bert Mulder (Foto Paul Rapp). © Reuters 

Coronavariant waar vaccins minder vat op hebben duikt op in Gelderland 

De zogeheten XBB-variant van het coronavirus, die hard rondgaat in het Aziatische Singapore, 
is in september ook voor het eerst in Nederland vastgesteld. In Gelderland. Deze variant lijkt 
veel minder vatbaar voor vaccins. ‘Dan zeg je toch even: ‘oei’, zegt de Nijmeegse arts-
microbioloog Bert Mulder. 

1. Wat is dit nu weer voor variant? 

Waar de afgelopen twee jaar het coronavirus in varianten Alpha en Delta duidelijk aanwijsbaar 
was, zorgt de overname door de Omikron-variant voor een nieuwe situatie. Daarvan ontstaan 
allemaal ondersoorten met namen als BA.2.75.2, BR.1, BJ.1. BN.1 en BQ.1.1 . Deze soorten 
bestaan naast elkaar en vermengen zich ook weer. 

Eigenlijk weten we over vier weken pas hoeveel mensen nu besmet zijn met deze Singaporese 
variant. 

Op dit moment is in Nederland BA.5 dominant, naast andere soorten. 
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Maar ook een nieuwe variant, die inmiddels in Singapore al dominant is, is nu in Nederland 
aangekomen. Medio september werd XBB voor het eerst hier gevonden en dat was in 
Gelderland, zo blijkt. Opvallend: deze variant verspreidt zich heel snel in Singapore, een land 
waar de vaccinatiegraad juist heel hoog is. 

2. Hoe kan dat? 

Uit eerste onderzoeken blijkt dat het XBB-virus heel slecht reageert op de vaccins die nu op 
de markt zijn, zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in 
Nijmegen. De antistoffen die het lichaam aanmaakt van vorige besmettingen blijken ook niet 
goed te werken tegen deze nieuwe variant. 

Dan is het ook logisch dat deze variant zich sneller verspreidt dan andere varianten van het 
virus, aldus Mulder. 

3. Moeten we ons nu zorgen maken? 

Dat is de grote vraag. Mulder verwacht op dit moment namelijk niet dat deze variant dit najaar 
het meest dominant gaat worden in Nederland. Al loopt de controle daarop wel wat achter, 
zegt hij. ‘Eigenlijk weten we over vier weken pas hoeveel mensen nu besmet zijn met deze 
Singaporese variant.’ 

4. Maar is dit nu nog steeds een Omikron-variant en dus niet zo ziekmakend? 

Er zijn nog geen signalen dat deze variant meer ziekmakend is dan de andere varianten die 
nu in Nederland rondgaan. Als hij wel stukken besmettelijker lijkt, en minder vatbaar voor 
vaccins, kan het echter wel voor problemen zorgen. 

Denk daarbij aan grootschalige uitval van personeel en een toelopende druk op de zorg, aldus 
Mulder. ‘Als je hoort dat XBB minder vatbaar is voor vaccins, dan denk je toch: ‘oei’. Een 
nieuwe variant waar de vaccins duidelijk minder vat op hebben, is natuurlijk slecht nieuws.’ 

Formeel wordt ook deze variant nog Omikron genoemd. Wat Mulder betreft, verandert dat wel. 
‘Op een gegeven moment heb je wezenlijk met een andere variant te maken, dan is het 
verwarrend als steeds dezelfde naam wordt gebruikt.’ Bron: De Gelderlander, 15 oktober 
2022. 

Onduidelijk of sluiten scholen nuttige maatregel was 

Woensdag verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de 
aanpak van het kabinet bij de coronacrisis. Daarin wordt geschreven over de genomen 
maatregelen tijdens de crisis en de evaluatie hiervan. De OVV concludeerde dat het nog steeds 
onduidelijk is welk effect de sluiting van scholen eigenlijk heeft op de verspreiding van het 
coronavirus. 

Lezer Bowser vindt dat het kabinet ondanks alles goed heeft gehandeld: 

‘Je kunt simpelweg stellen dat elk contact dat er niet is bijdraagt aan de reductie van 
besmettingen. Of het wijs is bijvoorbeeld scholen te sluiten gaat over proportionaliteit. Die is 
vooraf met aannames te bepalen en achteraf (in een steeds veranderend speelveld) nauwelijks 
vast te stellen.’ 

‘De belangrijkste les moet volgens mij zijn dat we sneller overgaan op milde maatregelen. Dat 
maar aankijken en uitstellen leidt ertoe dat ook 'draconische maatregelen' aan de orde komen 
(omdat code zwart in de zorg dreigt te ontstaan). Ons kabinet zit er niet om de 
populariteitsprijs binnen te slepen. Gewoon doen wat nodig is. Hoe eerder, hoe beter (mildere 
maatregelen).’ 

Lezer BozBoz had graag meer nuance gezien bij de keuze om de scholen te sluiten. 
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‘Ik kan uit ervaring zeggen dat de scholen sluiten iets te drastisch is geweest. De regel om 
halve klassen 2,5 dag naar school te laten gaan was beter. Leerlingen houden contact met 
elkaar en zaten toch maar met maximaal vijftien leerlingen in de klas. Een goede 
tussenoplossing. Thuis werd er goed gewerkt, ook omdat leerlingen het best fijn vonden om 
een paar dagen per week vanuit huis te werken.’ 

‘Er was ook een mogelijkheid voor kinderen die een moeilijke thuissituatie hadden om de hele 
week op school te komen. Ook de pauzes waren meer verdeeld, zodat er meer ruimte was in 
de aula. Maatwerk dus, in plaats van de hele boel sluiten.’ Bron: NU.nl, 16 oktober 2022. 

Lockdowns Chinese stijl: corona is voor velen een baantje 

De deur niet uit mogen, constant toezicht op je doen en laten, en elke dag getest worden: voor 
Chinezen is dit nog altijd dagelijkse vrees. Terwijl de wereld grotendeels af is gestapt van 
corona-maatregelen, leeft China nog altijd in een wereld van ‘zero-covid’. Dat betekent dat de 
overheid er alles aan doet om het virus volledig de kop in te drukken. Waar nieuwe 
besmettingen opduiken, volgt rigoureus een lockdown. Maar dan wel een lockdown in Chinese 
stijl. Bron: AD, 15 oktober 2022. 

Is de achtste corona-golf echt begonnen in Spanje nu het aantal covid-
patiënten stijgt? 

Terwijl het Ministerie van Volksgezondheid bij de presentatie van de wekelijkse corona-cijfers 
sprak over een kleine stijging van covid-patiënten in de ziekenhuizen, schrijven 
sommige kranten in Spanje al over de start van de achtste corona-golf. Maar is de situatie in 
Spanje wel ernstig genoeg om nu al te spreken over een nieuwe ‘ola de corona’. 

Het aantal ziekenhuisopnames van covid-patiënten is de afgelopen week met 19  procent 
gestegen naar 3.303 personen, ongeveer 600 meer dan een week daarvoor. Dit is het hoogste 
aantal covid-patiënten in ziekenhuizen sinds 26 augustus. De druk op de ziekenhuizen is 
echter niet erg veel gestegen want slechts 2,69  procent van de ziekenhuisbedden is bezet met 
covid-patiënten. Wat betreft de covid-patiënten die zich op de intensive care afdeling bevinden, 
is dat gestegen naar 174 patiënten, 2  procent van alle UCI-bedden. 

Er zijn volgens de wekelijkse gegevens 20.652 nieuwe positief geteste personen bijgekomen in 
Spanje waardoor het totaal aantal positief geteste personen sinds maart 2020 is gestegen naar 
13.462.593 personen. De afgelopen zeven dagen zijn ook 68 personen met of door covid-19 
overleden waardoor het aantal officieel geregistreerde en bevestigde covid-doden steeg naar 
114.641 personen. 

Recent is men in Spanje begonnen met het zetten van de vierde corona-prik bij alle personen 
vanaf 60 jaar waarbij men is begonnen met de groep 80-plussers, bewoners van 
verzorgingshuizen en kwetsbare personen. In totaal zijn in Spanje 40.657.640 inwoners vanaf 
5 jaar met twee corona-prikken en hebben 26.000.111 personen een eerste boosterprik of 
herhaalprik ontvangen, in totaal dus drie prikken. 

Wat betreft de eventueel te nemen corona-maatregelen wordt daar in Spanje nog niet over 
gediscussieerd omdat de situatie nog niet alarmerend is. Zoals bekend geldt in Spanje nog 
steeds een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zoals bus, trein, tram, metro en taxi en 
op diverse gesloten plaatsen zoals apotheken, fysiotherapeuten, tandartsen, seniorencentra, 
bejaardenhuizen, medische centra, ziekenhuizen. Bron: SpanjeVandaag, 15 oktober 2022. 

Isolatie en testen moeten weer de norm worden bij corona 

De Rijksoverheid lanceert vandaag een nieuwe coronacampagne 'Samen verder'. De oproep 
van de campagne is om je te laten testen bij klachten en in isolatie te gaan wanneer je het 
virus hebt opgelopen. 'Een goede campagne om weer bewustwording te creëren van de 
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basisregels, maar het had eerder gekund', stelt Bas van den Putten, hoogleraar 
Gezondheidscommunicatie aan de UvA. 

De Rijksoverheid lanceert de coronacampagne 'Samen verder', waarbij ze mensen oproepen 
om zich te testen bij gezondheidsklachten en in isolatie te gaan bij een positieve test.  

'De overheid heeft twee doelen op het gebied van corona. Ten eerste willen ze dat de 
samenleving open blijft en ten tweede willen ze dat de ziekenhuizen het aankunnen. Door de 
focus weer te leggen op de basismaatregelen zou dat haalbaar moeten zijn', denkt Van den 
Putte. 

De basismaatregelen zijn een beetje weggezakt, maar het virus steekt nu weer de kop op. Door 
deze campagne creëert de overheid bewustwording bij de burgers, waardoor de overheid hoopt 
de doelstellingen te kunnen halen. Alleen dat al maakt het een goede campagne, meent Van 
den Putte. 

De hoogleraar stelt wel dat de campagne 'eerder had gekund', maar nu het aantal 
coronagevallen oploopt het wel een logisch moment is om er meer op in te zetten. 'De 
basisregels moeten de norm worden, zodat we als samenleving de risicogroepen kunnen 
beschermen tijdens de komende golf.' 

Van den Putte vindt de gedachte van de campagne niet alleen goed, maar ook de slogan 
'Samen verder' is een goede vondst stelt hij. 'We moeten leren samen te leven met het virus, 
maar ook samen met de zwakkeren in de samenleving. Iedereen heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid en we moeten het samen doen.' 

Naast het isoleren en testen zet de overheid ook in op het vaccinatieprogramma. 'Met deze 
tweede pijler word er ingezet op een andere doelgroep. De mensen die risico lopen, kunnen 
zich laten vaccineren voor bescherming. Terwijl de andere groep die het risico neemt, maar 
toch besmet raakt in isolatie zou moeten gaan om de risicogroep te beschermen', legt Van den 
Putte uit. Bron: BNR, 17 oktober 2022. 

Boetes voor artsen die niet-toegestane medicijnen tegen corona 
voorschreven 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen maanden zestien artsen 
een boete gegeven omdat ze medicijnen tegen corona hebben voorgeschreven die daar niet 
voor zijn geregistreerd. Dat heeft de inspectie bekendgemaakt. 

De hoogste boete die dit jaar is uitgedeeld, bedraagt 13.000 euro. Deze arts had de medicijnen 
150 keer voorgeschreven. 

De boetes zijn uitgedeeld tussen juli en oktober van dit jaar. De betroffen artsen hebben 
tijdens de coronapandemie ivermectine (tegen parasieten) of hydroxychloroquine (tegen 
malaria) voorgeschreven voor de behandeling van corona. 

In Nederland mogen artsen niet zomaar geneesmiddelen voorschrijven die voor andere ziektes 
zijn bedoeld. Er zijn wel uitzonderingen, maar die gelden niet voor deze medicijnen, meldt de 
IGJ. 

Hoe makkelijk je aan de medicijnen kon komen, toonde de onderzoeksredactie van RTL 
Nieuws eerder aan. Bron: RTL Nieuws, 17 oktober 2022. 

De gezondheidsinspectie heeft sinds de zomer zestien artsen een boete opgelegd, omdat zij de 
verkeerde middelen voorschreven bij COVID-19. De hoogste boete bedroeg bijna 13.000 euro 
en was voor een arts die zo'n 150 keer het verkeerde recept schreef. 

Het gaat om het omstreden gebruik van ivermectine (tegen parasieten) en hydroxychloroquine 
(vooral tegen malaria) tegen corona. Deze middelen zijn al sinds het begin van de coronacrisis 
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in beeld. Maar de effecten en veiligheid van het gebruik zijn in het geval van COVID-19 
twijfelachtig. 

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze middelen werken tegen de ziekte die het 
coronavirus veroorzaakt. Ook kan het gebruik onveilig zijn. Daarom mogen artsen ze niet 
voorschrijven als medicijn tegen corona. 

In Nederland mogen artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die voor andere ziekten 
bedoeld zijn. Er zijn uitzonderingen, maar daar moeten dan wel protocollen of zogenoemde 
standaarden voor zijn opgesteld. En dat is bij ivermectine en hydroxychloroquine niet het 
geval. ‘Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat 
voor het offlabelgebruik van deze middelen bij COVID-19 geen plek is’, zegt de inspectie. 

De beboete artsen staan allemaal in het BIG-register. Om wat voor dokters het precies gaat, 
deelt de inspectie niet. Het totale aantal boetes staat nu op zeventien, want vorig jaar werd er 
ook al een van 3.000 euro opgelegd. Of er nog meer boetes zullen volgen, weet de inspectie 
niet. Bron: NU.nl, 17 oktober 2022. 

Aantal opgenomen mensen met corona stijgt tot ruim 1200 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1211 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. 
Dat is het hoogste aantal sinds 15 april, iets meer dan zes maanden geleden. 

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun 
coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en 
toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut 
zegt dat de najaarsgolf is begonnen. 

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen werkt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) de ziekenhuiscijfers niet bij. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 
1094 opgenomen mensen. Dat betekent dat er in het weekeinde 117 mensen meer zijn 
opgenomen dan er het ziekenhuis hebben verlaten. Die toename is kleiner dan de twee 
voorgaande weekeindes. 

Ongeveer een maand geleden behandelden ziekenhuizen iets meer dan 400 positief geteste 
mensen. De totale bezetting is dus in een paar weken tijd bijna verdrievoudigd. Vooral 
verpleegafdelingen hebben het veel drukker gekregen. 

In de afgelopen dag zijn 187 positief geteste mensen nieuw opgenomen in de ziekenhuizen. 
Dat is de grootste instroom sinds 2 april. 

Precies een jaar geleden, op 17 oktober 2021, behandelden ziekenhuizen 553 
coronapatiënten. Dat is minder dan de helft van de huidige bezetting. Ongeveer een maand 
later, half november vorig jaar, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december 
piekte de golf bij meer dan 2800 opgenomen coronapatiënten. 

Intensive cares hadden het toen echter veel drukker dan nu. Een jaar geleden lagen daar 142 
mensen, nu 45. Sinds afgelopen april is het aantal coronapatiënten op de intensive cares niet 
meer boven de honderd uitgekomen. Bron: De Telegraaf, 18 oktober 2022. 

RIVM: veel verschillende subvarianten van Omikron gaan rond 

Momenteel gaan veel verschillende mutaties van het coronavirus rond, zegt een woordvoerder 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is niet direct reden tot zorg. 
Het zijn subvarianten van Omikron en de meeste hebben nog niet de overhand genomen zoals 
Omikron dat eind 2021 deed. Inmiddels is het slecht te voorspellen welke subvariant mogelijk 
dominant wordt, aldus het RIVM. 
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Met de zogenoemde kiemsurveillance houdt het RIVM in de gaten welke varianten rondgaan. 
Doordat het zoveel varianten zijn, is het inmiddels lastig om ze volledig bij naam te noemen. 
„Er is een soort wedloop van varianten gaande’, zegt de woordvoerder. Een aantal voorbeelden 
zijn de BQ.1.1-variant (ook wel cerberus genaamd), de XBB-variant (gryphon) en de BA.2.75-
variant (centaurus). 

Veel subvarianten hebben los van elkaar dezelfde aanpassingen ondergaan, vertelt de 
woordvoerder. Dus hoewel ze andere Omikron-voorouders hebben, komen soms dezelfde 
mutaties terug. Waarschijnlijk geeft die mutatie de variant wat meer voordeel bij infectie. 
„Toch is geen enkele mutatie zo veel besmettelijker dat hij andere soorten wegdrukt’, aldus de 
woordvoerder. Het is dus mogelijk dat deze winter verschillende coronavarianten met 
vergelijkbare eigenschappen naast elkaar zullen circuleren. 

Wereldwijd is het verschillend welke Omikron-varianten mensen het meest besmetten. In 
Nederland worden BA.5 en zijn afstammelingen vaker aangetroffen in de kiemsurveillance. In 
Singapore zijn momenteel meer besmettingen veroorzaakt door de XBB-variant, die 
vooralsnog weinig gevonden is in Nederland. „Het hangt af van de immuniteit van mensen, 
dus welke vaccinaties ze hebben gekregen en waarmee ze eerder besmet zijn geweest.’ Bron: 
De Telegraaf, 18 oktober 2022. 

 

Bron: Nederlands Dagblad, 19 oktober 2022. 

Vanaf nu kunnen zestigminners een nieuwe coronaprik halen 

Mensen geboren in 1963 en 1964 kunnen nu ook een afspraak maken voor een nieuwe 
coronavaccinatie. Daarmee zijn officieel de zestigminners aan de beurt voor een herhaalprik, 
meldt zorgminister Ernst Kuipers maandag op Twitter. 

Mensen uit deze geboortejaren kunnen direct online een afspraak maken. Koepelorganisatie 
GGD GHOR Nederland zegt dat zij geen uitnodigingsbrief ontvangen. Na deze geboortejaren 
worden stap voor stap steeds meer mensen onder de zestig uitgenodigd. 
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Iedereen van zestig jaar en ouder, zorgmedewerkers en mensen met medische risico's waren 
de eerste groepen aan de beurt voor de boostervaccinatie. 

Overigens staat de leeftijdsgrens op de afsprakensite uitgeschakeld. Dat is zodat 
zorgmedewerkers en mensen die de griepprik krijgen makkelijker een afspraak voor een 
herhaalprik kunnen maken. Mensen die nog niet uitgenodigd zijn, kunnen daardoor al wel 
een afspraak maken. De GGD vraagt mensen zich aan de prikvolgorde te houden en 
risicogroepen voor te laten gaan. 

Bij deze vaccinatieronde krijgen mensen de aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech of 
Moderna. Die zijn bijgewerkt zodat ze ook werken tegen de Omikron-variant van het 
coronavirus. Uit cijfers van vorige week komt naar voren dat inmiddels 23,4  procent van de 
zestigplussers een herhaalprik heeft gehaald. Bron: De Telegraaf, 18 oktober 2022. 

Niet iedereen kreeg ‘juiste’ herfstprik: tienduizenden Belgen kregen 
booster met verouderd vaccin0M 

Meer dan 50.000 Vlamingen kregen een klassiek en geen aangepast vaccin als herfstprik. 
Voor de huidige campagne zouden nochtans alleen vaccins gebruikt worden die zijn afgestemd 
op de Omikron-variant. Naar een verklaring is het gissen. 

 

De herfstcampagne draait op volle toeren. Sinds 12 september zijn vaccinatiecentra druk in 
de weer met het zetten van nieuwe boosterprikken. Hiervoor zouden uitsluitend bivalente 
vaccins gebruikt worden. Die zijn zowel geënt op de originele Wuhan-stam als op de Omikron-
variant, aanvankelijk BA1, maar sinds vorige week is ook een vaccin met de combinatie BA4 
en BA5 beschikbaar. BA5 is de subvariant die momenteel de ronde doet. 

Toch blijkt uit cijfers van Sciensano dat 2  procent het originele vaccin als herfstprik kreeg. 
Dat lijkt weinig, maar het gaat om meer dan 50.000 mensen, van wie bijna de helft 65 jaar of 
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ouder is. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat alle vaccinatiecentra de 
instructie hebben gekregen om voor de herfstprik alleen bivalente vaccins te gebruiken. ‘99,9  
procent heeft dat ook gedaan’, zegt woordvoerder Joris Moonens. In de eerste week heeft het 
agentschap de campagne nauwgezet opgevolgd. Er werden toen een duizendtal fouten 
vastgesteld. Volgens Moonens zijn die terug te brengen op verkeerde registraties en 
occasioneel een menselijke fout waarin het klassieke in plaats van het aangepaste vaccin werd 
gebruikt. 

Het agentschap vermoedt dat de ‘foute’ prikken eerder buiten de vaccinatiecentra worden 
gezet. ‘In theorie is er maar één circuit, de centra, maar er zijn intussen decentrale stocks 
ontstaan’, zegt Moonens. Sommige huisartspraktijken en arbeidsgeneeskundige diensten van 
bedrijven zouden zelf boosterprikken zetten, mogelijk met het originele vaccin. 

Huisartsenvereniging Domus Medica betwist dat. Vaccins die worden gezet in praktijken en 
bedrijven komen steeds uit het vaccinatiecentrum. Alleen klaargemaakte spuitjes gaan naar 
buiten, geen flacons. Bij Pfizer moeten die bewaard worden op min 80 graden Celsius. ‘Wij 
kunnen dat niet’, zegt voorzitter Roel Van Giel. Hij vermoedt dat enkele vaccinatiecentra hun 
‘oude’ stock abusievelijk eerst hebben opgebruikt en dat het al eens kan mislopen bij de 
registratie. 

Dat denkt ook Dirk Ramaekers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de taskforce 
vaccinaties. ‘Het blijven menselijke handelingen, het kan hier en daar verkeerd lopen. Maar 
vergeleken met andere landen valt het mee.’ Vooral bij de registratie loopt het volgens 
Ramaekers wel eens fout. Mensen krijgen het juiste vaccin, maar de foute code wordt 
doorgegeven. 

Een kleine vijftig mensen zouden een Johnson & Johnson-booster hebben gehad. Dat is geen 
lapsus. Een kleine groep verdraagt de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna niet en dan is 
Johnson & Johnson momenteel het enige alternatief. ‘Dat is ook goedgekeurd als booster’, 
zegt Ramaekers. Op mijngezondheid.be kan iedereen zelf nagaan welk type vaccin ze hebben 
gekregen. Wie de klassieke versie kreeg, hoeft zich geen zorgen te maken,  

Daarover is iedereen het eens. ‘Ook het origineel werkt uitstekend als booster. Dat weten we 
uit verschillende internationale studies’, aldus Ramaekers. Bron: Het Nieuwsblad, 21 oktober 
2022. 

Aantal positieve coronatests daalt licht, coronagolf lijkt te stagneren 

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus is voor het eerst in zeven weken licht 
gedaald. Met de afname van het groeitempo lijkt de herfstgolf te stagneren. De instroom van 
coronapatiënten in ziekenhuizen neemt nog wel wat toe. 

Over de afgelopen week testten 22.688 mensen positief op het virus, zo’n 4  procent minder 
dan de voorgaande week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De afname van het groeitempo 
van afgelopen weken zet daarmee verder door. Toch is het zeer de vraag of de herfstgolf 
daadwerkelijk de piek heeft bereikt, benadrukt een woordvoerder van het RIVM. ‘We zitten 
nog maar aan het begin van het seizoen waar we veel luchtweginfecties zien, het kan dus alle 
kanten op.’ 

De relatief snelle daling kan te maken hebben met de brede immuniteit die mensen inmiddels 
hebben opgebouwd tegen het virus. ‘Corona is er nu ruim twee jaar. Door doorgemaakte 
besmettingen en vaccinaties heeft de samenleving inmiddels enige bescherming’, zegt de 
RIVM-woordvoerder. Tegelijkertijd is er een ‘wedloop tussen immuniteit en subvarianten van 
het virus’ die verdere voorspelling van het verloop van de golf bemoeilijkt, benadrukt hij. 

Daar komt nog bij dat dit in verschillende opzichten een atypische golf is. ‘Behalve het 
basisadvies gelden nu geen aanvullende maatregelen. We weten niet precies wat voor effect 
dat zal hebben’, aldus de woordvoerder. Dat stagnatie bij eerdere golven veelal duidde op een 
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omslag biedt nu dus geen garantie. ‘Als het bijvoorbeeld kouder wordt en we weer meer binnen 
gaan leven, kan het zijn dat de besmettingen juist weer verder stijgen.’ 

Ondanks de lichte daling van het aantal positieve tests blijft het virus, met nog steeds bijna 
23 duizend besmettingen in een week, flink rondgaan. Vorige week zette het ministerie van 
Volksgezondheid de zogenoemde coronathermometer op stand twee van de vier. Die verhoging, 
die vooral geldt als een waarschuwing, is nog steeds van kracht. 

Vanwege het aanhoudend hoge aantal positieve coronatesten raadt het RIVM kwetsbaren en 
ouderen aan om een boosterprik te halen. Ook geldt voor iedereen het nadrukkelijke advies 
om de basisregels in acht te nemen, zoals thuisblijven en zelftesten bij klachten en isolatie na 
een positieve coronatest. Het instituut raadt mensen die intensief contact hebben gehad met 
een positief getest persoon om tien dagen afstand te houden van zeer kwetsbare mensen. 

In de ziekenhuizen komen nog altijd meer coronapatiënten binnen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Afgelopen week kwamen er per dag 
gemiddeld zo’n 152 covidpatiënten binnen op verpleegafdelingen, 6  procent meer dan een 
week ervoor. In totaal liggen nu 1.166 patiënten met corona op reguliere ziekenhuisafdelingen. 
Op de ic’s was afgelopen week sprake van een verdubbeling van het aantal nieuwe opnamen, 
maar de totale bezetting blijft daar met 45 patiënten laag. 

Het hogere aantal opnamen en de toename van de ziekenhuisbezetting leidt overigens nog niet 
tot onhoudbare druk op verpleeg- en ic-afdelingen. Bovendien lijkt de stijging van het totale 
aantal ziekenhuisopnamen de afgelopen weken juist wat af te vlakken. Het LCPS ziet dat het 
groeipercentage sinds de eerste week van oktober daalt. ‘Maar uit eerdere golven in 2020 en 
2021 blijkt dat de instroom na een korte afvlakking ook weer kan toenemen.’ Bron: De 
Volkskrant, 18 oktober 2022. 

Twee vrouwen aangehouden voor fraude met vaccinatiebewijzen corona 

Twee voormalige GGD-medewerkers uit Terneuzen zijn aangehouden op verdenking van 
fraude met vaccinatiebewijzen tegen corona. De politie vermoedt dat zo'n 300 mensen een vals 
bewijs van de twee vrouwen hebben gekregen. 

De GGD Zeeland ontdekte de fraude en deed aangifte, meldt Omroep Zeeland. De twee zijn 
dinsdag aangehouden. De rechter-commissaris heeft besloten dat ze nog twee weken blijven 
vastzitten. 

De valse bewijzen die ze hebben uitgegeven, worden ongeldig verklaard. De politie doet 
onderzoek naar de fraude. Bron: NOS, 21 oktober 2022. 

Tweetal vast om fraude met vaccinatiebewijzen corona 

Twee ex-medewerkers van de GGD Zeeland worden ervan verdacht te hebben gefraudeerd met 
vaccinatiebewijzen tegen corona. Politie en Openbaar Ministerie vermoeden dat de twee 
vrouwen uit Terneuzen ongeveer driehonderd mensen die niet waren gevaccineerd tegen 
corona wel een vaccinatiebewijs hebben gegeven. 

De valse vaccinatiebewijzen worden ongeldig verklaard, meldt de politie. De GGD Zeeland 
ontdekte de fraude en deed aangifte. Het onderzoek is in volle gang. De verdachten zijn 
dinsdag aangehouden, de rechter-commissaris heeft inmiddels besloten dat ze veertien dagen 
langer vast blijven zitten. Bron: WNL, 21 oktober 2022. 

Nieuwere herhaalprik - tegen huidige variant - beschikbaar, maar oude 
voorraad moet er eerst uit 

Wie nu een vaccinatie tegen corona haalt, wordt ingeënt tegen een variant die al vier maanden 
niet meer dominant is. Het ministerie laat de nieuwe herhaalprik tegen corona bewust op de 
plank liggen. Er is een versie beschikbaar die speciaal is gemaakt tegen de huidige variant 
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van het Omikronvirus, maar eerst wordt de oude voorraad opgemaakt. Bron: NOS, 22 oktober 
2022. 

Corona is voor veel mensen nu een ver-van-mijn-bed-show: ‘Ik heb me 
toch al drie keer laten vaccineren’ 

Terwijl de besmettingscijfers oplopen en de ziekenhuizen de druk weer voelen, laten we ons 
niet meer aan banden leggen. Al zal het virus nooit meer verdwijnen, corona is op dit moment 
nauwelijks een thema. 

‘Corona? Wat is dat?’, grapt Curio-student Jeroen die samen met vijf klasgenoten deze middag 
geniet van een biertje op een zonovergoten terras aan de Bredase Haven. ‘Ik hoor er niemand 
meer over.’ Yuri vult aan: ‘Het is de normaalste zaak van de wereld geworden, het hoort erbij, 
net als een griepje.’ 

Ook op hun school, ze volgen bij Curio een technische opleiding, is corona geen issue meer. 
‘Ach, je ziet af en toe nog een poster met daarop de tekst dat je anderhalve meter afstand moet 
bewaren, maar die zijn ze dan vergeten weg te halen. Of ergens zie je nog een verdwaalde 
sticker op de vloer, die lastig te verwijderen is.’ 

Mondkapjes, lockdowns, avondklok, onderwijs op afstand, horeca potdicht, winkels gesloten. 
We hebben het met zijn allen flink voor de kiezen gehad sinds begin maart 2020 het 
coronavirus onbarmhartig toesloeg. Na vier golven sloeg de coronamoeheid wel toe. Klaar als 
we waren met de maatregelen die de samenleving voor een flink deel lamlegden. 

 

De coronaregels zijn al even verdwenen, en zijn op straat ook niet meer te bekennen. © 
Pix4Profs/Marcel Otterspeer 

Nu zijn de kroegen vol, zitten we - zónder mondkapje - opeengepakt in trein en bus en zoeken 
velen hun collega’s weer op; al is het thuiswerken een permanent onderdeel van ons 
arbeidsbestaan geworden. ‘Corona is nauwelijks een gespreksonderwerp meer’, constateert 
gedragspsycholoog Sabine Jansen. 

‘In de eerste coronaperiode was iedereen erg bereid om zich aan de maatregelen te houden. 
Het voelde als een collectieve poging om corona te verslaan. We wassen misschien nog steeds 
onze handen wat vaker, maar afstand houden, een mondkapje dragen? Waarom zou je? 
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Corona gaat nooit meer weg is de algemene opvatting. En dat zorgt ervoor dat corona 
inmiddels voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow is.’ 

 

Op een terras aan de Haven in Breda. Van links naar rechts: Daan (19 jaar), Stan (19), Yuri 
(36), Jeroen (25), Daniël (19) en Sascha (21). © Gerlach Hochstenbach 

 

Hoewel de ziekenhuizen weer voller raken met coronapatienten, is daar in het dagelijkse leven 
weinig van te merken. © Pix4Profs-Ron Magielse 

‘Dat is het wel als er iets totaal nieuws gebeurt, we urgentie en relevantie voelen. Dat was 
corona toen het virus tweeënhalf jaar geleden zijn intrede deed. Het bracht zoveel onzekerheid 
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met zich mee, we wisten er nauwelijks iets van. Het voelde allemaal als een grote dreiging, 
zeker toen de ziekenhuizen overvol raakten. Als gevolg daarvan onderkenden we het grote 
belang van de maatregelen.’ 

Maar de periode duurde zo lang dat gaandeweg de rit een coronamoeheid onmiskenbaar 
meester van ons werd, zegt Jansen. ‘En inmiddels het hele gevoel van urgentie weg. De meeste 
mensen praten er niet meer over. Op feestjes is het geen issue meer. We beschouwen het als 
een griepje dat erbij hoort. Zien dat de kans dat je er erg ziek van wordt of eraan overlijdt heel 
klein is. Waarom zou je dan je leven on hold willen zetten?’ 

Toch, de coronanajaarsgolf is inmiddels begonnen. In een maand tijd is het aantal patiënten 
met corona in de ziekenhuizen opgelopen van ruim 400 naar ruim boven de 1200. Minister 
Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei recent dat ongeveer een op de 25 Nederlanders op dit 
moment besmet is met het coronavirus. 

De overheid gebruikt sinds vorige maand een ‘thermometer’ om de lijn van de epidemie te 
volgen. Die heeft vier standen, en stond tot vorige week op het laagste niveau. Vanwege de 
nieuwe golf is de thermometer een stapje gestegen. De impact van corona op de samenleving 
is niet langer ‘laag’, maar ‘verhoogd’. 

Kuipers dringt er bij iedereen op aan om zeker die herhaalprik te laten zetten. De bewindsman 
wil het tempo van de vaccinatiecampagne opvoeren die sinds halverwege vorige maand aan 
de gang is. Sinds deze week kunnen mensen tussen de 40 en 60 jaar een afspraak voor een 
herhaalprik maken. Over een paar weken is iedereen boven de 12 jaar aan de beurt. 

‘We willen als samenleving openblijven’, benadrukt hij. ‘Ons streven is om weg te blijven van 
maatregelen. Voor nu is het ook niet nodig, anders dan basisadviezen en de sterke nadruk op 
het vaccinatieprogramma. Daar kunnen we nu mee volstaan.’ Maar hij waarschuwt dat er dan 
veel besmettingen kunnen zijn en grote uitval van personeel. 

In West-Brabant is de GGD in vier plaatsen actief met het vaccineren: Breda, Roosendaal, 
Bergen op Zoom en op Breda International Airport. Bij die laatste loopt Rob van Nassau deze 
doordeweekse ochtend naar buiten. De 74-jarige nog actieve hoefsmid uit Oud Gastel heeft 
zojuist een prik laten zetten. ‘Ik moet wel, ik ben nierpatiënt’, zegt hij nuchter. ‘Alle andere 
prikken heb ik ook gehad.’ 

Al is hij vanwege zijn ziekte in de hele coronaperiode ‘heel voorzichtig’ geweest, angstvallig 
thuis blijven zitten is niet aan hem besteed. ‘Natuurlijk niet, je moet op mijn leeftijd actief 
blijven, niet inzakken. Je geest ruim houden. Elke dag zeggen: ‘Fijn, de zon schijnt, kom op, 
we zijn er weer.’ Ik ben al vijftig jaar hoefsmid en ik ga gewoon door.’ 

Ook Van Nassau merkt dat corona geen thema meer is. ‘Het lijkt alsof het wordt 
doodgezwegen. Ik vind dat typisch Nederlands. Men is er aan gewend geraakt en denkt: het 
kan mij niet gebeuren dat ik er heel erg ziek van word. Maar ik vind, je moet corona nog steeds 
niet onderschatten. Kijk naar de ziekenhuizen, die lopen weer vol. Ik heb nog geen corona 
gehad, dat wil ik graag zo houden. Want als ik het krijg, ga ik naar de haaien.’ 

Corona onderschatten? Immunoloog Ger Rijkers aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in 
Tilburg wil ervoor waken. ‘De huidige Omikron-variant, die al een tijd leidend is, maakt 
mensen over het algemeen minder ziek. Maar dan nog, niemand weet van te voren hoe ziek 
hij wordt als hij besmet raakt met het virus.’ 

Ook Rijkers constateert dat corona nauwelijks nog een gespreksonderwerp is. ‘Klopt, althans, 
dat geldt voor de meeste mensen die niet tot een risicogroep behoren. Ik zie dat bij ouderen 
en kwetsbare mensen het virus nog wel degelijk een rol speelt.’ Hij vindt dat de overheid de 
druk mag opvoeren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een herhaalprik halen. 
‘We moeten met zijn allen veel meer over de streep worden getrokken.’ 
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Terug op Breda International Airport waar de 71-jarige Yvonne Vis en haar twee jaar oudere 
man Teun zich hebben laten vaccineren. ‘Je wilt absoluut niet ziek worden’, zegt Yvonne. ‘We 
zijn niet angstig, zeker niet. Het is anders dan het in begin van de pandemie. Maar we passen 
nog wel steeds wel op.’ Teun: ‘Ik vind dat corona er een beetje bij is gaan horen in het leven. 
Toch laten we ons uit voorzorg even vaccineren.’ 

Lang niet iedereen denkt erover zoals het echtpaar Vis. In een onderzoek van BN De Stem, een 
maand geleden, zegt slechts iets meer dan de helft van de Nederlanders zeker of waarschijnlijk 
mee te doen met de najaarsronde. In de categorie 65-plussers ligt dat percentage hoger. Het 
verschil met de 18- tot 34-jarigen is het grootst; van die groep wil niet meer dan 29  procent 
zeker een vaccinatie. 

Het RIVM ziet dat naarmate de pandemie langer duurt, de bereidheid om nog een prik te halen 
daalt. Bij de eerste prikken vorig jaar liet ongeveer 83  procent van de 18-plussers zich 
vaccineren. Voor de booster kwam zo’n 64  procent opdagen. ‘Je kunt tv-spotjes maken tot je 
een ons weegt’, zegt immunoloog Ger Rijkers, ‘ik denk niet dat het veel zal helpen. Helaas is 
het zo dat er pas een belletje bij veel mensen gaat rinkelen als de ziekenhuizen weer 
overstromen, veertigers en vijftigers op de ic belanden, de wachtlijsten oplopen. Terwijl 
vaccineren vooruitzien is. Ik zeg maar zo: ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt en niet 
wachten tot het regent’.’ 

‘Dat geldt ook voor vaccineren. Ik vind dat de overheid daar meer de nadruk op zou mogen 
leggen. We moeten met zijn allen veel meer over de streep worden getrokken. Je hoort mensen 
zeggen: ‘Ik heb me toch al drie keer laten vaccineren, moet het nu nog een keer?’ Ja, het moet 
opnieuw.’ 

De zes Curio-studenten op de Haven in Breda nemen de adviezen voor kennisgeving aan. Een 
herhaalprik scoren? Nee, dat zijn ze eigenlijk niet van plan. ‘Tenzij het echt, echt absoluut 
noodzakelijk is. Of als er weer dingen verboden worden als je die extra vaccinatie niet hebt. 
Dan wil ik ’m wel halen. Maar ik schat de kans daarop heel laag.’ Bron: BN De Stem, 22 
oktober 2022. 

Coronavirus in lente oorzaak 3,5  procent sterfgevallen, wel onverklaarde 
oversterfte 

In het tweede kwartaal van dit jaar was corona in 3,5  procent van de sterfgevallen de 
doodsoorzaak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige 
cijfers. In het eerste kwartaal was dat 8,3  procent. De oversterfte was in het tweede kwartaal 
hoger dan alleen door het virus verklaard kan worden, aldus het CBS. 

In totaal overleden in het tweede kwartaal van dit jaar 1420 mensen aan Covid-19, de ziekte 
die het coronavirus veroorzaakt. In de eerste drie maanden overleden 3564 mensen na een 
coronabesmetting. Vergeleken met dezelfde periode in 2021 stierven er in het tweede kwartaal 
van dit jaar bijna de helft minder mensen aan corona. 

Twee derde van de mensen die in de lente van 2022 overleden aan de ziekte was 80 jaar of 
ouder. Zo'n zes  procent was onder de 65 jaar. 

In april, mei en juni overleden wekelijks in totaal wat meer mensen dan voor die periode 
verwacht kon worden: er was sprake van oversterfte. Alleen in de laatste week van mei was 
dat niet zo. 

Het aantal mensen dat stierf aan ‘ziekten van de ademhalingsorganen’ was in het tweede 
kwartaal hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met de 
griepepidemie die vanaf half maart zo'n drie maanden heerste. Maar een andere mogelijke 
reden voor de oversterfte is volgens CBS-onderzoeker Ruben Van Gaalen dat mensen die 
eerder corona opliepen en herstelden, wel verzwakt waren en daardoor later alsnog overleden 
aan iets anders. 
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Een andere verklaring kan zijn dat mensen die ‘normaal gezien’ zouden zijn overleden in de 
winter, bijvoorbeeld door een infectie, nu bleven leven omdat ze zichzelf extra beschermden 
vanwege de pandemie. Die hypothese is volgens Van Gaalen moeilijk te bewijzen, maar ‘het is 
wel een patroon dat we herkennen van grote epidemieën’. 

Om het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 te bepalen, baseert het CBS zich op 
doodsoorzaakverklaringen van artsen. Die kan het bureau na vier maanden publiceren. De 
cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over sterfte aan corona 
publiceert zijn lager. Dat komt doordat het niet verplicht is een sterfgeval door corona te 
melden bij dat instituut. Het CBS registreerde sinds het begin van de pandemie 44.760 
mensen die stierven aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19. Bron: De Volkskrant, 21 
oktober 2022. 

Lepra loopt weer uit de hand door corona en militaire coup in Myanmar 

Het nieuwe militaire regime in Myanmar zorgt ervoor dat jarenlange hulpverlening aan 
leprapatiënten stokt. Dat is ernstig, want de mogelijkheid om deze ziekte uit te roeien komt 
door nieuwe medicatie en hulpverlening juist steeds dichterbij. 

Slechts twintig  procent van alle leprapatiënten in Myanmar wordt nog gevonden. Dat is het 
gevolg van de coronapandemie én de militaire coup in het land in Zuidoost-Azië. Werden er in 
het ‘normale’ jaar 2019 nog 2488 nieuwe besmettingen gevonden, in het coronajaar erna 
waren dat er maar 1877. In 2021 met corona en de militaire coup werden slechts 595 nieuwe 
lepra-besmettingen ontdekt.  

 

@ ANP - Slechts twintig  procent van alle leprapatiënten in Myanmar wordt nog gevonden, als 
gevolg van de coronapandemie én de militaire coup in het land in Zuidoost-Azië. 

Dat is erg, omdat vroege opsporing belangrijk is bij het tegengaan van nieuwe besmettingen. 
Bovendien wordt de kans op handicaps groter, naarmate lepra langer bij iemand sluimert. De 
ziekte begint met een paar plekjes op de huid die gevoelloos worden. Langzaam tast de 
leprabacterie de zenuwen aan, tot handen en voeten compleet gevoelloos worden. Hierdoor 
kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrandt of wondjes oploopt.  
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Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals verkrampte handen of 
voeten zonder tenen zijn het gevolg. Driehonderdduizend mensen in Myanmar hebben lepra 
of kampen met de gevolgen ervan. Het niet opsporen van lepra zorgt ervoor dat mensen langer 
anderen besmetten en dat zij meer risico op een handicap hebben, als gevolg van te laat 
behandelde lepra. 

Zaw Moe Aung is kartrekker in Myanmar als het gaat om de bestrijding van lepra. Hij is een 
paar dagen in Nederland voor overleg met de Leprazending in Apeldoorn. Aung doet zijn werk 
als  directeur van The Leprosy Mission Myanmar onder barre omstandigheden.  

Kon hij voorheen met zijn zeventig medewerkers vrijelijk het land door met mobiele 
hulpposten, na corona en de militaire coup van 2021 is het overzicht op de mensen met lepra 
kwijt. En dat overzicht is nu juist zo belangrijk, om verdere besmettingen te voorkomen. Lepra 
verspreidt zich via hoesten of niezen. Een uitbraak moet zo snel mogelijk ingedamd worden, 
en de besmette mensen moeten medicatie krijgen die de ziekte onderdrukt.  

 ‘We hadden heel goede contacten met alle gemeenschappen in Myanmar’, zegt Aung vanuit 
het kantoor van de Leprazending in Apeldoorn. ‘Maar sinds het leger een coup pleegde, hebben 
lokale gemeenschappen geen duidelijk hoofd meer. Mensen hebben hun taken neergelegd, 
omdat zij niet met of voor het leger willen werken. Als wij nu een dorp binnenkomen, is het 
onduidelijk wie wij daar kunnen aanspreken. De mensen wantrouwen ons, ze vragen zich af 
of wij bij het leger horen.’ 

Onder de bevolking van Myanmar is een sterke weerstand tegen de militairen die de coup 
pleegden. In de jaren ervoor was er een gedeeltelijke democratie, waarnaar veel mensen 
terugverlangen. Samenwerken met de door het leger geleide overheid is er voor The Leprosy 
Mission niet meer bij. ‘Als we dat zouden doen, dan legitimeren we het leger als overheid en 
wil niemand in het land nog met ons werken. Dat maakt het verlengen van een vergunning 
bijvoorbeeld heel moeilijk.  

Wij mogen ons werk nog doen tot 2024, maar andere organisaties zitten nu in hun maag met 
die verlenging. Het leger grijpt dat moment waarop organisaties een toestemming van hen 
nodig hebben aan om samen op de foto te gaan, of aan kranten te berichten dat er een 
samenwerking is aangegaan met een goed doel. En daarmee verlies je nu juist alle steun bij 
de bevolking.’ 

Zonder steun van een overheid krijg je lepra de wereld niet uit, zegt directeur Henno Couprie 
van Leprazending Apeldoorn. Terwijl Aung in Myanmar strijdt voor een lepraloze samenleving, 
doet Couprie dat in Nederland. Hij probeert zo veel mogelijk aandacht te trekken en geld te 
verzamelen voor de strijd tegen deze besmettelijke ziekte. Verschillende universiteiten in 
Nederland werken mee aan medicijn- en vaccinonderzoek om lepra te bestrijden. 

‘We hebben ambitieuze plannen om vanaf 2035 lepra helemaal te stoppen. Dat kan door 
medicijnen die steeds beter worden en vroege opsporing en registratie van een uitbraak. Maar 
daar heb je een overheid zeker bij nodig. Dat maakt het voor Aung nu heel lastig.’ 

Couprie praat deze dagen bij met zijn collega uit Myanmar. Aung logeert een paar dagen bij 
Couprie thuis, in Hoenderlo. De hulp in Myanmar aan leprapatiënten blijft hard nodig, ook al 
werkt de overheid niet mee. Ondanks alle beperkingen  blijft Aung met zijn team het land 
intrekken. 

Aung: ‘We geven voorlichting over wondverzorging, we maken protheses voor mensen die al 
een deel van hun ledematen zijn kwijtgeraakt, en we zorgen voor medicatie.  Lepra het land 
uit krijgen is met dit regime en in de omstandigheden waarin we ons werk moeten doen niet 
realistisch. Toch blijven we stappen zetten, met mobiele hulpposten en de professionals die 
we allemaal in dienst hebben. Alle christenen die ik tegenkom, vraag ik te bidden voor het 
verdwijnen van het militaire regime in Myanmar, zodat wij weer als vanouds ons werk kunnen 
doen.’ 
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Hoe krijg je een toekomst zonder Lepra? 

* De Leprazending in Apeldoorn wil bereiken dat er vanaf 2035 geen nieuwe leprabesmettingen 
meer zijn.  

* Het aantal gevallen is sinds de jaren 80, toen er een medicijn, genaamd MDT, tegen lepra is 
ontwikkeld, sterk afgenomen.  

* In 2000 waren er nog wereldwijd ruim 700.000 nieuwe gevallen. 

* De laatste zeven  jaar voor de coronacrisis bleef het vrij stabiel schommelen tussen de 
205.000 en 230.000 gevallen per jaar. Het aantal lijkt zich te stabiliseren, en dat vraagt om 
een nieuwe stap.  

* Er is in de afgelopen jaren een nieuw aanvullend medicijn ontwikkeld genaamd SDR-PEP. 
Dit is een medicijn dat gegeven wordt aan mensen die zijn blootgesteld aan iemand die lepra 
heeft. Dit kan de kans op besmetting en ontwikkeling van lepra tot wel 70  procent doen 
afnemen.  

* Modellen laten zien dat hiermee een nieuwe dalende trend ingezet kan worden waarin het 
aantal besmettingen in enkele jaren tot 90  procent kan afnemen.  

* Door corona en de militaire coup in Myanmar is het doel om in 2035 zonder lepra verder te 
gaan, moeilijker te behalen. Bron: Nederlands Dagblad, 21 oktober 2022. 

 

Een dakloze in Den Haag. © Robin Utrecht 

Uitbraak corona onder Doetinchemse daklozen in dagopvang 
Ambachtstraat 

Er is een uitbraak van corona onder daklozen in Doetinchem. Het gaat om acht daklozen die 
nu in quarantaine zitten in de dagopvang aan de Ambachtstraat. 

Woensdag werd de uitbraak geconstateerd. De acht besmette daklozen zitten bij elkaar in de 
dagopvang en brengen daar ook de nacht door. Om de daklozen te huisvesten, is ruimte 
vrijgemaakt waarbij rekening wordt gehouden met afstand en privacy. 
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‘Het is onder controle’, zegt Chris Boven, regiomanager van Iriszorg in Doetinchem. ‘Het is 
geen vervelende variant van corona, maar dezelfde regels gelden als overal. Dus de mensen 
zitten vijf dagen in quarantaine. Tot maandag, als dan de klachten voorbij zijn.’ Bron: AD, 21 
oktober 2022. 

Veel kerkgangers zijn sinds corona weggebleven. Waarom komen ze niet 
terug? 

Sinds de coronatijd missen we mensen die eerder altijd in de kerk zaten, bekende onlangs een 
bevriende predikant. Vooral gezinnen met kinderen komen minder naar de zondagse diensten. 
Hoe komt dat? Zijn door het virus mensen hun geloof kwijtgeraakt? Of is er iets anders aan 
de hand? 

Echt hard onderzoek is er nog niet naar gedaan. Maar dat de kerken in twee coronajaren 
betrokken kerkgangers zijn kwijtgeraakt, is wel duidelijk. In de kerkdienst zelf zijn bekende 
gezichten na de lockdowns niet meer teruggekeerd, leert een informele rondgang langs enkele 
predikanten en kerken.  

Op een paar plaatsen waar vóór corona nog actief kinderwerk was, blijkt nog nauwelijks een 
kindernevendienst te zijn. Want: geen kinderen. Of geen leiding. Of allebei. Vooral gezinnen 
met kinderen laten zich op zondag minder vaak zien. Ze kijken thuis naar de dienst, klinkt 
het. Omdat de pubers dat na een avondje stappen liever willen. Of ze zijn uitgeweken naar 
een naburige (evangelische) gemeente, die in coronatijd de livestream beter op orde had.  Bron: 
Het Nieuwsblad, 22 oktober 2022. 

Corona slaat weer toe op de werkvloer: verzuimcijfers stijgen 

De opleving van het coronavirus was vorige maand ook op de werkvloer te merken, blijkt uit 
cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare. De arbodiensten zagen in september een forse 
stijging van het aantal werknemers dat afwezig was vanwege coronaklachten. 

Het totale verzuimpercentage steeg vorige maand naar 4,3  procent. In augustus was dat nog 
4,0  procent. Nu is het verzuim in september altijd hoger dan in augustus, maar toch roepen 
de arbodiensten op om alert te zijn. Dit omdat vooral het aantal ziekmeldingen door corona 
hard stijgt. In de eerste week van oktober bleef een op de vier zieke medewerkers thuis 
vanwege coronaklachten. 

Dat is wel nog altijd minder dan bij griep, dat toen verantwoordelijk was voor een op de drie 
verzuimmeldingen. ‘We zien de laatste weken het aantal ziekmeldingen weer toenemen, met 
griep en corona als belangrijkste aanjagers’, zegt arbo-arts Redmer Van Wijngaarden, tevens 
directeur medische zaken bij ArboNed. 

De stijging van het aantal ziektemeldingen is extra wrang omdat veel bedrijven momenteel 
kampen met personeelstekorten. De werkdruk is daardoor al hoog en wordt door de 
ziekmeldingen nog hoger. Niet voor niets waren er afgelopen zomer relatief veel zieken vanwege 
psychische klachten. Daarbij zijn werkdruk en stress vaak de oorzaken. Bron: NU.nl, 20 
oktober 2022. 

De geplande coronamaatregelen per sector op een rijtje 

Sectoren als de horeca, het onderwijs en de verpleegzorg hebben maatregelen opgesteld zodat 
ze veilig open kunnen blijven tijdens een nieuwe coronagolf. Wat zijn de plannen precies? 

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames stijgt al weken, maar bedrijven en 
organisaties hoeven voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen te nemen. 

Mocht dit binnenkort wel nodig zijn, ligt er per sector een plan klaar. Het kabinet vroeg de 
sectoren om zelf een plan te maken, omdat die door hun ervaringen weten wat wel en niet 



119 
 

werkt. Omdat deze maatregelen van tevoren en in samenspraak zijn gemaakt, zullen ze ook 
niet meer als een verrassing komen, zoals bij andere coronagolven het geval was. 

Heel simpel gezegd werken de plannen als een keuzemenu. De situatie wordt bekeken door 
het RIVM, waarna het kabinet kan beslissen welke maatregelen nodig zijn. 

Er zijn een paar maatregelen die in bijna alle plannen terugkomen. Dat zijn 
hygiënemaatregelen als spat- en kuchschermen, pompjes met desinfecterende handgel en 
mondkapjes. Ook afstand houden blijft belangrijk, net als contactloos betalen en het 
registreren van klanten of gasten. 

 

Dan zijn er nog een aantal maatregelen die specifiek voor een sector gelden. Wil je als de 
maatregelen worden aangescherpt bijvoorbeeld met het vliegtuig reizen, dan is er een grote 
kans dat je wordt gevraagd zo veel mogelijk op je plek te blijven zitten. 

Bij een saunabezoek komen de reserveringsblokken en het maximumaantal gasten terug. In 
winkels zal worden gemeten hoe druk het is, zodat kwetsbaren zelf kunnen beslissen of het 
een goed idee is om op dat moment de winkel in te gaan. 

 

Alle sectorplannen benadrukken ook nog eens extra de basismaatregelen. Het is de bedoeling 
dat de basisregels altijd worden opgevolgd, ook als er weinig kans is om besmet te raken met 
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corona. Deze regels zijn er om de volksgezondheid te bewaken. Dat zijn voornamelijk hygiëne- 
en schoonmaakmaatregelen. Voldoende ventilatie is ook belangrijk. 

 
@ Getty Images 
 
Bron: NU.nl, 20 oktober 2022. 

Kappers (en klanten) passen voor weer een Kerst met coronakapsel 

De kappers willen de komende maanden gewoon door kunnen knippen, ook als het aantal 
coronabesmettingen verder oploopt dan nu het geval is. Als maatregelen bewezen nut hebben, 
zullen ze die omarmen. Maar wéér dicht gaan is eigenlijk geen optie, laat kappersorganisatie 
ANKO desgevraagd weten. 

‘Als blijkt dat iets perfect werkt om besmettingen in te dammen, dan zullen we dat meteen 
doen en zal iedereen in de sector dat steunen. Maar er is wel een beetje weerstand tegen 
zomaar maatregelen nemen’, zegt de ANKO-woordvoerder. ‘We hebben steeds alles gedaan wat 
gevraagd werd en moesten toch drie keer dicht.’ 

Volgens de brancheorganisatie zijn de kappers daardoor klanten verloren, die nog steeds niet 
terug zijn. ‘We hadden altijd een jaaromzet van 1,9 miljard euro. Dat blijft nu steken op 1,6 
miljard euro.’ Mensen hebben de schaar van de buurvrouw ontdekt of de verf van de drogist. 
‘Krijgen we die mensen nog terug?’ 

Bij Kinki Kappers en Hizi Hair, samen goed voor 120 zaken, schoten de lockdowns zeker even 
door het hoofd nu het coronarisiconiveau is verhoogd. ‘We hebben al twee jaar de drukte voor 
de kerstdagen moeten missen’, zegt een woordvoerder. ‘Er is nu zeker geen sprake van paniek. 
Bij ons niet en ook bij de klanten niet.’ 

Volgens de woordvoerder van de twee ketens heeft het ook weinig zin veel vooruit te denken. 
‘Het gaat toch steeds weer anders dan je denkt.’ Ze gaan er bij Kinki en Hizi in ieder geval niet 
van uit dat de feestdagen weer in het water vallen. ‘We kijken vooral heel erg uit naar de Kerst. 
Dat is een belangrijke en gezellige periode.’ 

Volgens de zogenoemde coronamaatregelenladder van de overheid zou sluiting pas in een 
uiterste scenario aan bod komen. ‘Dat zijn vergaande contactbeperkende maatregelen. Daar 
willen we niet komen’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. 

Daarom zitten er allerlei stappen daarvoor, waaronder afstand houden en mondkapjes op. 
‘Laten we vooral de basismaatregelen hanteren’, zegt de woordvoerder van de ANKO. ‘Verder 
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is er geen enkele reden om dingen aan te passen. Zeker niet als we niet weten wat wel of niet 
werkt.’ 

De kappers willen gewoon door kunnen knippen. ‘Maar natuurlijk niet in het zwartste 
scenario. Dat spreekt voor zich.’ Bron: NU.nl, 13 oktober 2022. 

 

Mondkapjes extreem efficient tegen corona-besmetting 

Mondkapjes zijn een belangrijk thema in de Duitse media, nu de corona-
besmettingen sterk oplopen. Artsenkoepels, wetenschappers en ook de minister 
van Gezondheid roepen op om in binnenruimten het dragen van een chirurgisch 
mondkapje of een FFP2-mondkapje weer te verplichten. 

Waar in Nederland nog regelmatig wordt getwijfeld aan het nut van de 
mondkapjes, is daar in Duitsland geen discussie over. Tagesschau belicht 
vandaag enkele recente onderzoeken, waaruit blijkt dat het bij Omikron wellicht 
nog effectiever is, omdat bij Omikron vooral de grotere druppels een hoge viruslast 
hebben. En juist die worden door mondkapjes goed opgevangen.  

Duitsland zet vooral in op de in Nederland lang niet overal verkrijgbare FFP2-
mondkapjes. Die zijn vooral erg effectief om de drager zelf te beschermen. De 
chirurgische mondkapjes werken vooral goed om de ander te beschermen. Als 
twee personen bij nauw contact beiden een 'OP-Maske ' dragen, zoals de 
chirurgische mondkapjes in Duitsland worden genoemd, is de kans op besmetting 
gering, citeert Tagesschau uit een studie van het Max Planck Institut. Bron: 
Duitslandweb, 19 oktober 2022. 

Mondkapje blijft verplicht in Duitse openbaar vervoer 

Het dragen van een medisch mondkapje blijft ook na oktober verplicht in het 
Duitse regionale openbaar vervoer. Dat hebben de deelstaten maandag met elkaar 
afgesproken. Ook in het interregionale openbaar vervoer, het Fernverkehr, geldt 
een FFP2-mondkapjesplicht. 

In Duitsland moet iedereen in bus, trein, metro en tram deze herfst en winter een 
medisch mondkapje dragen. In het vliegtuig geldt de mondkapjesplicht vanaf 1 
oktober niet meer. 

De mondkapjesplicht in het nationale OV heeft de bondsregering opgelegd via de 
infectieziektenwet, die vrijdag nog moet worden goedgekeurd door de Bondsraad. 
De mondkapjesplicht in het regionale- en stadsvervoer hebben de deelstaten 
afgesproken. Bron: Duitslandweb, 14 september 2022. 

Duitsland gaat miljoenen mondkapjes verbranden 

De enorme voorraden mondkapjes die zijn aangeschaft aan het begin van de 
coronapandemie, worden gedeeltelijk verbrand. Volgens informatie van Der 
Spiegel gaat het Duitse ministerie van Gezondheid miljoenen mondkapjes die 
ofwel voorbij de houdbaarheidsdatum zijn, of die van slechte kwaliteit zijn, laten 
vernietigen. Bron: Duitslandweb, 7 oktober 2022. 
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IGJ beboet 16 artsen voor voorschrijven medicijnen bij corona 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden 16 artsen beboet 
voor het voorschrijven van medicijnen bij corona die daar niet voor zijn geregistreerd. De 
boetes zijn verstuurd tussen juli en oktober van dit jaar. De 16 artsen hebben tijdens de 
coronapandemie ivermectine en/of hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling 
van corona. 

In Nederland is het uitgangspunt dat artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die voor 
andere ziekten op de markt zijn gebracht. In de wet geldt hiervoor één uitzondering, dit wordt 
off-label voorschrijven genoemd. Off-label voorschrijven mag alleen als daarover binnen de 
beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als er protocollen of standaarden 
van de beroepsgroep in ontwikkeling zijn, dan mag het alleen als het voorschrijven aan een 
bepaalde patiënt is overlegd met een apotheker.  

Er zijn geen protocollen of standaarden van de beroepsgroep die het gebruik van ivermectine 
en hydroxychloroquine toestaan. Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de 
beroepsgroep staat expliciet dat voor het off-label gebruik van deze middelen bij Covid-19 geen 
plek is. Voor deze zestien artsen was het off-label voorschrijven daarom niet toegestaan.  

De hoogste boete die de IGJ in deze zaken dit jaar heeft opgelegd bedraagt bijna € 13.000. 
Deze arts heeft deze medicijnen zo’n 150 keer voorgeschreven. Bron: Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd, 17 oktober 2022. 

Artsen en andere zorgverleners mogen geen verkeerde informatie geven 

Artsen en andere zorgverleners mogen geen verkeerde informatie geven over corona. Of over 
vaccineren. Niet aan hun patiënten, en niet op sociale media. Ze moeten zich houden aan de 
normen en richtlijnen van hun eigen beroepsgroep. Anders komt de inspectie in actie. 

De afgelopen maanden heeft de inspectie ongeveer 60 keer een corrigerende brief gestuurd 
aan artsen, omdat zij duidelijk verkeerde informatie gaven. Zo’n tien keer schreef de inspectie 
dat een maatregel zou kunnen volgen, als de arts daarmee toch zou doorgaan. 

Voorbeelden van onjuiste informatie: 

 algemeen geaccepteerde wetenschappelijke informatie over corona betwisten; 
 medicijnen propageren die niet tegen corona bedoeld zijn; 
 vaccineren afraden (zonder dat er iets bijzonders met de patiënt is). 

Ook artsen en andere zorgverleners hebben vrijheid van meningsuiting. Binnen de 
beroepsgroepen van zorgverleners is daar ook ruimte voor. Maar ná discussie moeten 
zorgverleners zich wel houden aan het resultaat. Dus aan de normen en de richtlijnen van 
hun beroepsgroep. In wat ze zeggen tegen hun patiënten en op sociale media. 

De informatie van zorgverleners moet juist, feitelijk, makkelijk om te controleren en 
begrijpelijk zijn. Duidelijk verkeerde informatie geven of zelfs complottheorieën verspreiden 
past daar zeker niet bij.  

Ongefundeerde uitspraken doen is in Nederland niet verboden. Maar de inspectie onderneemt 
wel actie als een zorgaanbieder uitspraken doet die een gevaar voor de volksgezondheid 
opleveren. 

Sinds maart 2020 tot 1 januari 2022 kreeg de inspectie ruim 300 meldingen over onjuiste 
informatie door (vaak dezelfde) artsen. Al die meldingen zijn bekeken. Als er aanleiding was 
ondernam de inspectie actie. 
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Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om het coronavirus in te dammen. Daarom is 
vertrouwen in de kwaliteit en de veiligheid van de vaccins ook zo belangrijk. Eerlijke en open 
informatie draagt daar aan bij, zowel over de voordelen van vaccineren als over de risico’s. 
Hierbij is de algemene wetenschappelijke opvatting dat vaccineren helpt tegen het 
coronavirus. Verkeerde informatie (desinformatie) brengt dat vertrouwen schade toe. 

De inspectie kan zorgverleners een aanwijzing of een bevel geven of een boete opleggen. Ook 
kan de inspectie een kwestie voorleggen aan de tuchtrechter.  

De tuchtrechter kan een BIG-geregistreerde zorgverlener een maatregel opleggen: een 
waarschuwing, een berisping of een schorsing. Of een zorgverlener zelfs uit het vak zetten. De 
inspectie kan een zorgverlener geen beroepsverbod opleggen. Naast de inspectie kunnen ook 
andere belanghebbenden een klacht indienen bij het Tuchtcollege. 

Eén keer heeft de inspectie een arts een boete van 3.000 euro gegeven. Die boete ging over het 
voorschrijven van medicijnen die niet tegen corona bedoeld zijn. Daarnaast is er één 
tuchtklacht ingediend tegen een arts  die zich volgens de inspectie, niet aan de richtlijnen van 
zijn eigen beroepsorganisatie heeft gehouden. Verder heeft de inspectie artsen aangesproken 
op het afgeven van ongeldige medische verklaringen over het niet kunnen dragen van 
mondmaskers. 

De inspectie stelt nooit eigen regels op, maar gebruikt wettelijke regels. Plus de normen die 
beroepsgroepen zelf hebben opgesteld als hun professionele normen. 

De inspectie onderschrijft het belang van het rijksvaccinatieprogramma. Daarin zitten 
bijvoorbeeld vaccinaties van kinderen tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus, polio 
en mazelen. Sinds 2021 is ook vaccineren van mensen vanaf 12 jaar tegen corona onderdeel 
van het rijksvaccinatieprogramma. Het is een belangrijke pijler onder de publieke 
gezondheidszorg. 

Uiteindelijk is iedereen er vrij in zich wel of niet te laten vaccineren. Bij die keuze telt 
informatie van artsen en andere zorgverleners zwaar mee. Daarom moet die stroken met de 
normen en richtlijnen van hun beroepsgroep. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 17 
oktober 2022. 

CBS: minder mensen kopen online na corona, los van tickets 

Nederlanders hebben dit jaar tot nu toe minder onlineaankopen gedaan dan in de eerste 
maanden van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo werden er online 
minder spullen gekocht. Wel steeg het aantal verkochte digitale diensten en producten, zoals 
onlinekaartjes voor de bioscoop of een concert. Volgens het CBS kan dat komen doordat er 
geen coronamaatregelen van kracht zijn, in tegenstelling tot vorig jaar. 

In totaal gaf 74  procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dit jaar iets gekocht te 
hebben online, wat neerkomt op ongeveer 11,2 miljoen mensen. Vorig jaar was dat nog 77  
procent. De afname schrijft het CBS toe aan de coronacrisis omdat mensen vorig jaar meer 
thuis zaten. Daardoor waren mensen sneller geneigd onlineaankopen te doen. 

Ook de stijging in het aantal verkochte digitale producten komt volgens het statistiekbureau 
door het uitdoven van de coronacrisis. Zo golden er vorig jaar nog maatregelen voor de 
culturele sector. 8  procent van de Nederlanders gaf toen aan online een kaartje te hebben 
gekocht voor een evenement. Dit jaar ligt dat percentage op 34  procent. 

De meeste mensen deden enkel aankopen bij Nederlandse webshops. Het CBS ziet dat vooral 
25- tot 45-jarigen onlineaankopen doen: 88  procent van die groep heeft dit jaar via internet 
iets gekocht. Van de 75-plussers kocht maar 34  procent iets online. 

Directeur Marlene Ten Ham van Thuiswinkel.org noemt de cijfers van het CBS ‘opvallend'. 
Volgens haar kent online boodschappen doen nog steeds een ‘gigantische groei'. ‘Ja, we gaan 
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weer uiteten, maar het is niet zo dat de hele foodmarkt in elkaar zakt. We zijn met z'n allen 
gewend geraakt aan online eten bestellen. Daarin zien wij juist een lichte stijging. Dan gaat 
het niet zozeer om maaltijden bestellen, maar om boodschappen bestellen.’ 

Hoe groot de invloed van de inflatie zal zijn op het online koopgedrag van consumenten, 
kunnen we volgens Ten Ham nog niet zeggen. ‘Daar is het te vroeg voor. We gaan nu de 
feestdagen in en we hebben ook veel gespaard, dus we verwachten nog geen dramatische 
cijfers. We kunnen dat volgend jaar zeggen.’ Bron: BNR, 21 oktober 2022. 

Flinke toename van aantal patiënten met corona op intensive cares 

De intensive cares hebben het aantal mensen met corona in de afgelopen dag flink zien 
toenemen. Ze kregen er netto dertien patiënten bij, de grootste stijging daar sinds 8 april. In 
totaal hebben de artsen en verpleegkundigen er nu 65 positief geteste mensen onder hun 
hoede en dat is het hoogste aantal sinds 29 april. 

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de 
afgelopen dag negentien nieuwe mensen opgenomen op de intensive cares. Dat is de grootste 
instroom daar sinds 31 maart. Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die de intensive 
cares hebben verlaten, door overlijden of doordat ze genoeg zijn hersteld. Daardoor is de 
toename van het aantal patiënten niet precies gelijk aan de instroom. 

Ongeveer twee weken geleden lagen op de intensive cares 33 mensen met het coronavirus 
onder de leden. In ongeveer veertien dagen is de bezetting dus gestegen met 32 mensen, van 
wie twintig in de laatste twee dagen. 

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde iets. In totaal liggen nu 1237 mensen 
met corona in de ziekenhuizen, en dat zijn er drie meer dan dinsdag. Precies een maand 
geleden behandelden de ziekenhuizen 466 positief geteste mensen. 

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun 
coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en 
toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
hanteert dat onderscheid wel en ziet dat er in de afgelopen weken daadwerkelijk meer mensen 
worden opgenomen vanwege hun coronaklachten. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is 
begonnen. 

Precies een jaar geleden, op 19 oktober, behandelden ziekenhuizen 617 coronapatiënten. Dat 
is ongeveer dan de helft van de huidige bezetting. Ongeveer een maand later, half november 
vorig jaar, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december piekte de golf bij meer 
dan 2800 opgenomen coronapatiënten. Bron: WNL, 19 oktober 2022. 
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Wettelijke onderbouwing corona is terug bij af 

Coronamaatregelen Er is geen wettelijke onderbouwing voor coronamaatregelen. 
Noodverordeningen zijn juridisch wankel en ondemocratisch. 

Al sinds het begin van de coronacrisis wordt er gesteggeld over de wettelijke onderbouwing 
van maatregelen. Het probleem: vergaande maatregelen zoals een mondkapjesplicht, 
testplicht of scholensluiting zijn in strijd met de Grondwet. Het kabinet had de moeilijke taak 
grondrechten af te wegen tegen virusgevaar zónder wettelijk kader. Nu, tweeënhalf jaar na het 
begin van de coronacrisis, is er nog steeds geen wettelijke onderbouwing. De middelen die het 
kabinet wel heeft, zijn juridisch wankel en ondemocratisch. 

Enkele maanden terug was de situatie beter. Sinds december 2020 werden maatregelen 
vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die elke drie maanden verlengd werd in 
afwachting van een permanente wet. 

In mei stemde de Eerste Kamer een vijfde verlenging weg. De hele oppositie stemde tegen, er 
zou geen noodzaak meer zijn voor maatregelen. Verder, was het argument, kwam er een 
permanente wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), om maatregelen en toekomstige 
pandemieën staatsrechtelijk mogelijk te maken. 

Die wetswijziging wacht sinds september op behandeling door de Tweede Kamer. Alleen via 
noodverordeningen kan het kabinet nog maatregelen opleggen. Net als tijdens het begin van 
de pandemie. En dat is nu een stuk minder verdedigbaar. 

‘Het terugvallen op noodverordeningen is een zwaktebod’, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar 
staatsrecht aan de Radboud Universiteit. ‘Noodverordeningen hebben geen democratische 
verantwoordingsstructuur. Ze kwamen in de coronacrisis voort uit overleg tussen het kabinet 
en de veiligheidsregio’s. Het parlement had er geen zeggenschap over.’ 

Voor het kabinet is het problematisch dat noodverordeningen juridisch kwetsbaar zijn. In mei 
2020 schreef de Raad van State dat noodverordeningen ‘strikt genomen’ niet voldoen aan de 
grondwettelijke vereisten voor het nemen van grondrechtbeperkende maatregelen. Tijdens de 
‘acute, concrete en levensbedreigende aanvangsfase’ was dat verdedigbaar, ‘naarmate de 
situatie langer duurt, neemt de juridische houdbaarheid van de noodverordeningen af’. 
Bovend’Eert: ‘Kan je corona na twee jaar nog een noodsituatie noemen?’ 

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden: ‘Eigenlijk zei de Raad van 
State: één keer, maar nooit meer. Het is zeker niet ondenkbaar dat rechters die geconfronteerd 
worden met boetes zeggen: dat is niet wettelijk.’ 

Ben Vermeulen, lid van de Raad van State, zei vorige week in de Tweede Kamer te vrezen dat 
bedrijven en actiegroepen in de rechtszaal de maatregelen zelf zouden aanvechten. Als de 
rechter instemt, en oordeelt dat een maatregel ten onrechte de grondrechten van burgers 
beperkt, kan het kabinet alleen nog ‘dringend adviseren’. Tenzij het gebruikmaakt van het 
‘ongeschreven staatsnoodrecht’. Vermeulen: ‘Dat gebruikten we alleen in de Tweede 
Wereldoorlog.’ 

Waarom duurt het zo lang voor er een ‘permanente coronawet’ is? Begin september werd de 
wijziging van de Wpg naar de Tweede Kamer gestuurd, de behandeling is amper begonnen. 
Een rondetafelgesprek met experts werd uitgesteld, omdat niet iedereen kon. 

Een grondige discussie is niet overbodig. De wet kreeg deze zomer veel kritiek. Zwaardere 
maatregelen als de avondklok ontbreken ten onrechte, oordeelde de Raad van State. En de 
Eerste Kamer eiste zeggenschap over maatregelen binnen de wet. In de Tweede Kamer is die 
discussie niet losgebarsten. 

Kamerleden wijzen naar het ministerie en kabinet als schuldige voor de trage totstandkoming. 
‘Wij hebben twee jaar geleden al een motie ingediend om de Wpg aan te passen’, zegt Tweede 
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Kamerlid Maarten Hijink, zorgwoordvoerder van de SP. ‘Ik ga nou niet met stoom en kokend 
water de wet erdoorheen jassen. De wet gaat óók over toekomstige pandemieën. Dat kan je 
niet met de snelheid van een acute crisis behandelen.’ 

Andere Kamerleden wijzen juist naar de Eerste Kamer, die de Tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19 wegstemde zonder een alternatief te hebben. 

Voermans: ‘Als het écht nodig is kan behandeling binnen een week. Onder grote druk wordt 
alles vloeibaar.’ Het ontbreekt de Tweede Kamer aan urgentie. Sterker nog, het kan in het 
belang van sommige partijen zijn de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Partijen 
als PVV en FVD wíllen geen nieuwe maatregelen. Elke maand zonder ‘nieuwe coronawet’ is 
winst. En de partijen die wél graag een coronawet willen, hebben er baat bij te wachten tot de 
nood voor maatregelen hoog is. Dan is de kans groter dat critici hun kritiek inslikken. Bron: 
NRC, 18 oktober 2022. 

 

Primeur tegen prikmoeheid: in één keer laten inenten tegen corona en 
griep 

Een primeur op Breda Airport: patiënten van Het Huisartsenteam Midzomerplein uit 
Bosschenhoofd en Zegge kunnen daar deze week namelijk in één keer hun coronabooster én 
de griepprik halen. Dat moet een praktische oplossing zijn voor de toenemende prikmoeheid 
bij veel mensen. 

Het idee voor de samenwerking met de GGD borrelde al even bij huisarts Yvonne Coehorst. 
‘Eigenlijk al vanaf de eerste corona vaccinatie ronde. Ik vroeg me af waarom we allemaal los 
van elkaar prikten. Wij als huisartsen een groep, de GGD een groep. Het bleef allemaal wat 
onduidelijk voor patiënten bij wie ze nou terecht konden.’ 

Toch vond Coehorst destijds maar weinig medestanders voor haar plan. ‘Samenwerken werd 
ontmoedigd. Vanuit de overheid waren ze vooral blij dat de vaccins er waren. Daar zeiden ze: 
'Begin maar gewoon met prikken, dan kijken we later wel hoe het makkelijker kan'.’ 

Afgelopen voorjaar begon het opnieuw te kriebelen bij de huisarts. ‘In die periode richten we 
ons weer langzaam op de griepprik die eraan komt. Toevallig kwam ik toen in contact met 
iemand van de GGD. Ik dacht: laat ik het plan eens nieuw leven inblazen.’ Met succes. ‘Ze 
waren meteen enthousiast.’ 

En dus kan een groep patiënten van de huisartsenpraktijk woensdag- en vrijdagavond twee 
vliegen in één klap slaan. ‘Je hoort steeds meer geluiden dat de prikmoeheid toeneemt’, vertelt 
Coehorst. ‘En ook de cijfers laten zien dat minder mensen zich laten vaccineren. We hopen 
dat dit het wat aantrekkelijker maakt.’ 

Overigens moet de test niet alleen de patiënten wat opleveren. Ook voor de huisartsen zelf is 
het een uitkomst, denkt Coehorst. ‘In deze drukke tijden met personeelstekort is het veel 
efficiënter om samen te werken.’ 

Naast de praktische voordelen, zou zo'n combiprik ook medisch gezien een stap vooruit 
kunnen zijn. ‘Er is de afgelopen tijd best veel te doen geweest over of het wel verantwoord is 
om beide prikken tegelijk te zetten. Daarvan weten we inmiddels dat het heel goed kan. Sterker 
nog: je hoort virologen nu al zeggen dat de prikken elkaars effect zelfs zouden versterken.’ 
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Klinkt allemaal positief dus. Toch houdt de huisarts vooralsnog een slag om de arm. ‘Ik kan 
wel bedenken dat het prettig is voor patiënten om meteen twee prikken te krijgen, maar 
misschien denken zij daar wel heel anders over. Daarom worden er vragenlijsten uitgedeeld, 
zodat we weten wat mensen ervan vinden.’ 

Ook bij de GGD West-Brabant zijn ze razend benieuwd naar de resultaten van de pilot. ‘Het 
is de eerste keer dat wij op dit gebied samenwerken met een huisartsenpraktijk’, vertelt 
woordvoerster Miranda Gramser. ‘Het idee is dat het patiënten een stuk meer gemak biedt en 
dat het daarnaast een stuk efficiënter is, zeker met de druk op de zorg.’ 

En als dat plan slaagt, wordt deze strategie als het aan Gramser ligt snel uitgebreid naar 
andere regio's. ‘Dan kunnen ook andere GGD-afdelingen hiermee aan de slag.’ 

Sommige patiënten hebben trouwens nog een extra voordeeltje. Tijdens de proef kunnen 
mensen die daarvoor in aanmerking komen, namelijk ook nog geprikt worden tegen 
pneumokokken. Dat worden heel wat pleisters. Bron: Omroep Brabant, 19 oktober 2022. 

 

Nederland lijkt na corona eigen land herontdekt te hebben 

Nederlanders blijven nog steeds meer in eigen land op vakantie te gaan, ondanks 
dat we door het uitblijven van coronamaatregelen deze zomer ook naar het 
buitenland konden. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Vakantiemonitor 
van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Het toerisme 
lijkt zich sneller te herstellen dan verwacht. 

Tegelijkertijd is het toerisme in Nederland nog niet op het niveau van voor corona, 
omdat nog veel buitenlandse toeristen wegblijven. Volgens de monitor verbleven 
er dit jaar bijna 16 miljoen buitenlandse gasten in Nederland. Daarmee zit het 
aantal toeristen dat in Nederland verblijft op 80  procent van het aantal in 2019, 
het laatste jaar voor coronacrisis. Het percentage binnenlandse toeristen ligt 
daarentegen tien  procent hoger. 

De stijgende energiekosten en inflatie weerhouden mensen er niet van om een 
vakantie te boeken. Volgens de vakantiemonitor hebben zes op de tien 
ondervraagden de intentie om nog dit jaar op vakantie te gaan. Wel plaatst 
directeur van NBTC Jos Vranken een kanttekening. ‘De zorgen kunnen op de wat 
langere termijn een negatieve invloed hebben op de reisindustrie. Als de situatie 
nog verder verslechtert, is het niet ondenkbaar dat toerisme hierdoor zelfs in 2022 
al wat gedempt wordt.’ 

Inflatie brengt steeds meer gezinnen in zware financiële problemen: 'De cijfers 
liegen er niet om' 

In de vakantiemonitor staat ook dat ongeveer de helft van de ondervraagden 
rekening wil houden met het klimaat bij het boeken van een vakantie. 44  procent 
van deze groep is daarvoor zelfs bereid om wat extra te betalen. Vooral Britten en 
Amerikanen scoren hoog als het gaat om duurzame vakanties, Belgen en 
Nederlanders het laagst. Andere landen die het NBTC onderzocht waren Frankrijk 
en Duitsland. Bron: Hart van Nederland, 26 september 2022. 
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Oncomfortabel, benauwd en bovendien duur.’ Het mondkapje keert terug. 
Of niet? 

 Het mondkapje: voor de een werkt het als een beschermend stukje stof, voor de ander als een 
rode lap op een stier. Nu in Europa de coronacijfers weer oplopen, maken de gezichtsmaskers 
hun comeback. 

 

Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt het dragen van een mondkapje aangeraden. @ 
ANP 

Steeds meer Europese overheden adviseren hun inwoners om weer mondkapjes te dragen. In 
Oostenrijk en Duitsland gaan ze verder, daar is al een gedeeltelijke mondkapjesplicht 
ingevoerd.  

In Nederland gaan er inmiddels ook stemmen op onder virologen om mondkapjes weer in te 
zetten als wapen tegen het oprukkende virus. In diverse zorginstellingen is dit al het geval: 
daar is het inmiddels weer verplicht een mondkapje te dragen. Dat is overigens hun goed 
recht, zorglocaties mogen zelf beslissen of bezoekers en personeel een mondkapje moeten 
dragen. Bij bezoek aan een GGD-locatie om een coronaprik te halen, wordt geadviseerd een 
mondkapje te dragen. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid wordt het dragen ervan 
aangeraden. Bron: Nederlands Dagblad, 26 oktober 2022. 

Nieuwe coronavariant kan opstoot veroorzaken en snel dominant 
worden: ‘Hij ontsnapt aan onze immuniteit’ 

De achtste golf van coronabesmettingen is alweer op zijn retour. Er liggen weer minder dan 
2.000 patiënten in het ziekenhuis en ook het aantal positieve tests daalt fors. Maar dat wil 
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niet zeggen dat corona voorbij is: veel kans dat het cijfer over enkele weken alweer begint te 
stijgen. Dat is te wijten aan een nieuwe variant, die zich vermomt met andere uitsteeksels. 
Bron: Het Nieuwsblad, 25 oktober 2022. 

 

De nieuwe variant. 

Werknemers van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou zijn de fabriek 
ontvlucht tijdens een lockdown 

Werknemers van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou zijn de fabriek ontvlucht tijdens een 
lockdown. De fabriek ging vorige week op slot nadat coronabesmettingen op de werkvloer 
waren geconstateerd. Vanwege een gebrek aan voedsel in de fabriek nemen de arbeiders nu 
de benen. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de productie van onder meer iPhones. 

Vorige week stelde Foxconn, het bedrijf dat het gros van de Apple-producten in elkaar zet in 
China, dat de uitbraak onder controle was. Maar nu blijkt dat er meerdere besmettingen zijn, 
net als in de stad Zhengzhou zelf. Volgens Chinese media zouden twintigduizend werknemers 
in quarantaine zitten, maar dit wordt door Foxconn ontkend. 

Op Chinese sociale media zijn verhalen te lezen van wanhopige medewerkers die uit de fabriek 
zijn ontsnapt. Ze spreken over een gebrek aan voedsel en benauwde omstandigheden 
waardoor zij en honderden andere medewerkers door de omheining braken die hen van de 
buitenwereld scheidde. De krant The Financial Times sprak een medewerker die zei 'nooit 
meer terug te komen'. 

Maar alleen door te ontsnappen zijn de arbeiders nog niet uit de problemen. Omdat ze uit een 
vermeend coronagebied komen zijn de QR-codes op hun corona-apps geel of soms rood. Dat 
betekent dat ze geen taxi, bus of trein kunnen nemen. En dus moeten ze lopen. Sommigen 
zelfs tientallen kilometers ver, naar huis. 

Op sociale media zijn foto's en filmpjes te zien van groepjes arbeiders die met rolkoffers over 
de snelweg lopen, slaapzak onder de arm. Omwonenden proberen ze te helpen door water en 
voedsel langs de weg te zetten. 

De overheid zelf zegt de zaak serieus te nemen. De lokale autoriteiten stellen op maandag dat 
zij 'samen met Foxconn' zullen zorgen voor goed voedsel in de fabriek, totdat de lockdown 
voorbij is. 
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Maar miljoenen Chinezen vinden de gang van zaken onacceptabel. Op sociale media regent 
het commentaren. Hoe kunnen medewerkers van een miljoenenbedrijf zo slecht behandeld 
worden, vragen velen zich af. 

De lockdown raakt Foxconn hard. Zhengzhou heeft de grootste iPhone-fabriek ter wereld. 
Meer dan de helft van alle iPhone’s in de wereld worden er gemaakt. Persbureau Reuters sprak 
met een anonieme betrokkene bij het bedrijf, die stelt dat minstens 30  procent van de 
productie in november vertraging op zal lopen. Het aandeel Foxconn ging dan ook omlaag 
vandaag, met 1,4  procent. 

Volgens Jos Versteeg, aandelenanalist bij InsingerGilissen, maken de strenge 
coronamaatregelen het moeilijk voor internationale bedrijven om zaken te blijven doen in 
China. ‘Dat is het langetermijneffect. Dat fabrieken vertrekken uit China.’ 

Versteeg ziet al langer een trend van 'ontkoppelen' waarbij voornamelijk westerse bedrijven 
hun afhankelijkheid van China verminderen. ‘Vooral voor hoogwaardige technologiebedrijven 
zoals Foxconn, maar ook het Nederlandse ASML, wordt het op de lange termijn steeds 
moeilijker daar zaken te doen. Ook vanwege maatregelen uit Amerika. Uiteindelijk zouden dit 
soort bedrijven zelfs kunnen vertrekken uit China.’ 

De zeer strenge coronaregels in China zijn in ieder geval nog niet voorbij. Partijbaas Xi Jinping 
stelde onlangs nog bij het ingaan van zijn derde termijn dat het 'zero-covid-beleid' essentieel 
is om China veilig te houden. Dat maakt dat situaties zoals die in Zhengzhou zich blijven 
voordoen. 

Foxconn is niet het enige bedrijf waar extreme situaties zich voordoen. In Shanghai Disney 
sluiten de poorten ook vanwege coronabesmettingen. Iedereen die het park uit wil, moet 
negatief worden getest, meldt de BBC. Een voordeel voor degenen die moeten blijven: de 
achtbanen blijven rijden. Positief getest of niet. Bron: RTL Nieuws, 31 oktober 2022. 
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Apple vreest gevolgen corona in Zhenzhou 

Een corona-uitbraak in een fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou kan flinke 
gevolgen hebben voor Apple. 

 

Mensen verlaten een fabriek in de Chinese stad Zhengzhou na een corona-uitbraak. @ AP 

Veel personeel vertrok vanuit de fabriek, waar iPhones worden gemaakt, om niet in een 
quarantaine terecht te komen. In november zouden daarom tot een derde minder van de 
smartphones kunnen worden gemaakt, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De 
fabriek in Zhenzhou, waar 200.000 mensen werken, werd vorige week getroffen door een 
corona-uitbraak. Bron: De Volkskrant, 31 oktober 2022. 

 

@ ANP 
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Corona-uitbraak in iPhonefabriek kan productie flink beperken 

Een corona-uitbraak in een fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou kan flinke 
gevolgen hebben voor Apple. Veel personeel vertrok vanuit de fabriek, waar iPhones worden 
gemaakt, om niet in een quarantaine terecht te komen. In november zouden daarom tot een 
derde minder van de smartphones kunnen worden gemaakt, zeggen ingewijden tegen 
persbureau Reuters. 

De fabriek in Zhenzhou, waar 200.000 mensen werken die ook op het fabrieksterrein wonen, 
werd vorige week getroffen door een corona-uitbraak. Het ging nog om relatief weinig gevallen, 
maar de directie van de fabriek trof meteen strenge maatregelen. Sommige mensen moesten 
daardoor in quarantaine in de slaapvertrekken, maar het bedrijf probeerde de gaten op te 
vangen door andere werknemers meer of langere diensten te laten draaien. 

Werknemers zagen dat niet zitten en besloten dit weekend in groten getale de fabriek te 
verlaten. Ze gingen veelal terug naar huis, naar de dorpen in de buurt van Zhengzhou. Dat 
leidt tot verdere problemen in de iPhonefabriek waar nu minder lang geproduceerd kan 
worden. 

Foxconn probeert ondertussen de schade voor de productie te beperken door meer iPhones te 
laten maken in een fabriek in Shenzhen. Foxconn zet 70 procent van alle iPhones wereldwijd 
in elkaar. Het maken van de smartphones van Apple is goed voor net iets minder dan de helft 
van de omzet van het Taiwanese Foxconn. 

In Australië doemen andere problemen op voor Apple. Daar gaat een groot deel van het 
personeel van de Apple Stores opnieuw staken. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden dan 
Apple hen tot nu toe bood. Bron: De Ondernemer, 31 oktober 2022. 
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Bron: NRC, 25 november 2022. 

 

Eva Jinek genoot wel van een weekje corona: ‘Quality time met mijn 
zoon’ 

Voor de meeste mensen betekent een positieve coronatest een hoop onrust. Voor Eva Jinek 
betekende het juist een hoop rust. Ze schrijft op Instagram dat ze eindelijk weer tijd kon 
doorbrengen met haar 4-jarige zoontje Pax. 

‘De traagheid van het echt leven, daar had ik deze week juist weer alle tijd en, lamgeslagen 
door corona, rust voor in mijn lijf.’ 

De 44-jarige presentatrice schrijft op Instagram dat ze heeft genoten van haar tijd: ‘Ik heb veel 
gelegen of schuin gehangen, ik ben aan vier boeken tegelijk begonnen – hele goede trouwens, 
waar ik jullie binnenkort meer over zal vertellen – en ik heb vooral meer tijd kunnen 
doorbrengen met mijn Pax.’ Op de bijhorende foto is te zien hoe ze beiden kijken naar de 
nieuwe videoclip van Taylor Swift. 

Jinek vervolgt: ‘Bejeweled is Assepoester voor volwassenen, met heel veel diamanten en 
glinsteringen en rode lipjes. Pax keek volledig gebiologeerd en zei: „Mama… Mama, ik kan niet 
stoppen met kijken.’ Gelukkig hoefde dat ook niet. Het was 15.23 uur ‘s middags en ik zat in 
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mijn badjas aan de keukentafel en hoefde nergens heen. We hebben nog zeven keer gekeken 
en toen gingen we weer wat met treinen doen.’ 

Haar volgers vinden het schouwspel erg aandoenlijk. Zo reageren mensen met ‘geniet ervan’, 
‘wel verdiend’ en ‘ieder nadeel heeft een prachtig voordeel. Mooi die twee blonde hoofdjes!’. 
Ook is te zien dat opvallend veel vrouwen reageren op het feit dat ze samen kijken naar 
popidool Taylor Swift. Zo zegt Lizzy: ‘OMG, Pax is een swiftie in de making’ en zegt Lotte: ‘Heel 
iconisch’. 

 

De afgelopen week was ze -uiteraard- niet bij haar eigen talkshow aanwezig. Beau Van Erven 
Dorens was haar vervanging. Het was geen rustige week voor hem. Zo nam hij live op televisie 
een vaccinatie, en in de andere aflevering kreeg hij te maken met een klimaatactivist die 
zichzelf aan de tafel lijmde. Bron: Metro Nieuws, 31 oktober 2022. 

Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger 

De arbeidsproductiviteit in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 1,4  procent lager 
dan in het tweede kwartaal van 2019. In België en Duitsland was deze juist respectievelijk 2,3 
en 1,6  procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. In Frankrijk is de 
arbeidsproductiviteit 2,6  procent gedaald in dezelfde periode. Dit blijkt uit een analyse van 
het CBS. 

De arbeidsproductiviteit is het bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur. In de 
periode tussen het tweede kwartaal van 2019, vóór corona, en het tweede kwartaal van 2022 
is het bbp in Nederland toegenomen, maar aangezien het aantal gewerkte uren sterker is 
toegenomen, is de arbeidsproductiviteit afgenomen. 

In de eurozone is het bbp in mindere mate toegenomen dan in Nederland, maar doordat het 
aantal gewerkte uren in de eurozone minder is toegenomen dan het bbp, is de 
arbeidsproductiviteit 0,9  procent hoger dan drie jaar eerder.  

Dat het aantal gewerkte uren in Nederland sterker steeg dan in de omliggende landen, hangt 
onder meer samen met een grotere bevolkingsgroei. Op 1 januari 2022 was de Nederlandse 
bevolking met 1,8  procent gegroeid ten opzichte van drie jaar eerder. In België, Duitsland en 
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Frankrijk lagen deze percentages lager. Ook het aantal 20- tot 65-jarigen – de leeftijdscategorie 
waarin veel mensen werken – groeide in Nederland sterker dan in omliggende landen. In 
Duitsland en Frankrijk nam het aantal 20- tot 65-jarigen zelfs af door vergrijzing. 

De grotere bevolkingsgroei in Nederland kan de sterkere toename van het aantal gewerkte 
uren echter slechts gedeeltelijk verklaren. Ook het aantal gewerkte uren per inwoner nam in 
Nederland sterker toe. Dit geldt overigens ook voor het aantal gewerkte uren per 20- tot 65-
jarige. In Frankrijk nam de arbeidsdeelname ook toe. 

De toename of afname van de arbeidsproductiviteit wisselt sterk per bedrijfstak. Voor de 
arbeidsproductiviteit van bedrijfstakken wordt in plaats van het bruto binnenlands product 
de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gebruikt. In de bedrijfstak financiële 
dienstverlening zijn 11,3  procent meer uren gewerkt, terwijl de toegevoegde waarde met bijna 
4  procent is afgenomen, waardoor de arbeidsproductiviteit is afgenomen. 

De bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg is een grote bedrijfstak. Daardoor is de impact van 
de afname van de arbeidsproductiviteit van deze bedrijfstak op de totale arbeidsproductiviteit 
relatief groot. De afname van de arbeidsproductiviteit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een toename van het aantal gewerkte uren met 12,9  procent terwijl de toegevoegde waarde 
van de bedrijfstak 6,7  procent is toegenomen.  

Ook de bedrijfstak landbouw valt op. Door een afname van het aantal gewerkte uren met 11,7  
procent en een toename van de toegevoegde waarde van 1,2  procent, is de productiviteit met 
14,6  procent toegenomen. Bron: CBS, 1 november 2022. 

In België covidvaccin bij apotheek niet haalbaar vanaf 1 november 

‘We mikken eerder op half november om te starten met covidvaccinaties’, zegt Jolijn 
Vanmanshoven van Farmacie An-Jolie in Tongeren.  

Vanaf 1 november mogen ook apothekers covidvaccins prikken. Maar bij de Limburgse 
apothekers is te horen dat die datum niet realistisch is, omdat er nog heel wat praktische 
vragen zijn. ‘We mikken eerder op half november om te starten met vaccinatie’, klinkt het bij 
Farmacie An-Jolie in Tongeren. Bron: Het Nieuwsblad, 25 oktober 2022. 

 

Leden van de door corona getroffen La Mascotte aan het repeteren in Emmeloord. © Korte 
Media 

Corona slaat toe bij La Mascotte in Emmeloord, première kan toch 
doorgaan. ‘Schrik zat er wel goed in’ 



136 
 

De schrik zit er sinds vorige week goed in bij Muziektheatervereniging La Mascotte uit 
Emmeloord. Een derde van de veertig leden is geveld door corona, terwijl ze volgend weekend 
het toneel op moeten met de voorstelling Boccaccio. ‘Dit is wel even een wake-upcall’, zegt 
voorzitter Wim Ten Hove. 

 

Archieffoto. Bezoekers dragen mondmaskers bij Shanghai Disneyland. © Reuters 

 

Barricades staan bij het metrostation van het resort. © Reuters 
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Wie had dat gedacht. Na drie jaar niet op de planken te hebben gestaan door corona, zou het 
toch zomaar weer kunnen gebeuren. Het annuleren van de jaarlijkse grote voorstelling. De 
leden van Muziektheatervereniging La Mascotte dachten dat in ieder geval niet. Toch ging het 
twee weken geleden mis, vertelt voorzitter ten Hove. Bron: De Stentor, 29 oktober 2022. 

Bezoekers plotseling opgesloten in Shangai Disney Resort door corona 

Shanghai Disney Resort is onverwachts op slot gegaan vanwege de strenge preventieve 
coronaregels in China. Bezoekers zijn vast komen te zitten in het attractiepark en omliggende 
gebieden, waaronder een winkelstraat. Zij mogen pas naar huis als ze negatief hebben getest 
op het coronavirus. 

Shanghai Disney Resort maakte maandag om 11.39 uur lokale tijd bekend dat bezoekers het 
terrein niet konden betreden of verlaten. Zij worden allemaal getest op het coronavirus. Het 
is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat en wanneer het park weer opent. 

De bezoekers kunnen volgens berichten op sociale media nog wel in attracties. Volgens een 
woordvoerder van het Shanghai Disney Resort is er een ‘beperkt aanbod’ en worden de 
coronaregels van de gezondheidsautoriteiten opgevolgd. Het attractiepark werkte sinds 
zaterdag al preventief met verminderde capaciteit. 

China hanteert sinds het begin van de coronapandemie zeer strenge regels om het aantal 
infecties naar nul te brengen. De miljoenenstad Shanghai had eerder dit jaar te maken met 
een lockdown van enkele maanden. Bron: AD, 1 november 2022. 

Opnieuw aanhoudingen voor handel in honderden coronabewijzen 

De politie heeft vandaag opnieuw mensen opgepakt voor de handel in honderden 
coronabewijzen. Het gaat om vier mannen en een vrouw tussen de 22 en 37 jaar. 

Zij worden ervan verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te 
hebben verhandeld. In totaal verdienden zij hiermee volgens de politie naar schatting vele 
tienduizenden euro’s. 

De politie arresteerde eind vorig jaar al vijf mensen die als extern ingehuurde medewerkers 
van de GGD op Schiphol valse coronabewijzen zouden hebben aangemaakt en verkocht. 

Met deze QR-codes konden mensen die mogelijk corona hadden, zich niet wilden laten testen 
of niet gevaccineerd waren toch toegang krijgen tot veel openbare plekken. Een van de 
gearresteerden maakte gebruik van meerdere tussenhandelaren, waarna de vijf nieuwe 
verdachten bij de politie in beeld kwamen. 

De verdachten zijn dus deze tussenhandelaren. Zij stuurden via WhatsApp BSN-nummers en 
geboortedata van mensen die een coronabewijs wilden hebben naar de uitzendkrachten die 
werkten bij de GGD. Die maakte vervolgens een QR-code voor de tussenhandelaar om te 
verkopen. Op deze manier verhandelden de vijf verdachten tientallen tot honderden codes per 
persoon, voor honderden euro’s per code. 

De politie heeft ook acht woningen doorzocht in De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en 
Utrecht. Er wordt nog uitgekeken naar drie andere verdachten die te maken hebben met de 
coronabewijzenhandel. Zij verhandelden waarschijnlijk op kleinere schaal QR-codes. Bron: 
RTL Nieuws,  2 november 2022. 

Britse artsen genezen patiënt die 411 dagen corona had 

Britse artsen hebben een man genezen die langer dan een jaar besmet was met het 
coronavirus. De 59-jarige man kreeg het virus in december 2020 en bleef tot januari van dit 
jaar positief testen: een periode van dertien maanden. De onderzoekers beschrijven het geval 
nu in vakblad Clinical Infectious Diseases. 
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Om uit te zoeken of de man een aanhoudende corona-infectie had of meerdere keren besmet 
was, deden de onderzoekers een genetische analyse. Daaruit bleek dat de man eind 2020 een 
vroege variant van het virus had opgelopen, die maandenlang in zijn lichaam is gebleven. Het 
was dus één lange besmetting. 

Een aanhoudende corona-infectie komt soms voor bij patiënten met een zwak 
immuunsysteem. Dat was ook het geval bij deze patiënt, die in het verleden een 
niertransplantatie had gehad. Zijn lichaam was daardoor niet meer sterk genoeg om tegen het 
virus te vechten. 

Toen bekend was dat de man een vroege variant van het coronavirus had, heeft het 
onderzoeksteam de behandeling aangepast. Hij kreeg medicijnen die niet meer worden 
toegediend, omdat ze geen effect hebben op nieuwe varianten zoals Omikron. Het werkte en 
de man herstelde, na 411 dagen. 

Het geval is daarmee een van de langste geregistreerde coronabesmettingen. In april maakte 
hetzelfde onderzoeksteam van de Guy's and Thomas' Foundation bekend dat ze een patiënt 
hadden behandeld die 505 dagen corona had. Hij kon niet meer worden genezen, en overleed. 

Het onderzoeksteam zegt dankbaar te zijn dat er nu meer duidelijkheid is over 
behandelingsopties, waardoor aanhoudende corona-infecties vaker genezen kunnen worden. 
Bron: NOS, 4 november 2022. 

Iedereen kan nu een herhaalprik krijgen, en daarmee begint ook de 
twijfel: wel, niet, wel, niet 

Corona is nog steeds onder ons maar legt onze samenleving niet langer plat. En toch mag 
iedereen jonger dan 60 nu een herhaalprik halen. Bij GGD-locaties loopt het nog niet zo'n 
vaart, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. ‘Mensen twijfelen toch wel.’ 

Wel, niet, wel, niet. Nu ook 60-minners een herhaalprik mogen, slaat bij een deel van hen ook 
de vaccinatietwijfel toe. De Vaccinatie Twijfel Telefoon krijgt zo'n 200 telefoontjes per week 
van mensen die het niet zo goed weten, vertelt Robin Peeters, internist bij het Erasmus MC 
en medewerker van de twijfellijn, aan RTL Nieuws. ‘Het leeft’, zegt hij. 

Mensen hebben volgens Peeters verschillende redenen om te bellen. Sommigen willen iets 
weten over de combinatie van een coronavaccinatie en griepprik. Kan dat allebei, willen ze 
weten, kan dat samen? (‘Ja’, antwoordt Peeters dan steevast, ‘dat is geen enkel probleem.’) 

Verder zijn er bellers die vragen hebben over bijwerkingen, of daar zelfs bang voor zijn, omdat 
ze bijvoorbeeld bij de eerste prikrondes klachten kregen. Ze willen weten of ze die weer kunnen 
krijgen. ‘Ook mensen met een allergie bellen met dit soort vragen.’ 

Bij de meeste grote priklocaties kan er inmiddels geprikt worden zonder afspraak in de hoop 
zo de vaccinatiegraad op te krikken. Dat doet onder andere GGD Hart voor Brabant. 
De vaccinatiebereidheid in de regio is er hoog, laat een woordvoerder weten. Maar: ‘We merken 
dat het vanaf morgen rustiger is in de afspraken. Daarom is sinds gisteren een aantal locaties 
ook open voor prikken zonder afspraak.’ 

Ook bij GGD Haaglanden is dat de tactiek. ‘We zien het aantal afspraken gewoon enorm 
afnemen’, laat een woordvoerder weten. ‘De aandacht zakt een beetje weg. Er is niet dagelijks 
iemand in een talkshow aan het vertellen over het belang van vaccineren.’ Terwijl, zo stelt de 
woordvoerder, zo'n vaccin nog steeds noodzakelijk is, ook voor jongeren: ook zij kunnen (long) 
covid krijgen.  

Bij GGD Hollands Noorden is de opkomst 'prima'. Maar ook daar doen ze alles om het halen 
van een prik zo laagdrempelig mogelijk te maken, bijvoorbeeld met pop-uplocaties in Hoorn, 
Enkhuizen, Schagen en Opmeer. De GGD Gelderland-Midden scoort iets 'maar niet veel' beter 
dan het landelijk gemiddeld.  
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Bij GGD Rotterdam-Rijnmond is het 'best wel rustig', aldus een persvoorlichter. Medewerkers 
proberen mensen te informeren op de markt en in buurthuizen, en ze te wijzen op het belang 
van de herhaalprik, voor betere bescherming. 

Maar het sentiment is volgens de woordvoerder anders dan tijdens de lockdowns. ‘Iedereen 
kende toen wel iemand die in het ziekenhuis lag met corona. Nu is het wel heel anders.’ 
Mensen hebben volgens haar zoiets van: 'Waarom zou ik me überhaupt laten prikken?’ 

Dat blijkt ook uit een online peiling van RTL Nieuws. In onze verhalen op Instagram plaatsten 
we gisteren een poll die 24 uur actief was, met de vraag:  

'Ga jij de herhaalprik tegen corona halen?' 

 9089 van onze volgers brachten hun stem uit. 
 Hiervan stemde 31  procent op 'ja'. 
 De overige stemmers, 69  procent dus, stemde op 'nee'. 

Ja-stemmers gaven onder andere aan dat ze het gaan doen omdat het 'geen enkele moeite' 
kost, omdat ze voor hun werk bij oudere mensen over de vloer komen, om een ziek familielid 
te beschermen, of om zichzelf extra te beschermen. Iemand stipte aan hoe fijn het is dat we 
in Nederland 'een gratis vaccinatie kunnen krijgen'.  

Janneke (53) geeft aan dat ze longpatiënt is en daarom voor een herhaalprik kiest. Nathalie 
(57) werkt op de intensive care, en heeft daarom de prik al gehaald: om zichzelf en haar 
patiënten te beschermen. Johannes (24) neemt de prik ook omdat hij vindt dat iedereen in 
Nederland 'samen de verantwoordelijkheid' moet nemen om het aantal besmettingen laag te 
houden, en hij wil zijn collega's beschermen.   

Niet-prikkers gaven aan dat ze bang zijn voor bijwerkingen. ‘Ik vind het genoeg geweest’, liet 
iemand bovendien weten, en iemand anders gaf aan zieker van de prik zelf te zijn geweest dan 
van het virus. Weer een andere nee-stemmer liet weten het nu nog niet te willen, maar als het 
aantal sterfgevallen door corona toeneemt, dan wel te gaan. En iemand anders zegt: ‘Alleen 
als ik het nodig heb, als ik bijvoorbeeld op skivakantie ga.’ Enkele vrouwen gaven aan dat ze 
de prik niet wilden halen omdat ze veel last hebben gehad van hun menstruatie.  

Lizzy (41) geeft aan dat ze meerdere keren corona heeft gehad, zonder echte klachten. Laurens 
(27) heeft drie keer corona gehad, elke keer werd het minder erg, en, zo zegt hij: ‘Ik vertrouw 
liever op mijn eigen gezondheid.’ Annie ziet er 'het nut niet van in'. ‘Ik heb nog nooit corona 
gehad.’ En Desiree 'acht het niet nodig', met deze varianten, waarmee ze onder andere op de 
relatief milde variant Omikron doelt.  

Ook het RIVM zag de vaccinatiebereidheid de afgelopen tijd dalen. Het percentage van de 
bevolking van 12 jaar en ouder dat een herhaalprik tegen corona heeft gehad is bijna 20  
procent. Een groep mensen gaf eerder dit jaar bij een inventarisatie van het RIVM aan pas een 
nieuwe prik te willen als er ook een nieuw soort vaccin zou zijn. Toen dat onderzoek werd 
gedaan, was die prik nog niet goedgekeurd. Nu wel, en het vaccin wordt inmiddels ook 
gebruikt, sinds 19 september om precies te zijn. 

‘En dat heeft meerwaarde’, zei vaccinoloog Ben Van der Zeijst van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) eerder tegen RTL Nieuws. ‘Met dat vaccin ben je niet alleen 
beschermd tegen de varianten die erin zitten, maar ook tegen andere varianten en mogelijk 
ook de varianten die nog moeten komen. Want zoveel verschillen ze vaak niet van elkaar.’ 

Bovendien weten we niet wat de situatie de komende maanden zal zijn, stelde viroloog Gorben 
Pijlman eerder in een interview met RTL Nieuws. ‘Omikron overviel ons vorig jaar in het najaar 
ook. Een nieuwe prik in het najaar beschermt je weer een paar maanden extra goed tegen 
infectie en zware ziekte. Maar het voelt nu voor velen alsof het wel klaar is.’ 
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Pijlman stelt dat een prik zinvol is, vooral als je nog nooit Omikron hebt gehad. ‘Dat kun je 
dan zomaar oplopen in het najaar en een prik gaat je daartegen helpen.’ 

‘Iedereen moet zijn eigen afweging maken’, benadrukt Peeters van de Twijfeltelefoon. ‘Dat 
zeggen we ook heel duidelijk tegen de mensen die bellen.’ Bron: RTL Nieuws, 5 november 
2022. 

Corona, griep en RSV: een gevreesd triootje voor de winter, en virologen 
tasten in het duister 

Een nieuwe coronavariant loert om de hoek, het RSV-seizoen is begonnen en mogelijk maakt 
het griepvirus na enkele milde winters z’n comeback. Dreigt een driedubbele epidemie? 
Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) staat niet geboekstaafd als paniekzaaier. ‘Maar het is 
de nieuwe werkelijkheid. Vroeger moesten we in de winter rekeninghouden met twee virussen, 
nu drie.’ 

De coronacijfers dalen, maar niet voor lang meer. Over enkele weken zal een nieuwe variant 
dominant worden, BQ.1. Dit zoveelste neefje uit de Omikronfamilie zal naar verwachting de 
besmettingscijfers weer omhoog duwen. Hoe de volgende golf zich zal voltrekken, is verre van 
duidelijk. De vele varianten maken het modelleerders moeilijk. En hoewel vrijwel iedereen een 
vorm van immuniteit heeft, is die ook voor iedereen heel verschillend. 

Door die complexe situatie zitten we in een ‘mist’, zegt viroloog Van Gucht. Die zal pas in het 
voorjaar optrekken. ‘Deze winter gaan we veel data kunnen verzamelen waardoor het daarna 
hopelijk gemakkelijker wordt om inschattingen te doen.’ 

Voor alle duidelijkheid, volgens Van Gucht is onze uitgangspositie goed. ‘In Vlaanderen 
hebben we een goede boostercampagne achter de rug. Dat zal ons helpen’ BQ.1 behoort tot 
de Omikronsoep. Het heeft enkele mutaties die het een klein voordeel verschaft op de 
concurrentie, maar het is geen complete make-over die wereldwijd paniek zaait. 

Het coronavirus is niet de enige speler. Door het wegvallen van de maatregelen zullen ook 
weer RSV- en griepepidemieën opduiken. Na enkele luwe jaren zouden de uitbraken deze keer 
merkelijker zwaarder kunnen zijn. Wat RSV betreft lijkt dit het geval te zijn in de VS. ‘Bij ons 
begint het een beetje te stijgen’, zegt Van Gucht. ‘November is RSV-maand, maar de cijfers 
zijn eerder mild. Ik verwacht een neutraal patroon.’ 

Het griepseizoen begint meestal na de feestdagen. In een normaal seizoen raken zo’n 500.000 
Belgen besmet, bij een ernstige epidemie ruim een miljoen. Dat weegt op de eerstelijnszorg en 
de ziekenhuizen. ‘Dat gebeurde vroeger ook al, met RSV en griep. Maar het is de nieuwe 
werkelijkheid. We moeten in de winter rekeninghouden met drie virussen’, zegt Van Gucht. 

Die epidemieën zouden zich gelijktijdig kunnen voltrekken of achtereenvolgens. Hoe de 
virussen zich tot elkaar verhouden is ook de ‘mist’ waarin virologen turen. ‘We gaan dat 
moeten leren. Dat kan pas met betrouwbare data. Alles hangt af van het patroon. Bij andere 
coronavirussen weten we dat ze pieken om de 2 à 3 jaar.’ Bron: Het Nieuwsblad, 7 november 
2022. 

Eerste weekenddaling op corona-afdelingen sinds september 

Ziekenhuizen behandelen minder mensen die het coronavirus onder de leden hebben dan 
afgelopen vrijdag. Het is de eerste keer in negen weken dat gedurende het weekeinde meer 
positief geteste mensen het ziekenhuis hebben verlaten dan er nieuw zijn opgenomen. 

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er 
nu in totaal 855 mensen met corona op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het 
laagste aantal sinds 3 oktober. Sinds vrijdag zijn netto 31 bedden vrijgekomen. 
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Ongeveer drie weken geleden stond de coronadrukte in de ziekenhuizen op het hoogtepunt 
van de najaarsgolf. Toen waren in totaal 1237 mensen opgenomen, bijna 400 meer dan nu. 

De meest recente weekenddaling van de ziekenhuisbezetting was van 2 op 5 september. Het 
LCPS werkt de cijfers niet bij op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

In de cijfers is niet te zien hoeveel mensen het ziekenhuis hebben verlaten omdat ze voldoende 
opgeknapt zijn en hoeveel mensen zijn overleden. De cijfers maken ook geen verschil tussen 
mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen 
hebben en toevallig besmet bleken. Bron: Skipr, 7 november 2022. 

Laagste aantal coronagevallen sinds mei, alarmniveau nog verhoogd 

Steeds minder mensen testen positief op het coronavirus. In de afgelopen week heeft het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7719 bevestigde besmettingen 
geregistreerd. In de wekelijkse overzichten is dat het laagste aantal sinds eind mei. ‘De daling 
die we al een tijdje zien zet door. We kunnen wel zeggen dat de najaarsgolf ten einde is’, 
constateert het RIVM. 

Vorige week meldde het instituut 12.311 positieve tests in een week tijd. Het aantal nieuwe 
gevallen is nu dus met 37  procent gedaald, en dat is de grootste afname sinds half april, 29 
weken geleden. 

Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het RIVM slechts 616 positieve tests. 
Dat is het laagste aantal sinds 29 juni vorig jaar. Tussen zaterdag en zondag waren er iets 
meer dan 700 bevestigde besmettingen. 

Zelftests worden niet meegeteld, dus het werkelijke aantal nieuwe gevallen kan hoger zijn. 
Maar ook op andere plekken ziet het RIVM bewijs dat het aantal besmettingen daadwerkelijk 
daalt. Zo zijn in het rioolwater steeds minder virusdeeltjes te vinden. Ook in verpleeghuizen 
testen minder mensen positief. Op de site van het RIVM waar mensen kunnen doorgeven of 
ze coronaklachten hebben, de Infectieradar, daalt het aandeel meldingen eveneens. 

Met het aantal positieve tests daalt ook het aantal ziekenhuisopnames. In de afgelopen week 
belandden 341 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Dat is bijna 35  
procent minder dan de week ervoor en het laagste aantal opnames in zeven weken tijd. Van 
de 341 kwamen 23 op een intensive care te liggen, tegenover 36 een week eerder. Het RIVM 
kreeg afgelopen week bericht over het overlijden van 29 coronapatiënten. Een week ervoor 
waren er 38 gemelde sterfgevallen. 

Toch blijft het alarmniveau onveranderd. De overheid gebruikt een ‘thermometer’ om de 
verspreiding van het virus in de gaten te houden. Die kent vier standen: laag, verhoogd, hoog 
en zeer hoog. Sinds half oktober staat Nederland op stap twee en dat blijft voorlopig zo. Dat 
leidt voorlopig niet tot nieuwe maatregelen of beperkingen. 

Dat de thermometer op ‘verhoogd’ blijft staan, komt doordat het RIVM een nieuwe subvariant 
van de Omikron-variant ziet opkomen. ‘We zijn onzeker over wat subvariant BQ.1 gaat doen. 
Het aandeel daarvan lijkt toe te nemen. We willen afwachten of dat gaat zorgen voor een 
toename van het aantal besmettingen. Bovendien blijven kwetsbare mensen risico lopen.’ 

Het zogeheten reproductiegetal daalde naar het laagste niveau sinds 21 april, ruim zes 
maanden geleden. Het cijfer staat nu op 0,79. Dat betekent dat een gemiddelde groep van 
honderd besmette mensen het coronavirus overdraagt op 79 anderen. Zij steken vervolgens 
62 mensen aan, die het virus daarna doorgeven aan 49 personen. Bij elke stap wordt de groep 
besmette mensen kleiner en wordt het moeilijker voor het coronavirus om anderen te bereiken. 
Bron: WNL, 9 november 2022. 
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China blijft de maatregelen om een stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan 
doorlopend bijstellen. Dat stelden overheidsfunctionarissen zaterdag, een dag nadat het land 
de strenge regels versoepelde. 

De nieuwe regels schrijven een kortere quarantineperiode voor voor reizigers die het land in 
willen, of voor mensen die niet besmet zijn maar wel in contact zijn gekomen met mensen die 
wel besmet zijn. Het nieuwe beleid is verrassend, gezien het stijgende aantal besmettingen in 
het land. In grote steden als Beijing, Guangzhou en Chongqing neemt het aantal 
coronapatiënten toe. 

De financiële markten reageerden direct op de aankondigingen. Het strenge coronabeleid van 
China frustreert al lange tijd de tweede economie ter wereld. 

‘De situatie rond het coronavirus verandert doorlopend’, stelt een woordvoerder van het 
Chinese RIVM in een verklaring. ‘Daar passen we ons beleid op aan.’ De belangrijkste 
verandering in het nieuwe beleid is dat 'tweede contacten' na een besmetting niet meer worden 
opgespoord. 

Met de versoepeling hoopt de overheid in elk geval een einde te maken aan de overbelasting 
van de quarantaineruimtes in het hele land. Ook kampt de overheid met een tekort aan 
medewerkers om in het hele land alle tests te laten uitvoeren. Bron: NU.nl, 12 november 2022. 

Honderden passagiers op Australisch cruiseschip besmet met corona 

Op een cruiseschip dat aangemeerd ligt in de haven van Sydney hebben honderden passagiers 
corona opgelopen. Sydney is de hoofdstad van de Australische deelstaat New South Wales, 
een van de drukst bevolkte gebieden van het continent. 

De Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neill verzekerde zaterdag dat de 
protocollen tegen verdere verspreiding van het virus adequaat zijn. New South Wales Health 
bepaalt bovendien per geval hoe passagiers het schip kunnen verlaten. Ondertussen worden 
ze aan boord geïsoleerd gehouden en verzorgd door een medische staf, aldus de 
gezondheidsautoriteit. 

De protocollen werden in het leven geroepen na een gelijksoortige massale besmetting in 2020. 
Die uitbraak aan boord van cruiseschip Ruby Princess leidde tot 914 besmettingen en 28 
sterfgevallen. 
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In heel Australië neemt het aantal coronabesmettingen momenteel toe. Bron: De Telegraaf, 
12 november 2022. 

WHO: bijna twee derde wereldbevolking heeft corona-antilichamen 

Bijna twee derde van de wereldbevolking had in september 2021 antilichamen aangemaakt 
tegen het coronavirus door infectie of vaccinatie. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) in nieuw onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine. 
Volgens de WHO voorspellen de hoeveelheid corona-antilichamen voor een groot deel of 
iemand immuun is voor het coronavirus. 

Het onderzoek bekeek data over infecties en vaccinaties in de periode januari 2020 tot mei 
2022. In september 2021 had 59,2  procent van de wereldbevolking antilichamen aangemaakt 
tegen het coronavirus. De WHO bekeek studies die zijn uitgevoerd in 100 van de 194 WHO-
landen. 

Over het algemeen steeg de aanwezigheid van antilichamen in de wereldbevolking vorig jaar 
sterk. In sommige regio’s kwam dat omdat het aantal besmettingen veel toenam, zoals in 
Afrika. In andere regio’s nam de immuniteit toe door een combinatie van vaccinaties en 
besmettingen, zoals in Europese landen met een gemiddeld hoger inkomen. 

Nadat de Omikron-variant zijn intrede deed in maart dit jaar, had bijna de helft van de rijkere 
Europeanen een besmetting doorgemaakt. In de Verenigde Staten steeg het aantal 
besmettingen door Omikron met ruim een derde. In de bevolking van landen waar strikte 
coronamaatregelen golden om besmettingen te voorkomen, was de immuniteit lager, blijkt uit 
pre-vaccinatie-data. 

Daarnaast is het aantal officieel geregistreerde coronabesmettingen onderschat. Dat komt 
omdat mensen soms geen symptomen vertonen bij besmetting met het coronavirus. Ook kan 
niet iedereen in de wereld zich laten testen op het virus. 

Concluderend stelt de WHO dat het aantal antilichamen in de wereldbevolking sinds eind 
2021 aanzienlijk is toegenomen, met name door infecties in bepaalde regio’s en vaccinaties in 
andere. Maar het onderzoek stelt ook dat de bevindingen vertekend kunnen zijn omdat 
sommige landen of populaties in de cijfers oververtegenwoordigd zijn. Daardoor is het totale 
beeld van het aantal besmettingen en de daaruit volgende aanwezigheid van antilichamen 
wereldwijd nog onduidelijk. Bron: Dagblad van het Noorden, 11 november 2022. 

Aantal reizigers op Schiphol nog ver verwijderd van niveau voor corona 

In oktober reisden 4,9 miljoen reizigers van of naar Schiphol, meldt de luchthaven donderdag. 
Dat is 18  procent minder dan in dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voor de 
coronapandemie. 

Schiphol kampt al tijden met lange wachtrijen door een tekort aan personeel. De luchthaven 
heeft daarom een maximum voor het aantal vertrekkende reizigers ingevoerd. Mede daardoor 
waren de aantallen in oktober kleiner dan drie jaar geleden. 

In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal reizigers wel, met 16  procent. In oktober 2021 
waren er wereldwijd nog lockdowns, die van invloed waren op het aantal vliegtuigpassagiers. 

Van de 4,9 miljoen reizigers die in oktober via Schiphol reisden, vlogen 3,4 miljoen van of naar 
een bestemming binnen Europa. De overige anderhalf miljoen reizigers gingen naar een ander 
continent. Bron: NU.nl, 10 november 2022. 



144 
 

 

Drukte in winkels van voor corona komt (waarschijnlijk) niet terug 

De winkelstraten worden na twee coronajaren weer drukker. Toch zitten we nog lang niet op 
het niveau van voor corona. Worden de winkels ooit weer zo druk als vroeger? Gertjan Slob, 
directeur van onderzoeksbureau Locatus, denkt van niet. 

Op dit moment liggen de bezoekersaantallen van de winkelstraten op nog geen 60  procent 
van de aantallen voor corona, volgens cijfers van Locatus. Dat zal tijdens de decembermaand 
nog wel ‘iets omhooggaan’, denkt een woordvoerder van branchevereniging INretail. December 
is traditioneel gezien een heel drukke maand voor winkels, vanwege de feestdagen en 
kerstvakantie. 

In de afgelopen twee jaar was er veel dicht vanwege corona. ‘Toen gingen de winkels juist dicht 
in december,’ zegt de woordvoerder. ‘Vanwege de maatregelen. Het zou zomaar kunnen dat 
mensen dit jaar extra willen genieten van de sfeer van de feestdagen in de winkels, zoals de 
mooie versiering. Dat zou betekenen dat de winkels in december dit jaar drukker worden dan 
ooit.’ 

Maar ook als december een ouderwets drukke maand wordt, blijft het minder druk in de 
winkelstraten dan eerdere jaren. ‘De winkels zijn elk jaar drukker in december, maar de 
terugval in bezoekers zal niet in een maand worden ingehaald, ‘ zegt Gertjan Slob, directeur 
van Locatus. ‘En het is natuurlijk nog koffiedik kijken. Maar ik verwacht niet dat het ooit nog 
zo druk wordt als vroeger.’ 

Het aantal bezoekers in de winkelstraten loopt al jaren terug. Door de coronacrisis is dit in 
een stroomversnelling gekomen. ‘Mensen kopen meer online. Dat komt niet alleen doordat 
mensen nu meer producten online kunnen kopen, zoals boodschappen. Mensen die voor de 
coronacrisis nog niet zo handig waren met een computer moesten er tijdens corona wel aan 
geloven, zegt Slob. ‘Ook zij bestellen nu online.’ Bron: NU.nl, 10 november 2022. 

Impact van corona op bus- en tramvervoer in Utrecht goed merkbaar 

De gevolgen van de coronapandemie en -maatregelen waren goed merkbaar in het openbaar 
vervoer in Utrecht. Dat is te lezen in de Jaar- en Trendrapportage 2021 van de provincie 
Utrecht. Er vielen meer ritten uit, maar bussen en trams waren wel vaker op tijd dan het 
voorgaande jaar. 

Er vielen in 2021 meer ritten uit dan in 2020, zo laat de provincie weten. Een belangrijke 
oorzaak hiervan zou het ziekteverzuim zijn onder het personeel. Door corona zouden er meer 
mensen ziek zijn geweest. 

De rituitval in Utrecht is volgens de provincie nog ‘redelijk binnen de perken’ gebleven. Dat 
komt door het afschaffen van een aantal ritten. Over de rituitval bij de tram zijn geen cijfers 
bekend vanwege technische problemen bij de registratie. 

De stiptheid van de bussen in Utrecht was in 2021 beter dan in 2020. Bussen zouden in 2020 
vaker te vroeg zijn gekomen, omdat het een stuk rustiger was op de weg. De toegenomen 
drukte zorgde er in 2021 echter ook weer voor dat ook een flink aantal bussen te laat op de 
halte arriveerde. 
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Bij de regionale lijnen van Syntus Utrecht reden er in 2021 minder bussen op tijd dan het 
voorgaande jaar. Nog steeds waren er veel meer bussen op tijd dan in de jaren voor corona. 
Ook hiervoor wordt de rust op de weg als verklaring gegeven. 

Al met al nam het aantal instappers bij beide vervoerders in 2021 iets toe ten opzichte van 
het jaar ervoor. Dat waren er 33 miljoen in 2021 en 32 miljoen in 2020. Toch is het nog lang 
niet op het oude niveau; in 2019 stapten er zo’n 62,5 miljoen mensen in bij Syntus en U-OV. 
Bron: Duic, 10 november 2022. 

 

Dit ziekenhuis voert zelfs op zaterdag operaties uit om wachtlijst 
inhaalzorg door corona weg te werken 

Ziekenhuis Alrijne verricht tot eind dit jaar ook op zaterdagen niet-spoedeisende operaties om 
de wachtlijst door corona terug te dringen. Het Groene Hart Ziekenhuis deed dit eerder, maar 
ziet daar vanwege personele krapte nu van af. Bron: AD, 11 november 2022. 

 

Ziekenhuizen kampen met wachtlijsten door corona en personeelsgebrek. © ANP 

Voertuigen rijden nog altijd minder kilometers dan voor corona 

Het aantal kilometers dat auto's, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen samen afleggen, is 
nog altijd niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Afgelopen jaar reden voertuigen 
gezamenlijk bijna 134 miljard kilometer, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Dat was 5  procent meer dan in 2020, maar nog steeds 11  procent minder dan 
in 2019. 
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Automobilisten namen het grootste deel van de kilometers voor hun rekening. Zij reden vorig 
jaar samen 105 miljard kilometer, zowel op Nederlandse als op buitenlandse wegen. In 2019 
- voor de pandemie - legden automobilisten fors meer kilometers af, namelijk zo'n 121 miljard. 

Bestelbusjes reden vorig jaar juist meer kilometers dan in 2019. Met zulke busjes worden 
onder meer pakketjes bezorgd. 

Bussen zoals lijndiensten en touringcars reden vorig jaar in totaal 497 miljoen kilometer. Dat 
is flink minder dan in het laatste jaar voor corona, toen bussen in totaal nog 661 miljoen 
kilometer reden. De afname van bijna 25  procent komt volgens het CBS doordat touringcars 
nog altijd minder vaak de weg op gaan. Lijndienstbussen rijden wel weer ongeveer evenveel 
als voor de coronapandemie. Bron: NOS, 10 november 2022. 

Vliegtuigen zaten in derde kwartaal bijna net zo vol als voor corona 

Vliegtuigen zaten in het derde kwartaal weer bijna net zo vol als voor de coronatijd, blijkt 
dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Tussen juli en september was bijna 80  procent 
van de stoeltjes in vliegtuigen van en naar Nederland gevuld, tegenover 83  procent in 2019. 

De luchtvaart behoort tot de sectoren die nog altijd de gevolgen voelt van de coronapandemie. 
Door de bijbehorende maatregelen is er jarenlang minder gevlogen. Hoewel de sector nu 
herstelt, lopen de passagiersaantallen en bezettingsgraden nog altijd achter op de situatie van 
voor corona. 

In het derde kwartaal reisden 18,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse 
luchthavens. Dat zijn er anderhalf keer zoveel als de twaalf miljoen passagiers in het derde 
kwartaal van vorig jaar. Wel zijn het er nog altijd miljoenen minder dan in 2019, toen er nog 
ruim 23 miljoen mensen van en naar Nederland vlogen. 

Ook bezettingsgraad van de vliegtuigen herstelde ten opzichte van de afgelopen twee jaar: 
vliegtuigen waren tussen juli en september voor bijna 80  procent gevuld. In 2021 en 2020 
lag dat percentage over dezelfde periode op respectievelijk 66 en 48. In 2019 waren vliegtuigen 
met 83  procent ietsje beter gevuld. Bron: NU.nl, 8 november 2022. 

Al corona gehad, dus herhaalprik niet nodig? Waarom een vaccinatie wel 
van belang kan zijn 

Nu de kwetsbaren en ouderen aan de beurt zijn geweest kan iedereen langs een priklocatie 
voor zijn herhaalprik. Toch loopt het nog geen storm en bestaat er onduidelijkheid over 
waarom de herhaalprik eigenlijk nodig is. Het AD legde het RIVM een aantal vragen voor. 

1. Wat is de herhaalprik en met welk vaccin wordt er geprikt? 

‘De herhaalprik is een vaccinatie tegen corona’, zegt Harald Wychgel, woordvoerder bij het 
RIVM. ‘Voor de herhaalprik van deze vaccinatieronde worden de vernieuwde vaccins van Pfizer 
en Moderna gebruikt. Deze vaccins bevatten naast het spike-eiwit van het originele 
coronavirus (Wuhan) ook het spike-eiwit van de Omikron-variant. De vernieuwde vaccins 
beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de Omikron-variant.’ 

2. Wat is het verschil tussen de booster en de herhaalprik? 

‘Die zijn hetzelfde. Zowel de booster als de herhaalprik bieden beschermen tegen ernstig ziek 
worden door corona. Verschil is dat met de herhaalprik wordt geprikt met het nieuwe vaccin. 
We kiezen er bewust voor om voortaan het woord ‘herhaalprik’ te gebruiken, omdat we niet 
weten hoe vaak er nog geprikt moet worden. Dat hangt af van de ontwikkeling van het virus.’ 

3. Maakt het uit dat de vaccins vernieuwd zijn? 

Het vernieuwde vaccin wordt bivalent, ofwel tweewaardig, genoemd, omdat het beschermt 
tegen zowel de oorspronkelijke Wuhan-variant als tegen de huidige Omikron-variant. De 
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vernieuwde vaccins zijn aangepast om beter te beschermen tegen meerdere varianten van het 
coronavirus. De verwachting is dat het vaccin beter beschermd tegen ernstige ziekte, 
ziekenhuisopname en een milde infectie door een Omikron-variant dan na een prik met het 
originele vaccin.’ 

4. Wie kunnen een herhaalprik tegen corona halen? 

Als eerste werden mensen met een medisch risico, mensen vanaf 60 jaar en zorgpersoneel 
met patiëntencontact uitgenodigd. ‘Inmiddels kan iedereen vanaf 12 jaar een afspraak maken. 
Dat kan online of door te bellen naar 0800-7070. Er zijn ook een aantal locaties waar je zonder 
afspraak terecht kunt, daarvoor kun je kijken op prikkenzonderafspraak.nl.’ 

5. Hoe lang beschermt de herhaalprik? 

‘Dat is nog niet goed te zeggen. In elk geval weten we dat de prik maandenlang beschermt 
tegen ernstige ziekte, en daarmee voor een demping kan zorgen als het gaat om het aantal 
ziekenhuisopnames.’ De verwachting is in elk geval dat de herhaalprik kwetsbare mensen in 
de wintermaanden extra bescherming kan bieden tegen ernstig ziek worden.’ 

6. Hoe snel werkt de herhaalprik? 

,De herhaalprik is zeven dagen na vaccinatie effectief. ‘Je bent dus vrij snel beschermd. Het 
idee is dat het nieuwe vaccin beter beschermt tegen meerdere varianten.’ 

7. Welke bijwerkingen kunnen optreden? 

‘Bijwerkingen ontstaan meestal binnen 1 tot 2 dagen na vaccinatie. Het kan voorkomen dat 
je binnen enkele minuten last krijgt, het kan ook langer duren. Bijwerkingen die veel 
voorkomen zijn: hoofdpijn, koorts, vermoeidheid, je niet lekker voelen, pijn rondom de 
prikplek, spierpijn, pijn in de gewrichten, misselijkheid en koude rillingen. Deze klachten zijn 
meestal binnen enkele dagen weer verdwenen. 

Uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb blijkt dat de bijwerkingen van de aangepaste 
coronavaccins vergelijkbaar zijn met de bijwerkingen van de eerdere coronavaccins.’ 

8. Werkt de herhaalprik ook als je al corona hebt gehad? 

‘Ja, vanaf drie maanden na je coronabesmetting kun je langskomen voor een herhaalprik. Die 
drie maanden wachten heeft te maken met het feit dat je door een coronabesmetting zelf 
antistoffen aanmaakt. Wil je zo lang mogelijk beschermd zijn tegen het virus, dan wordt 
aangeraden te wachten met het vaccin.’ 

9. Ik ben zwanger. Kan ik dan wel een herhaalprik halen? 

‘Ja, ook als je zwanger bent kom je in aanmerking voor de herhaalprik.’ Verder stelt het RIVM 
dat je als zwangere vrouw meer risico loopt om ernstig ziek te worden van het coronavirus. 
Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor jezelf, maar ook voor je ongeboren kind. De mRNA-
vaccins zijn veilig bevonden om mee te prikken tijdens de zwangerschap, dat geldt ook voor 
de herhaalprik.’ 

10. Wat als er weer een nieuwe variant opduikt, is er dan weer een vernieuwd vaccin 
nodig? 

‘Dat is nog niet te zeggen. Het hangt er vanaf of er nieuwe varianten van het coronavirus 
ontstaan, en of deze varianten veel verschillen van de Omikron-variant. Daarnaast zal ook 
meespelen hoe ziekmakend de nieuwe variant eventueel gaat zijn.’ Bron: AD, 7 november 
2022. 

Rapport met inzichten in corona komt veel te laat: ‘En dat is tragisch. 
Een gemiste kans’ 
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Medische gegevens Een onderzoek naar de pandemie raakte vertraagd door gebrekkige 
toegang tot data. Nederlandse instellingen blijken te voorzichtig met het delen van gegevens, 
zeggen de gefrustreerde onderzoekers. „Het zijn altijd mensen waar het op blijft hangen, niet 
de regels.’ 

Het rapport had eerder tijdens de pandemie moeten verschijnen. Dan was de inhoud nog 
relevant geweest. Maar een rapport dat onder meer in detail duidelijk maakt wie wanneer 
besmet raakte met het coronavirus is er pas nu, bijna duizend dagen nadat de eerste 
coronapatiënt opdook in Nederland. 

Onderzoekers van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Ahti (Amsterdam health & 
technology institute) zochten uit welke Nederlanders positief testten op corona, ernstig ziek 
werden en eraan overleden. Met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
koppelden de onderzoekers coronagegevens op persoonsniveau aan sociaal-economische en 
demografische gegevens zoals inkomen, medicijngebruik, leeftijd, samenstelling van het 
huishouden en migratieachtergrond. 

Die koppeling levert nieuwe inzichten op. Over testgedrag bijvoorbeeld. Mensen met de laagste 
inkomens kwamen maar half zo vaak naar een GGD-teststraat als mensen met de hoogste 
inkomens. Gemiddeld werd in deze groep een test op iedere zes personen afgenomen. In de 
hoogste inkomensgroep was dat één op drie. Mensen met de laagste inkomens testten wel 
vaker positief áls ze naar de teststraat kwamen: zestien keer op elke honderd testen. Voor 
mensen met een hoger inkomen waren dat er dertien of veertien op de honderd. 

Het was al bekend dat mensen met een migratieachtergrond in de pandemie meer risico liepen 
ernstig ziek te worden of te sterven. Maar de Ahti-onderzoekers laten nu zien dat dit deels 
onafhankelijk was van inkomen en gezinssamenstelling. Van alle zestigers met een 
Marokkaanse migratieachtergrond en een laag inkomen kwam 1,5  procent in het ziekenhuis 
terecht. Van de mensen met een laag inkomen zonder migratieachtergrond was dat maar 0,2  
procent. 

Het onderzoeksteam ziet ook dat in aanloop naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ van oktober 
2020 het virus vooral rondging onder jongeren met Turkse en Marokkaanse achtergrond, 
terwijl de coronapiek in de zomer van 2021 (Dansen met Janssen) vooral samenviel met 
besmettingen bij jongeren zonder migratieachtergrond. 

De data zijn gelaagd. En toch zijn de onderzoekers gefrustreerd. Want het rapport komt te 
laat voor beleidsmakers en zorgverleners. Zij kunnen er geen beleid meer op aanpassen of 
communicatie voor specifieke doelgroepen op afstemmen. „Dat was ooit het idee, maar nu zie 
ik dat niet meer gebeuren’, zegt Rachel van Beem, projectleider bij Ahti. ‘En dat is tragisch. 
Een gemiste kans.’ De grootste ergernis van de onderzoekers is dat ze laat en spaarzaam 
toegang kregen tot medische gegevens van publieke instellingen, zoals ziekenhuizen en 
GGD’s. 

Al in mei 2020 stelde subsidieverstrekker ZonMW 15 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek 
„om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te 
ondersteunen’. Ahti kreeg samen met twee onderzoeksgroepen van het Amsterdam UMC zo’n 
250.000 euro toegekend. Het plan was alle gegevens  bij elkaar te brengen om risicogroepen 
in beeld te brengen ‘Als alle instanties bereid zijn die op dagbasis aan te leveren dan kun je 
ze gebruiken voor surveillance’, zegt Ahti-directeur Michiel Heidenrijk. ‘Bewijzen kan ik dat 
niet, maar dat had misschien geholpen, in de zorg of in het beleid.’ 

Denemarken heeft laten zien dat het kan. Testuitslagen, vaccinaties, ziekenhuisopnames en 
rondgaande varianten worden verzameld en gekoppeld door gezondheidsinstituut SSI. Het 
stelde de Deense overheid in staat om snel te reageren. Het land versoepelde in september 
2021 als eerste Europese land de coronamaatregelen en was ook het eerste dat maatregelen 
weer invoerde toen de Omikron-variant er in december opdook. 
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Het CBS is in Nederland de uitgelezen plek om data bij elkaar te brengen. In de CBS-wet is 
geregeld dat publieke instanties persoonsgegevens met het onderzoeksbureau kunnen delen. 
Het CBS kan die gegevens in een beschermde omgeving koppelen. Alleen onderzoekers van 
gecertificeerde instellingen hebben daar toegang toe, en alleen voor een bepaalde 
onderzoeksvraag, en alleen met toestemming van de instantie die de data aanleverde, de 
‘bronhouder’. Onafhankelijke onderzoekers hebben wel toegang tot gepseudonimiseerde 
persoonsgegevens, maar het is verboden om die herleidbaar uit de CBS-omgeving te halen. 

Maar een geschikte koppeling op persoonsniveau tussen medische gegevens en demografische 
gegevens kwam in Nederland niet van de grond. De wet en de IT-infrastructuur zijn niet het 
probleem, denken de Ahti-onderzoekers, wel het gebrek aan kennis en ervaring met het delen 
van medische gegevens. ‘Instellingen schermen te pas en te onpas met privacywetgeving zoals 
de AVG’, zegt Heidenrijk. ‘Maar binnen de CBS-wet kan het gewoon. Het is vaak onduidelijk 
hoe je dat naar patiënten communiceert. En dan is de standaardreactie van bijvoorbeeld 
ziekenhuizen: niet delen. Het begint altijd met nee.’ Van Beem: ‘Het zijn altijd mensen waar 
het op blijft hangen, niet de regels.’ 

Een ziekenhuis dat besloot om geen data te delen met Ahti was VieCuri in Venlo. „Dat was 
een medisch-ethische overweging en geen juridische’, zegt epidemioloog-onderzoeker Frits 
Van Osch. ‘Onze jurist gaf aan dat het kon, maar de artsen in ons Covid-onderzoeksteam 
vonden het nodig alle patiënten hierover individueel te informeren. En daar hadden we niet 
de middelen voor, om honderden mensen terug te bellen. Als dit nog een keer gebeurt, hopen 
wij dat dit goed geregeld en afgestemd is, bijvoorbeeld in een landelijke infrastructuur.’ 

Via een andere weg kwamen gegevens van VieCuri en andere ziekenhuizen toch bij het CBS 
terecht. Stichting Dutch Hospital Data verzamelt jaarlijks gegevens van ziekenhuizen en deelt 
die met het CBS. Tegen betaling en onder standaardvoorwaarden waren die voor de Ahti-
onderzoekers beschikbaar. 

Er is nog een reden waarom instellingen aarzelden, vermoedt Ahti-directeur Heidenrijk: Covid-
data liggen politiek gevoelig. ‘Alles ligt onder een vergrootglas. Terwijl deze data strikt genomen 
niet anders zijn dan die over HIV of hart- en vaatziekten, die ook al bij het CBS liggen.’ 

De testgegevens van de GGD’s kwamen maar moeizaam beschikbaar. Van Beem: ‘Uiteindelijk 
hebben we wel toegang tot testdata gekregen, maar alleen van de periode juni 2020 tot 1 
september 2021. De boodschap was toen ook en is nog steeds: dit is het, testdata van na 1 
september worden niet meer beschikbaar gesteld.’ Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, D66) schreef eind september aan de Kamer dat de wil om testgegevens te 
delen er is, maar dat nog „moet worden uitgewerkt hoe dit binnen de huidige wetgeving 
ingeregeld kan worden’. 

Het Ahti zou ook graag vaccinatiegegevens hebben meegenomen in hun analyses. Het RIVM 
heeft die data wel geüpload naar het CBS, maar nog niet opengesteld voor onafhankelijke 
onderzoekers. Dat is onder andere nodig voor een onderzoek naar oorzaken van oversterfte, 
waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd. Een RIVM-woordvoerder laat weten dat de 
landsadvocaat in opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt welke risico’s er voor de 
privacy zijn en hoe die kunnen worden geminimaliseerd. Dat advies wordt binnenkort 
verwacht. 

Intussen staat het onderzoek naar recente oversterfte op basis van CBS-gegevens stil. 
Daarvoor is 1 miljoen euro gereserveerd, maar wetenschapsfinancier ZonMW wacht met een 
oproep om aanvragen totdat duidelijk is dat onafhankelijke onderzoekers gebruik kunnen 
maken van vaccinatiegegevens van het RIVM en testgegevens van GGD’s. ‘Nadat die toegang 
is geregeld, kunnen wij de oproep openstellen’, zegt een woordvoerder van ZonMW. 

Wie zou het delen van medische gegevens makkelijker kunnen maken? Heidenrijk: ‘Het 
ministerie van Volksgezondheid zou het voortouw moeten nemen om de juridische risico’s te 
verlagen. Ga maar praten met alle privacy officers van de afzonderlijke instellingen, die zeggen 
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dat ze niets liever willen dan data delen, maar dat het niet kan. En dat is nu een landelijke 
discussie geworden.’ 

Correctie 8-11: In een eerdere versie stond dat het SSI het Deense staatsstatistiekbureau is. 
Dat klopt niet, het SSI is een gezondheidsinstituut vergelijkbaar met het RIVM. 

Door coronavaccinaties zijn tussen 2 augustus 2021 en 30 augustus 2022 bijna 88.000 
ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit een eerste en ‘voorzichtige’ schatting die het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag bekendmaakte. 

Het RIVM gebruikte gegevens over het aantal ziekenhuisopnames vanwege een 
coronabesmetting van stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Ook keek het RIVM 
naar de geschatte vaccineffectiviteit per dag en de vaccinatiegraad voor de verschillende 
prikken. 

Gebaseerd op die gegevens schat het RIVM dat de vaccinaties in dertien maanden 87.676 
ziekenhuisopnames hebben voorkomen. Dat gaat voor 78  procent om mensen van zestig jaar 
en ouder. In de groep van 12 tot 49 jaar werden 7.568 opnames voorkomen. 

In dezelfde periode registreerde stichting NICE in totaal 44.731 ziekenhuisopnames met 
Covid-19. Dat betekent dat er zonder vaccinaties een verdriedubbeling van het aantal corona-
opnames zou zijn geweest. Bron: NRC, 7 november 2022. 

Sinterklaas weer in het land: volop intochten na corona 

Amersfoort - Een feestelijke dag vandaag: Sinterklaas komt aan in Nederland! Na twee jaar 
waarin corona roet in het eten gooide en veel intochten om die reden afgelast werden, staat 
vandaag niks de Goedheiligman nog in de weg om zijn aankomst weer uitbundig te vieren met 
jong en oud. 

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Hellevoetsluis, waar hij om 12.00 uur weer 
als vanouds met zijn stoomboot de haven invaart. Dit is ook live te bekijken op televisie, op 
NPO 3. De Sint heeft een drukke agenda, want hij maakt ook vandaag en morgen (en op een 
enkele plek ook nog volgende week) zijn entree in onze regio. 

Wat is er zoal te doen en waar? RTV Utrecht zet een aantal intochten op een rij: 

Op zondag 13 november maakt Sint zijn entree in Utrecht. De optocht start om 11.30 uur op 
het Ledig Erf. Aansluitend gaat de vaartocht richting de Weerdsluis, alwaar het 
podiumprogramma start om 13.00 uur. Om 14.00 uur stapt Sint op zijn paard en komt rond 
15.00 uur aan op het Domplein, waar al vanaf 12.30 uur van alles te doen is. 

In Amersfoort arriveert de Sint vandaag rond 12.00 uur per stoomboot in de Eemshaven en 
wordt aldaar ontvangen door burgemeester Lucas Bolsius. Sint en pieten nemen uitgebreid 
de tijd, geven handjes en delen pepernoten uit langs de Grote Koppel en de Kleine Koppel. 
Gezien de verwachte grote toeloop van mensen zijn er verkeersmaatregelen van kracht en is 
de omgeving tijdelijk voetgangersgebied. 

Vandaag komt Sinterklaas om 12.55 uur aan in Zeist, bij het gemeentehuis. Maar er zijn ook 
twee boeven die proberen om de boel te saboteren… en is de sleutel gestolen? Een spannende 
aankomst dus in Zeist vandaag. Ook burgemeester Koos Janssen en kinderburgemeester 
Yehailey zijn van de partij om de Goedheiligman welkom te heten. Om 13.15 uur start Sint 
zijn rijtoer door het centrum van Zeist. 
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@ RTV Utrecht 

Sint en zijn pieten komen vandaag aan in Leusden. Daar start het muzikale feest bij het Huis 
van Leusden al om 13.00 uur, Sint zelf arriveert om 13.15 uur. Om 16.00 uur is er nog een 
uitzwaaishow op 't Plein in de Hamershof. 

Kinderen in gemeente De Bilt moeten nog even geduld hebben. Daar maakt Sint namelijk pas 
op zaterdag 19 november zijn opwachting. Burgemeester Potters zal dan samen met 
kinderburgemeester Renske de Goedheiligman en zijn pieten ontvangen op het gemeentehuis, 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Woerden neemt afscheid van Zwarte Piet. Maar niet per direct: de komende twee 
sinterklaasintochten zijn ze nog welkom. Vanaf 2024 moeten alle Zwarte Pieten in de gemeente 
plaatsmaken voor minder donker geschminkte alternatieven, zoals roetveegpieten. Vandaag 
om 13.00 uur is de intocht in Woerden. Volgens de gemeente is 'zeker 60  procent' van de 
Pieten daar een roetveegpiet. Over twee jaar moet dat dus 100  procent zijn. 

In 16 gemeenten in onze provincie loopt dit jaar een Glutenvrije Piet mee tijdens de intocht 
van Sinterklaas. Deze speciale Piet is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. 
De Pieten voorzien kinderen met een glutenallergie van kruidnoten zonder gluten. Als de 
kinderen een speciale kleurplaat downloaden via de stichting en deze kleurplaat omhoog 
houden tijdens de intocht, dan weet Glutenvrije Piet bij wie hij moet zijn. 

En dan rest ons nu, beste lezers, beste mensen, 

U een gezellige intocht en mooie Sinterklaastijd toe te wensen. Wellicht wendt u binnenkort 
ook pen en papier eens aan tijdens het kauwen op een pepernoot, Voor het schrijven van 
rijmelarij met kwinkslag en misschien ook serieuze noot. Een tijd van presentjes, gezette 
schoentjes, pepernoten en een goed humeur, Van liedjes zingen, over daken klimmen en 
bonzen op de voordeur. En voorts ook oprecht te genieten van het onvolprezen feit, Dat Sint 
dit jaar, als vanouds, corona-vrij ons landje binnenrijdt! Bron: RTV Utrecht, 12 november 
2022. 

Corona-ontsmetter' veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf 

Een vrouw die zich twee jaar geleden onder meer in Hoek van Holland voordeed als corona-
ontsmetter moet vijf jaar de gevangenis in. 
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Deze veroordeling door de rechtbank van Rotterdam stemt overeen met de eis van het 
Openbaar Ministerie begin augustus.   

Nederland was in oktober 2020 nog volledig in de ban van het coronavirus. Die maand ging 
een nu 34-jarige Amsterdamse langs bewoners in een flat aan de President J.V. 
Wierdsmastraat in Hoek van Holland. Tegenover een oudere man (van toen 86) deed ze zich 
voor als iemand van de thuiszorg, die op pad was om woningen te ontdoen van het 
coronavirus. Daarop werd ze binnengelaten in de woning. 

De vrouw vertelde dat het voor de gezondheid van de man beter was om in een andere kamer 
te zitten. Na ongeveer een kwartier was de 'ontsmetter’ vertrokken met 4.000 euro en sieraden 
van zijn overleden vrouw. 

De Amsterdamse bleek deze truc tussen medio augustus en eind oktober 2020 bij meer 
ouderen te hebben toegepast bij meer ouderen, onder wie een 98-jarige bejaarde. Ook mensen 
uit Delft, Bergen op Zoom, Zandvoort, Gouda en Rotterdam zijn slachtoffer geworden. De 
vrouw kon worden aangehouden naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht, 
waarin camerabeelden uit de Hoekse flat werden getoond. Bron: WOS, 9 november 2022. 

Erfenis van corona is een enorme schuldenberg bij bedrijfsleven 

Veel ondernemers zitten in zwaar weer door de energiecrisis. Dat is op zich al vervelend, maar 
daarnaast ligt er ook nog een enorme berg coronaschuld die moet worden ingelost. Dit gaat 
diepe sporen nalaten.  

Met corona moeten we ons nooit rijk rekenen, maar op het moment van schrijven lijkt de 
najaarsgolf aan ons voorbij te gaan. Ondernemers kunnen wat dit betreft dus even rustig 
ademhalen. Bron: Bussums Nieuws, 9 november 2022. 

 

Virusremmer tegen ernstige corona is volgende maand eindelijk beschikbaar 
(maar wel duur) 

De langverwachte virusremmer tegen ernstige corona komt volgende maand eindelijk 
beschikbaar. Het Zorginstituut adviseert minister Kuipers van Volksgezondheid om het 
medicijn paxlovid vanuit de basisverzekering te vergoeden voor zeer kwetsbare patiënten. 
Farmaceut Pfizer zegt dat daarmee de weg vrij is. Bron: De Volkskrant, 4 november 2022. 

Virusremmers bij COVID-19 

Er zijn gedurende de covidpandemie drie virusremmers ontwikkeld, die via verschillende 
mechanismen de replicatie van het virus remmen. Molnupiravir en remdesivir zijn 
polymeraseremmers, en nirmatrelvir is een proteaseremmer. Uit gerandomiseerde 
onderzoeken is gebleken dat deze virusremmers, mits toegediend binnen 5 tot 7 dagen na de 
eerste symptomen van COVID-19, het risico op ziekenhuisopname en mortaliteit statistisch 
significant verlagen bij ongevaccineerde patiënten met een verhoogde kans op een ernstig 
ziektebeloop.   

Ge-Bu Plaatsbepaling- 

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?  
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 Door toediening van de polymeraseremmers molnupiravir of remdesivir of de 
proteaseremmer nirmatrelvir aan ongevaccineerden in het beginstadium van COVID-
19 kan het aantal ziekenhuisopnames en sterftegevallen worden verminderd. 

 Er zijn geen studies gepubliceerd die de effectiviteit van de virusremmers onderling 
vergelijken. Omdat de placebogecontroleerde onderzoeken onderling te veel verschillen 
is een indirecte vergelijking niet mogelijk.  

 De plaats van de virusremmers lijkt vooralsnog beperkt. Op theoretische gronden zijn 
ze mogelijk toepasbaar bij immuungecompromitteerde patiënten als alternatief voor 
monoklonale antilichamen. 

Nieuwe SARS-CoV-2-virusremmers 

Vanaf het moment dat de samenstelling van het genoom van SARS-CoV-2 bekend werd, begon 
de zoektocht naar aangrijpingspunten voor geneesmiddelen die de replicatie van het virus 
kunnen remmen.  

Op dit moment bestaan er twee soorten virusremmers, de proteaseremmers en de 
polymeraseremmers. Proteaseremmers worden al toegepast bij hiv en hepatitis C, en de 
polymeraseremmers bij hepatitis C.4 Tegen SARS-CoV-2 zijn inmiddels drie virusremmers 
ontwikkeld, de polymeraseremmers molnupiravir en remdesivir, en de 
proteaseremmer nirmatrelvir.  

Deze virusremmers zijn geïndiceerd voor de behandeling van COVID-19 in het beginstadium 
van de infectie, 5 tot 7 dagen na het verschijnen van de eerste symptomen. In het 
registratiedossier staat dat deze virusremmers kunnen worden toegepast bij volwassenen met 
COVID-19 die nog geen zuurstoftoediening nodig hebben en die een verhoogd risico hebben 
op een ernstig ziektebeloop. Remdesivir was al geregistreerd voor behandeling van 
volwassenen in een gevorderd stadium van COVID-19 die zuurstoftherapie nodig hebben, 
maar bleek voor deze indicatie niet effectief. 

De plaats van de nieuwe virusremmers lijkt vooralsnog beperkt. Mogelijk vormen de 
virusremmers een alternatief voor de monoklonale antilichamen, wanneer die niet meer of 
minder effectief zijn tegen de nieuwere virusvarianten. Molnupiravir en nirmatrelvir hebben 
als voordeel dat ze oraal zijn toe te dienen. Remdesivir is echter alleen als injectie te verkrijgen. 
Er wordt op dit moment onderzocht of ook een orale toedieningsvorm van remdesivir kan 
worden ontwikkeld. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van de virusremmers als pre-expositie 
profylacticum onderzocht. Om het risico op resistentie te verminderen wordt eveneens de 
effectiviteit van combinaties van virusremmers onderzocht. De virusremmers zijn niet 
onderzocht bij gevaccineerde patiënten. 

Polymeraseremmers / Werkingsmechanisme 

RNA-polymerase is een enzym dat RNA aanmaakt. Dit RNA zorgt voor de productie van 
eiwitten binnen het virus, maar ook voor de replicatie van het virus zelf. Polymeraseremmers 
bestaan uit nucleosiden die lijken op de nucleosiden van het virus zelf. Bij remdesivir worden 
deze nucleosiden in het virus-RNA geïncorporeerd waardoor de eiwitproductie en de 
virusdeling tot stilstand komen. In het geval van molnupiravir gaat de eiwitproductie door, 
maar worden verkeerde basen in het virus-RNA ingebouwd. Na enkele cycli van de inbouw 
van de verkeerde base stopt de virusdeling. 

Molnupiravir / Effectiviteit 

In een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd fase 3-onderzoek is de effectiviteit 
van molnupiravir onderzocht bij ongevaccineerde, niet in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten. Deze patiënten hadden ten minste één risicofactor voor een ernstig beloop van de 
ziekte, waren maximaal 5 dagen geleden positief getest en vertoonden ten minste één 
symptoom van een covidbesmetting. Van de 1.433 gerandomiseerde deelnemers kregen 716 
tweemaal per dag 800 mg molnupiravir gedurende 5 dagen en 717 patiënten kregen een 
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placebo. 29 dagen na inclusie was het risico op ziekenhuisopname of overlijden 6,8 procent 
in de molnupiravirgroep (48 van de 709 deelnemers) en 9,7 procent in de placebogroep (68 
van de 699 deelnemers), een statistisch significant verschil. Dit betekent een absolute 
risicoreductie van 3 procent (95 procent betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,1 tot 5,9 procent) en 
een NNT van 33. Er was één sterfgeval in de molnupiravirgroep en negen in de placebogroep. 

Bijwerkingen 

Het percentage patiënten met ten minste één bijwerking was in beide groepen vergelijkbaar, 
30,4 procent in de molnupiravirgroep en 33,0 procent in de placebogroep. De percentages 
bijwerkingen die volgens de onderzoekers gerelateerd waren aan het onderzoek waren 
respectievelijk 8,0 procent en 8,4 procent. De meest voorkomende bijwerkingen in 
respectievelijk de molnupiravirgroep en de placebogroep waren diarree (1,7 en 2,1 procent), 
misselijkheid (1,4 procent en 0,7 procent) en duizeligheid (1,0 procent en 0,7 procent). 

Remdesivir / Effectiviteit 

In een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd fase 3-onderzoek is de effectiviteit 
van remdesivir onderzocht bij ongevaccineerde niet in het ziekenhuis opgenomen patiënten. 
Deze patiënten hadden ten minste één risicofactor voor een ernstig beloop van de ziekte, waren 
maximaal 4 dagen voor randomisatie positief getest op COVID-19 en hadden maximaal 7 
dagen voor randomisatie ten minste één symptoom van een covidbesmetting. Van de 532 
gerandomiseerde patiënten kregen 279 patiënten op de eerste dag 200 mg remdesivir 
intraveneus, 100 mg op dag 2 en 3, en 283 patiënten kregen een placebo. Het risico op 
ziekenhuisopname of overlijden 28 dagen na inclusie was statistisch significant lager in de 
remdesivirgroep met 0,7 procent voor remdesivir en 5,3 procent voor placebo. Dit betekent 
een absolute risicoreductie van 4,6 procent en een NNT van 21. De hazard ratio was 0,13 (95 
procentBI 0,03 tot 0,59). Er waren in beide groepen geen sterfgevallen. 

Bijwerkingen 

Op dag 28 na aanvang van het onderzoek was het aantal patiënten met een bijwerking in de 
remdesivirgroep 42,3 procent en in de placebogroep 46,3 procent. De percentages 
bijwerkingen die volgens de onderzoekers gerelateerd waren aan het onderzoek waren 
respectievelijk 12,2 procent en 8,8 procent. Lichte bijwerkingen die meer dan 5 procent 
voorkwamen in beide groepen waren misselijkheid, hoofdpijn en hoesten. Ernstigere 
bijwerkingen kwamen meer voor in de placebogroep (6,7 procent) dan in de remdesivirgroep 
(1,8 procent). 

Proteaseremmers / Werkingsmechanisme 

Tijdens de replicatie van het virus maakt SARS-CoV-2 lange eiwitketens. Deze eiwitketens 
worden door het enzym protease ingekort tot de eiwitten die het virus bij de replicatie nodig 
heeft. Proteaseremmers blokkeren de werking van het enzym protease waardoor het virus niet 
meer kan delen. Nirmatrelvir is een proteaseremmer die oraal kan worden ingenomen. 
Nirmatrelvir is een substraat voor het leverenzym CYP3A4. Omdat dit enzym sterk wordt 
geremd door ritonavir resulteert een combinatie van nirmatrelvir en ritonavir in een 
aanzienlijke verlenging van de werkingsduur van nirmatrelvir. Ritonavir zelf is niet effectief 
tegen SARS-CoV-2. 

Nirmatrelvir / Effectiviteit 

In een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd fase 3-onderzoek is de effectiviteit 
van nirmatrelvir in combinatie met ritonavir onderzocht bij ongevaccineerde niet in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten. Deze patiënten hadden ten minste één risicofactor voor een 
ernstig beloop van de ziekte, en hadden maximaal 5 dagen geleden ten minste één symptoom 
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van een covidbesmetting én een positieve covidtest. 1.039 patiënten kregen 2 maal per dag 
300 mg nirmatrelvir en 100 mg ritonavir, en 1.046 een placebo. Het risico op 
ziekenhuisopname of overlijden 28 dagen na aanvang van het onderzoek was 0,77 procent in 
de nirmatrelvirgroep en 6,3 procent in de placebogroep, een statistisch significant verschil. 
Dit betekent een absolute risicoreductie van 5,6 procent (95 procent BI 4,0 tot 7,2) en 
een NNT van 17. Er waren acht ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen in de behandelde 
groep, en 65 ziekenhuisopnamen en acht sterfgevallen in de placebogroep. 

Op dag 34 was het aantal patiënten met bijwerkingen 22,6 procent in de nirmatrelvirgroep en 
23,9 procent in de placebogroep. De meest voorkomende bijwerkingen waren verstoorde 
smaaksensatie (5,6 procent tegen 0,3 procent), diarree (3,1 procent tegen 1,6 procent), 
hoofdpijn (1,4 procent tegen 1,3 procent) en braken (1,1 procent tegen 0,8 procent). 

Nirmatrelvir wordt in combinatie gebruikt met ritonavir. De auteurs van het onderzoek wijzen 
ook op de potentiële interactie van ritonavir met andere geneesmiddelen.Ritonavir is een 
remmer van het enzym CYP3A4 en kan het metabolisme vertragen van andere 
geneesmiddelen, die worden gemetaboliseerd door CYP3A4. 

De virusremmers werden uitsluitend onderzocht in placebogecontroleerde studies. Er is geen 
onderzoek gepubliceerd waarin de effectiviteit van de virusremmers onderling wordt 
vergeleken. Door de heterogeniteit is vergelijking van de resultaten van de 
placebogecontroleerde onderzoeken vrijwel onmogelijk. 

In de onderzoeken naar remdesivir werd voor inclusie een positieve PCR-test aangehouden, 
terwijl in het nirmatrelvironderzoek naast een PCR-test ook een (minder gevoelige) 
antigeentest al voldoende was voor inclusie. 

Ook de risicofactoren die bij de inclusie van patiënten werden gehanteerd verschilden. In het 
nirmatrelvironderzoek werd een BMI van 25 of hoger als risicofactor aangehouden, terwijl dit 
in de andere onderzoeken 30 of hoger was. In het onderzoek naar nirmatrelvir golden rokers 
als risicogroep terwijl de onderzoeken naar remdesivir en molnupiravir dit niet als risicofactor 
aanmerkten.  

Ook zijn er grote verschillen in karakteristieken van de onderzoekspopulatie. Zo was de 
gemiddelde leeftijd in respectievelijk de molnupiravir-, remdesivir-  en nirmatrelvirgroepen 43, 
50 en 46 jaar. In de studie naar molnupiravir was 73 procent van de patiënten obees en in de 
remdesivirstudie 55 procent. Het aantal obese patiënten in de nirmatrelvirstudie werd niet 
vermeld. In de molnupiravirstudie had 85,8 procent van de geïncludeerde patiënten 
antilichamen tegen SARS-CoV-2 in het bloed, in de nirmatrelvirstudie was dat 51,2 procent. 
In de remdesivirstudie werd dit percentage niet vermeld. 

De studies werden in verschillende tijdsperiodes verricht en daardoor verschilde de 
virusvariant waaraan de onderzoekspopulatie werd blootgesteld. Remdesivir werd onderzocht 
vóór de Deltavariant dominant werd. De onderzoeken naar molnupiravir en nirmatrelvir vielen 
in de periode waarin de Deltavariant dominant was.   

Niet alle vragen over virusremmers beantwoord- 
De uitgevoerde onderzoeken beantwoorden nog niet alle vragen: 

 Het is onduidelijk of de verschillende SARS-CoV-2-varianten resistentie ontwikkelen 
tegen de nieuwe virusremmers. 

 De nieuwe virusremmers zijn niet in gerandomiseerd onderzoek met elkaar 
vergeleken. 

 Er zijn geen gegevens over de effectiviteit van de virusremmers bij gevaccineerde 
patiënten. 

 De informatie over de veiligheid en bijwerkingen van de virusremmers is nog beperkt. 
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Achtergrondinformatie / Kenmerken van de virusremmers 

Molnupiravir 

De registratieaanvraag voor molnupiravir is nog in behandeling bij het EMA. Het wordt in de 
handel gebracht door MSD onder de merknaam Lagevrio® als capsules van 200 mg. De 
dosering is tweemaal daags 800 mg gedurende 5 dagen. De behandeling met molnupiravir 
moet binnen 5 dagen na de eerste covidsymptomen worden begonnen. 

Remdesivir 

Remdesivir is geregistreerd voor ‘de behandeling van coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
voor: volwassenen die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico 
hebben op het ontwikkelen van ernstige COVID-19’. Het wordt in de handel gebracht door de 
firma Gilead onder de merknaam Veklury® als injectieflacon met 100 mg remdesivir poeder 
voor injectie. De dosering is 200 mg op dag 1 en 100 mg op dag 2 en 3. De behandeling met 
remdesivir moet binnen 7 dagen na de eerste symptomen worden  

Nirmatrelvir 

Nirmatrelvir in combinatie met ritonavir is in januari 2022 geregistreerd door het EMA. Dit 
geneesmiddel is op dit moment (april 2022) nog niet in Nederland te verkrijgen. Het wordt in 
de handel gebracht door de firma Pfizer onder de naam Paxlovid® als een combinatie van twee 
tabletten van 150 mg nirmatrelvir en één capsule 100 mg ritonavir. De dosering is 300 mg 
nirmatrelvir en 100 mg ritonavir tweemaal daags gedurende 5 dagen. De behandeling met 
nirmatrelvir moet binnen 5 dagen na de eerste covidsymptomen worden begonnen. 

Correctie 

Onder Interactie stond eerder de zin ‘De klinische consequenties zullen meestal beperkt zijn 
gezien de lage dosis en de korte toedieningsduur van 5 dagen’. De redactie is tot de conclusie 
gekomen dat deze uitspraak niet voldoende onderbouwd was. Het is nu: ‘Nirmatrelvir wordt 
in combinatie gebruikt met ritonavir. De auteurs van het onderzoek wijzen ook op de 
potentiële interactie van ritonavir met andere geneesmiddelen. Ritonavir is een remmer van 
het enzym CYP3A4 en kan het metabolisme vertragen van andere geneesmiddelen, die worden 
gemetaboliseerd door CYP3A4.’ Bron: Geneesmiddelen Bulletin, 11 mei 2022. 

Huisarts Rob Elens bestraft om ongefundeerde uitspraken over 
corona 

Het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft huisarts 
Rob Elens een berisping opgelegd, onder meer vanwege ‘ongefundeerde en 
ongenuanceerde mededelingen’ op (sociale) media over het coronabeleid van de 
overheid. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving klachten over de huisarts in 2020, 
dus in de beginfase van de coronapandemie. In onder meer Youtube-filmpjes en 
op Twitter was Rob kritisch op de aanpak van de crisis door de overheid. Zo 
twitterde hij volgens de inspectie in december 2020: ‘Vaccin? Geneesmiddelen en 
vitamines zijn genoeg!!’ 
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‘Door de wijze waarop de huisarts zijn uitlatingen in de media heeft gedaan, heeft 
hij bijgedragen aan gevoelens van onzekerheid en onrust’, aldus het Tuchtcollege. 
Hij heeft zich ‘buiten de beroepsgroep geplaatst en als eenling gehandeld’, terwijl 
hij had moeten inzien dat hij onderdeel is van een zorgsysteem dat ook het 
vertrouwen in dat systeem hoog te houden heeft, zeker omdat in die tijd al veel 
publieke onrust bestond. ‘Het college rekent dit de huisarts zwaar aan.’ 

De inspectie is ook op andere punten kritisch op het handelen van Elens. Zo 
schreef hij coronapatiënten hydroxychloroquine en ivermectine voor, terwijl die 
medicijnen niet stonden geregistreerd als coronamedicatie en ging hij daarbij niet 
zorgvuldig te werk. Deze klachten zijn volgens het Tuchtcollege deels gegrond. Het 
voorschrijven van de genoemde medicijnen was niet in strijd met de 
Geneesmiddelenwet. Wel had Elens zorgvuldiger te werk moeten gaan. 

Andere klachten die over Elens werden gemeld, zijn volgens het Tuchtcollege 
ongegrond. De zorgverlener zelf vindt dat hij geen onjuiste uitspraken in de media 
heeft gedaan. ‘De vrijheid van meningsuiting mag niet worden beperkt tot 
algemeen aanvaarde ideeën’, zo luidt de verklaring van de arts die door het 
Tuchtcollege wordt gedeeld. 

Met een berisping veroordeelt het Tuchtcollege het gedrag van Rob Elens, maar 
deze mag wel zijn of haar beroep blijven uitvoeren. Bron: Hart van Nederland, 18 
november 2022. 

 

RIVM komt met goed nieuws: einde coronapandemie lijkt in zicht 

Voorbij is de coronapandemie zeker nog niet, maar de situatie begint er wel steeds 
beter uit te zien. Als er in de komende maanden niets geks gebeurt, komt het einde 
in zicht, en de beruchte 'code zwart' in de zorg is voorlopig ver weg. Dat zegt Susan 
van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van 
Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Komende dinsdag is de duizendste dag van de coronacrisis in Nederland. Bijna 
drie jaar geleden, op 27 februari 2020, kreeg een man uit het Brabantse Loon op 
Zand te horen dat hij het virus had opgelopen. De toenmalige zorgminister Bruno 
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Bruins maakte die eerste bevestigde besmetting bekend in een rechtstreekse tv-
uitzending. Het virus verspreidde zich daarna snel. Een groot deel van de bevolking 
zal besmet raken, waarschuwde premier Rutte een paar weken later. Dat is 
uitgekomen. De teller staat nu op ruim 8,5 miljoen positieve tests en bijna 23.000 
geregistreerde sterfgevallen. De werkelijke aantallen zijn hoger. 

In de laatste weken heeft het coronavirus het echter opvallend moeilijk om zich 
nog te verspreiden. Het aantal positieve tests daalt snel, terwijl dit in het najaar 
juist zou moeten toenemen. Volgens het RIVM komt dit doordat mensen 
bescherming hebben opgebouwd en minder vatbaar zijn door vaccinaties, door de 
zomergolf en de najaarsgolf en door eerdere besmettingen. 

‘De situatie is nu heel anders dan in voorgaande jaren in november. Twee jaar 
geleden was nog niemand gevaccineerd. Vorig jaar wel, maar hadden we de 
ziekmakendere deltavariant. Nu is onze uitgangssituatie veel beter’, zegt Van den 
Hof. 

Ze doet geen voorspellingen voor de komende winter en de periode daarna, maar 
zegt wel: ‘Al bijna een jaar lang zien we alleen maar verschillende versies van de 
Omikron-variant. Dat biedt perspectief, de vorige varianten duurden veel korter. 
Als Omikron blijft, ben ik redelijk optimistisch. Ik ben ook minder bang voor code 
zwart. Als deze winter niets geks gebeurt, zijn we waarschijnlijk aan het einde 
gekomen.’ 

Het einde van de pandemie betekent niet het einde van het coronavirus, want het 
virus verdwijnt niet meer, benadrukt Van den Hof. Mensen zullen besmet blijven 
raken, patiënten zullen erdoor in ziekenhuizen blijven belanden en er zullen ook 
in de toekomst mensen aan overlijden. ‘Maar dan wordt het een voorspelbare 
seizoensziekte. Dan hebben we er een virus bij waar we goed mee hebben leren 
leven. En risicogroepen blijven we dan vaccineren, zoals we ook met de griepprik 
doen.’ 

Het is wel belangrijk dat Nederland zich voorbereidt, want over een paar jaar komt 
er misschien een nieuwe pandemie, zegt Van den Hof. ‘We hebben veel dingen 
opgezet. Ik zou die graag bestendigen en uitbouwen, zodat we bij een volgende 
epidemie flexibeler zijn en sneller en beter inzicht krijgen in wat er gebeurt. Het 
meten van virusdeeltjes in het rioolwater, bijvoorbeeld. Misschien kan dat 
binnenkort wel wat minder, maar als we het weer nodig hebben, moeten we snel 
kunnen opschalen.’ Bron: Hart van Nederland, 19 november 2022. 

Is er sprake van een corona-babyboom? Zoveel baby’s zijn geboren in 
Leiden 

Weet je nog: de horeca moest in 2020 bepaalde periodes dicht vanwege corona. Ook veel 
winkels en kantoren sloten tijdelijk de deuren. En dus moesten Leidenaren zich thuis 
vermaken. Maar stilzitten? Ho maar! Veel mensen maakten het in huis gezellig. Héél gezellig. 
Is er sprake van een corona-babyboom? 

In verschillende media werd geroepen dat het vele thuiszitten zomaar tot een geboortegolf kon 
leiden. Seksuologe Mandy Ronda zei in maart 2020 tegen EenVandaag: ‘Enerzijds kun je 
zeggen dat door toegenomen onzekerheid het hoofd allerminst naar seks staat, maar feit is 
dat veel mensen er meer tijd voor hebben. Ik kan me voorstellen dat je voor de ontspanning 
en de uitlaatklep juist de intimiteit opzoekt.’ 

Gebeurde dat ook? 

Eerst een vette disclaimer. Het is natuurlijk niet exact bekend waarom er meer of minder 
baby’s zijn geboren in een bepaalde periode. Toch valt één ding op: landelijk gezien zijn in 
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2021 meer baby’s geboren dan in de tien jaren ervoor. Het verschil tussen 2020 en 2021 is 
maar liefst 10.760 baby’s! Tijdens de maanden dat Nederland (deels) op slot was, zijn er dus 
veel baby’s verwekt. 

Zo zit het met de cijfers in dit artikel 

De cijfers die je hier ziet, komen vanuit het CBS. Hierbij is gekeken naar het aantal 
levendgeborenen. De kersverse Leidenaren zijn ingedeeld per woonplaats en niet op basis van 
de geboorteplaats. 

Terug naar Leiden! Leidse horecaondernemers sloten in maart 2020 voor het eerst de deuren 
van hun zaak. Ook veel winkels gingen toen dicht. Daarnaast werd de laptop van veel mensen 
thuis aangezet, want ook kantoren sloten. Ofwel: veel Leidenaren zaten opeens veel meer thuis 
dan de periode daarvoor. Zorgde dit negen maanden later voor veel nieuwe baby’s in onze 
stad? 

Fast forward naar december 2020. Toen zijn 103 baby’s geboren in Leiden. In vergelijking met 
dezelfde periode een jaar eerder, zijn dat er ruim twintig meer! Ook in de maanden daarna 
werden relatief veel baby’s geboren in Leiden. 

Hoeveel baby’s worden gemiddeld geboren in Leiden op jaarbasis? Hier is een overzicht: 

2017: 1.193 

2018: 1.061 

2019: 1.112 

2020: 1.094 

2021: 1.102 

Het coronavirus brak uit in 2020, maar aangezien een zwangerschap negen maanden duurt 
zullen de meeste coronababy’s in 2021 geboren zijn. En die coronababy’s zijn een feit: ook al 
is het verschil niet groot, er zijn in 2021 meer Leidenaren ter wereld gekomen dan het jaar 
ervoor. Bron: AD, 20 november 2022. 

Kunstenares Clara verzamelt duizend handafdrukken in klei om 
coronaslachtoffers te eren 

Om de Kruibeekse slachtoffers van het coronavirus te eren werd kunstenares Clara Spilliaert 
gevraagd om een herdenkingsmonument te maken. Ze verzamelde daarvoor nu al duizend 
handafdrukken in klei. 

Midden augustus werd het kunstproject 1.000 bakstenen gelanceerd. Het opzet was om 
verschillende kunstwerken te maken en die neer te poten op plaatsen waar het coronavirus 
de afgelopen jaren hard heeft toegeslagen. Concreet gaat het om de zwaar getroffen 
woonzorgcentra en de drie kerkhoven van de gemeente. 

De herdenkingsmonumenten worden vervaardigd uit in totaal duizend bakstenen die een 
Kruibeeks kleiverwerkingsbedrijf heeft aangeleverd met klei uit Kruibeekse grond. De 
bouwstenen waren echter nog nat en kregen nog een extraatje. Alle Kruibekenaars werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan het project door hun handafdruk in een van de duizend 
kleistenen achter te laten. Er werden verschillende momenten georganiseerd waarbij inwoners 
onder toeziend oog van kunstenares Clara Spilliaert hun eigen stempel konden drukken op 
het kunstproject. 

 



160 
 

 

Clara Spilliaert trok de gemeente rond om handafdrukken te verzamelen voor haar 
kunstwerk.  © IF 

 

Kunstenares Clara verzamelde een duizendtal handafdrukken in klei. ©  IF 

Daarenboven trok de kunstenares ook naar verschillende woonzorgcentra in de gemeente om 
de bewoners ook de kans te geven om hun afdruk te laten vereeuwigen in een van de 
bakstenen. Het gemeentebestuur gaf afgelopen zomer al het goede voorbeeld en maakte al 
enkele afdrukken. Enkele maanden later zijn er al zeker duizend mensen die dat voorbeeld 
gevolgd hebben. 

Kunstenares Clara kan nu aan de slag om het project uit te voeren. Met 1.000 
bakstenen worden niet alleen de slachtoffers geëerd maar ook alle hulpverleners en 
vrijwilligers die zich inzetten om de crisis door te komen en om de solidariteit in de gemeente 
uit te lichten. Bron: Het Nieuwsblad, 15 november 2022. 

Gigantisch corona-kunstwerk in stadshart Veenendaal onthuld: ‘Ik wil 
iets hoopgevends meegeven’ 
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Het is een heel groot monument op een beeldbepalende locatie in het stadshart van 
Veenendaal: het corona-gedenkteken Hoop en Herinnering. Het werk is 3 meter hoog, 2 meter 
diep en 6 meter breed en staat pal naast het gemeentekantoor. Vrijdag werd het kunstwerk 
in het bijzijn van kunstenares Linette Dijk onthuld. 

Een monument voor de gevolgen van corona, dát wilde Linette Dijk maken. Geen energie 
stoppen in ideeën voor ziekenhuizen waar in de eerste golf nog voor werd geklapt en op de 
straten harten werden getekend. Dijk vond dat zelf te gezocht, het moest iets anders worden. 

 

Kunstwerk ‘Hoop en Herinnering’ in Veenendaal met kunstenares Linette Dijk. © William 
Hoogteyling 

‘Het verhaal in mijn werk vind ik belangrijk, de boodschap. En ik wil altijd iets hoopgevends 
meegeven. Ik heb geprobeerd het gemis van aanraking uit te beelden, het contact, de afstand. 
In het midden van het beeld komt de hoop weer boven. Als je elkaar in het midden ontmoet, 
ontstaat er vaak iets goeds, iets hoopgevends.’ 

Dijk wil niet in een discussie belanden over hoe de overheid de pandemie bestreden heeft. 
‘Daar is veel gedoe over geweest. Maar bijna iedereen is geraakt door de consequenties van 
deze pandemie. Dit gaat de geschiedenis in als een heel aparte periode. Vergelijkbaar met die 
van de Spaanse griep. Daar bestaan nu ook nog beelden van. Mensen onthouden beelden, zo 
werkt het gewoon.’ 

Hoe raar was het dat we geen handen meer gaven? Als je iemand zag, werd het soms heel 
ongemakkelijk, volgens Linette Dijk. 

De handen van het beeld zijn volgens Dijk heel symbolisch voor het aanraken. ‘Hoe raar was 
het dat we geen handen meer gaven? Als je iemand zag, werd het soms heel ongemakkelijk. 
Ik heb het heel abstract uitgewerkt. De leegte van handen die elkaar in het midden raken.’ 

Het kunstwerk is betaald met geld uit het corona herstelfonds. Veenendaal besloot Dijk, die 
ook op andere plekken enkele beelden heeft staan, de opdracht te gunnen. ‘De 
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aantrekkelijkheid van het centrum met dit beeld vergroten, is mooi. Het is een handreiking 
van mij naar de inwoners en bezoekers van Veenendaal.’ Bron: De Gelderlander, 18 november 
2022. 

Moet er een groot nationaal feest of herdenkingsdag komen als 
corona definitief 'verslagen' is? 

Veel mensen zullen zich nog wel de eerste persconferentie van Mark Rutte in het 
torentje herinneren en de impact die de coronapandemie had op de samenleving. 
Nu er voorzichtige hoop gloort aan de horizon dat we corona achter ons kunnen 
laten rijst ook de vraag hoe we als samenleving moeten reageren op dit nieuws. Is 
het een reden voor een nationale feestdag of moet er een sober herdenkingsmoment 
komen? 

Dinsdag (22 november) is het de duizendste dag van de coronacrisis in Nederland. 
Bijna drie jaar geleden, op 27 februari 2020, kreeg een man uit het Brabantse 
Loon op Zand te horen dat hij het virus had opgelopen, en de eerste Nederlandse 
patiënt was een feit. Sindsdien waren de mondkapjes niet meer uit het straatbeeld 
weg te denken en doken de 1,5 meter-regels, lockdowns en een avondklok op. Ook 
zaten miljoenen Nederlanders aan de buis gekluisterd bij de persconferentie van 
het kabinet. 

Voorbij is de coronapandemie zeker nog niet, maar de situatie begint er wel steeds 
beter uit te zien. Als er in de komende maanden niets geks gebeurt, komt het einde 
in zicht. Ook de beruchte 'code zwart' in de ziekenhuizen is voorlopig ver weg. Dat 
zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance 
van Infectieziekten van het RIVM. Het aantal positieve tests daalt snel, terwijl dit 
in het najaar juist zou moeten toenemen. Volgens het RIVM komt dit doordat 
mensen bescherming hebben opgebouwd en minder vatbaar zijn door vaccinaties 
en door eerdere besmettingen. 

Moeten we het einde van de coronacrisis herdenken nu het einde in zicht lijkt? 
Een nationale feestdag gaat wat ver, vindt cultuurwetenschapper Peter Jan 
Margry. ‘Vieren is niet het juiste woord,’ vertelt hij aan Hart van Nederland. 

Volgens hem is er echter wel behoefte om de pandemie te herdenken. Volgens het 
RIVM zijn er in Nederland bijna 23.000 mensen overleden door het virus. ‘Er is 
veel gebeurd. Denk aan de tijd dat we niet samen mochten komen en begrafenissen 
maar heel beperkt gedaan konden worden’, legt Margry uit. ‘Er is behoefte in de 
samenleving om daar een dag voor te nemen om daarbij stil te staan en de mensen 
te herdenken die gestorven zijn.’ 

Wat ook een optie is, is een herdenkingsplek. ‘Mensen vinden het prettig om 
plekken te hebben waar ze stil kunnen staan bij iets dat ingrijpend op het leven 
is geweest’, legt de cultuurwetenschapper uit. ‘Je zou kunnen overwegen om een 
nationaal coronamonument op te richten, net zoals er ook een plek is om mensen 
die aan kanker zijn overleden te gedenken.’ 

 

Nationale coronaherdenking geschrapt wegens corona 
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In maart werd bekendgemaakt dat een speciaal comité met plannen zou komen 
voor ‘Stilstaan bij Corona', zoals de herdenkperiode formeel genoemd wordt. Een 
nationale herdenking zou daar eventueel onderdeel van kunnen worden. In juli 
werd bekend dat er dit jaar geen nationale coronaherdenking zou komen, omdat 
de besmettingen toen nog opliepen. Het is nog onduidelijk of en hoe er op een later 
moment stilgestaan wordt bij de gevolgen van de pandemie. Bron: Hart van 
Nederland, 20 november 2022. 

Nationale coronaherdenking geschrapt wegens corona 

Er komt dit jaar geen nationale coronaherdenking. Het leek het kabinet ‘niet 
passend’ om verder te gaan met de voorbereidingen ‘nu we in een nieuwe golf lijken 
te zitten’. Het is nog onduidelijk of en hoe er op een later moment stilgestaan wordt 
bij de gevolgen van de pandemie. 

‘Het laten plaatsvinden van het ‘stilstaan bij corona’-moment tijdens oplopende 
besmettingen kan - onbedoeld - het signaal afgeven dat de periode met corona 
afgesloten is’, schrijft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst 
Kuipers, in een brief aan de Tweede Kamer. Een woordvoerder van 
verantwoordelijk staatssecretaris Maarten Van Ooijen zegt dat overwogen wordt 
om een moment te kiezen waarop de kans op een nieuwe coronagolf wat kleiner is, 
zoals bijvoorbeeld het voorjaar. 

In maart werd bekendgemaakt dat een speciaal comité met plannen zou komen 
voor ‘Stilstaan bij Corona', zoals de herdenkperiode formeel genoemd wordt. De 
nationale herdenking zou daar onderdeel van worden. Het comité onder leiding 
van de Friese commissaris van de koning Arno Brok is niet opgeheven, maar de 
werkzaamheden liggen voorlopig stil. Bron: Hart van Nederland, 4 juli 2022. 

OM eist 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk tegen Engel 
wegens opruiing 

Tegen Willem Engel is maandag bij de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 180 uur en 
een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist voor opruiing. Engel hoorde de strafeis 
met verbazing aan. Zijn advocaat noemt de eis buitenproportioneel. 

Bijna een jaar geleden ondertekenden 22.581 mensen een collectieve aangifte tegen de 
voorman van Viruswaarheid. Het OM vervolgt de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks 
opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. ‘Verdachte zoekt de grenzen op, 
schuurt er tegenaan en gaat er in de visie van het OM overheen’, aldus de officier van justitie. 

Engel had in de coronapandemie meer dan 10.000 volgers op Twitter en Facebook. Met zijn 
berichten spoorde hij zijn volgers aan strafbare feiten te plegen of aanvaardde bewust de kans 
daarop, vindt de officier. 

Engel riep zijn volgers op Twitter op medewerkers van ’prikbussen’ te fotograferen of een 
verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten voor bezoekers was. Engel 
nam geen afstand van zijn uitlatingen. 

Ook riep Viruswaarheid op Engels account in juni vorig jaar op „in liefde te komen’ als mensen 
naar een verboden demonstratie op het Malieveld wilden gaan. ‘De verdachte roept op tot een 
strafbaar feit door op te roepen te komen demonstreren, terwijl de demonstratie verboden is’, 
aldus de officier. Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het 
uitbreken van ongeregeldheden. 

De officier zei dat de opruiende berichten van Engel niet bijdragen aan het maatschappelijk 
debat. ‘Aan de vrijheid van meningsuiting zitten grenzen. Vrijheid van meningsuiting eindigt 
waar opruiing begint.’ 
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‘Ik ben echt verbaasd, dat ik me hiertegen moet verweren’, zei Willem Engel maandag in de 
rechtbank. ‘Het is evident geen opruiing, het is een politieke zaak.’ De voorman van 
Viruswaarheid zegt zijn berichten op sociale media zorgvuldig en afgewogen te hebben 
opgesteld. ‘Daar blink ik in uit. Daarom is het zo bijzonder dat ik hier zit.’ 

Engel werd woensdag 16 maart op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bij een 
stemlokaal in Rotterdam opgepakt wegens opruiing op sociale media. Hij zat twee weken in 
voorarrest en gaf kort na zijn vrijlating een interview dat op YouTube verscheen, waardoor hij 
nogmaals enkele dagen in de politiecel belandde. Bron: De Telegraaf, 21 november 2022. 

Toekomst Viruswaarheid op spel nadat ING rechtszaak wint: ‘Zonder 
rekening kunnen ze geen kant op’ 

Stichting Viruswaarheid verkeert in zwaar weer. De rechter heeft geoordeeld dat ING terecht de 
bankrekening van de stichting heeft opgezegd. Viruswaarheid stelt door geen enkele andere bank 
meer geaccepteerd te worden. 

 

‘Dit is een heel duidelijk teken dat democratie en rechtspraak niet langer bestaan in 
Nederland,’ laat Willem Engel weten. @ ANP 

Zonder bankrekening kan de stichting geen donaties meer ontvangen, wat haar belangrijkste 
bron van inkomsten is. Voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols stellen dat Viruswaarheid 
hiermee ‘effectief verboden wordt’. 

Willem Engel en ING liggen al bijna drie jaar met elkaar overhoop. Inmiddels is er zelfs sprake 
van een onherstelbare vertrouwensbreuk. ING stelt dat die breuk is ontstaan door een aantal 
factoren. Zo zou Engel hebben geprobeerd om een belangrijk klantonderzoek van ING te 
omzeilen door zonder toestemming de naam en statuten van Viruswaarheid aan te passen. 

Ook zijn er bij de bank twijfels ontstaan over zijn integriteit en over enkele uitlatingen in de 
media. De voorman had het onder andere over acties bij ING-kantoren. De bank zag zichzelf 
daardoor genoodzaakt om maatregelen te nemen ter bescherming van ING-werknemers. Engel 
ontkent alle aantijgingen en vindt dat ING ‘de boel bij elkaar liegt’. 

ING staat in deze zaak lijnrecht tegenover Viruswaarheid en stelt dat de stichting veel 
transparanter had moeten zijn over de donaties die zijn binnengekomen. Er was in het 
bijzonder forse kritiek op het feit dat Engel een deel van die donaties had gebruikt om een 
stuk grond op het Canarische eiland Fuerteventura te kopen, iets wat het AD destijds 
onthulde. ING is als bank verplicht om bij grote transacties onderzoek te doen, om witwassen 
te voorkomen. 
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Volgens Engel ging het om een lening ten behoeve van een project op het eiland. Hij koos voor 
deze constructie omdat ING en andere banken de aankoop niet wilden financieren. Hij had 
het bedrag snel nodig, omdat hij anders een boete moest betalen. 

Het geleende bedrag van 50.000 euro werd binnen een paar maanden terugbetaald, maar ING 
wilde alsnog van Viruswaarheid af. In november 2020 – in de periode dat Engel het gezicht 
werd van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet – liet de bank daarom per 
brief weten de bankrelatie op te zeggen. 

Engel, die sinds 2013 bij ING bankiert, was het niet eens met die beslissing en spande een 
kort geding aan. In juni 2021 oordeelde de rechter in het voordeel van de coronascepticus, 
omdat de gevolgen voor de actiegroep anders te groot zouden zijn. ING moest de bevroren 
rekening weer beschikbaar stellen en de relatie met Viruswaarheid in elk geval voor de duur 
van vier maanden voortzetten. Het ging hier dus om een tijdelijke ordemaatregel. 

Na die periode liet de bank per brief weten dat ze de relatie met de stichting alsnog wilden 
beëindigen. Engel stapte daarop opnieuw naar de rechter en eiste dat ook de tweede opzegging 
ongedaan gemaakt werd. Hij vindt het een recht dat Viruswaarheid een zakelijke rekening 
heeft en behoudt, zeker zolang geen andere bank daartoe bereid is. 

De rechter denkt daar nu wezenlijk anders over. In een nieuw vonnis, in handen van het AD, 
wordt kritisch gereageerd op het handelen van Viruswaarheid. Zo is de rechter het met ING 
eens dat de lening van 50.000 euro aan hemzelf voor een stuk grond in Spanje een ‘serieuze 
aanwijzing’ was voor belangenverstrengeling. 

‘In de statuten van Viruswaarheid staat ook niets over het verstrekken of aangaan van 
leningen al dan niet ten behoeve van een in financiële nood verkerende bestuurder,’ valt te 
lezen in het vonnis. 

Viruswaarheid probeerde bovendien een klantonderzoek te omzeilen door zonder toestemming 
de statuten en het doel van de stichting aan te passen, stelt de rechter. De belangen van de 
bank zijn daarmee geschaad. Volgens Engel heeft hij die toestemming helemaal niet nodig en 
zijn de door ING aangekaarte problemen allemaal opgelost. 

De donaties komen volgens hem binnen op de rekening van de stichting, waarvoor ze zijn 
bedoeld, en de lening is terugbetaald. Engel wijst ook op het onderzoek van het OM, waaruit 
bleek dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat ingezameld geld op de juiste manier wordt 
gebruikt. Het OM merkte ook op dat het bestuur van de stichting is versterkt door het 
benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. ‘Het is raar dat dit allemaal niet 
wordt meegenomen door de rechter,’ stelt Engel. 

Een gedwongen vertrek bij ING zou volgens Engel desastreus kunnen uitpakken. De andere 
banken willen Viruswaarheid immers niet als klant vanwege het controversiële 
gedachtengoed. Dat vermoeden komt overeen met een onderzoek van NRC in 2021, waarin 
stond dat banken regelmatig rekeningen blokkeren van organisaties die zij beschouwen als 
verspreiders van nepnieuws over corona en vaccinaties. 

Zo weigerde Triodos Bank Viruswaarheid als klant, omdat de actiegroep opriep tot 
confrontaties die haaks staan op hun waarden. Ook de Volksbank, Bunq Bank en Rabobank 
zouden om die reden niet met Viruswaarheid in zee willen. ‘Dit is een heel duidelijk teken dat 
democratie en rechtspraak niet langer bestaan in Nederland,’ laat Engel aan het AD weten. 
‘We kunnen de doelen van de stichting nu niet meer nastreven.’ 

De rechter snapt dat Viruswaarheid ernstig wordt belemmerd als ING besluit de relatie op te 
zeggen. Zonder betaalrekening is het onmogelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk 
verkeer. Voor haar activiteiten heeft de stichting donaties nodig. ‘Zonder bankrekening kan 
Viruswaarheid geen kant op’, stelt de rechter. ‘Dat is onwenselijk.’ 
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Het bedreigde voortbestaan van Viruswaarheid brengt de rechter echter niet op andere 
gedachten: hij stelt ING in het gelijk dat ze de relatie wettelijk mogen beëindigen. ‘Onder deze 
omstandigheden kan niet van ING worden gevergd om met deze klant, die onvoldoende oog 
heeft voor de gerechtvaardigde belangen van ING en zich onvoldoende heeft ingespannen om 
de vertrouwensbreuk te herstellen, een bankrelatie aan te gaan,’ luidt het oordeel van de 
rechter. 

Engel en zijn jurist Jeroen Pols reageren verbijsterd op het vonnis en gaan in hoger beroep. 
‘Verdient dat hele gebeuren met Spanje de schoonheidsprijs? Nee, maar daarvoor zitten we 
niet in de rechtbank. We zitten hier voor het prevaleren van het recht, en in dat opzicht 
voldoen we aantoonbaar aan alle standaarden en reglementen. Wat ons steekt is dat alles wat 
op de zitting besproken is, niet in het vonnis terugkomt, inclusief onze bewijzen,’ briest Engel. 
Viruswaarheid wordt volgens zijn jurist Jeroen Pols nu ‘monddood’ gemaakt. ‘Dit is ernstig. 
Als wij geen bankrekening meer hebben, dan ben je niet meer in staat een tegengeluid te laten 
horen.’ Bron: Het Parool, 25 november 2022. 

Viruswaarheid stopt als actiegroep 

Viruswaarheid kondigt aan te stoppen als actiegroep. Voormannen Jeroen Pols en Willem 
Engel hebben dat vrijdag bekendgemaakt. Directe aanleiding is een recente rechtszaak, die 
ertoe leidde dat ING Bank de bankrekening mocht opheffen. „Zonder rekening is deelname 
aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen’, aldus 
Jeroen Pols. 

 

Willem Engel in de rechtbank van Rotterdam. De voorman van Viruswaarheid moest zich 
verantwoorden voor berichten op sociale media waarin hij opriep om medewerkers van 
prikbussen te fotograferen. Ⓒ ANP / ANP 

De groep werd begin 2020 opgericht en was aanvankelijk actief onder de naam Viruswaanzin. 
Dit werd later veranderd in Viruswaarheid. De groep keerde zich tegen overheidsmaatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de avondklok, de 
vaccinatiecampagne en het gebruik van corona-apps. 

Viruswaarheid stapte regelmatig naar de rechter om een verbod op zulke maatregelen voor 
elkaar te krijgen, maar de groep verloor vrijwel elke zaak. 
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De groep draaide op donaties van medestanders. Zij maakten het geld over op de ING-rekening 
van de dansschool van Willem Engel. Hij leende 50.000 euro van de stichting om een stuk 
grond in Spanje te kopen. Dat geld heeft hij inmiddels terugbetaald, maar voor ING was het 
de druppel. De bank stopte de rekening in november 2020. 

Viruswaarheid stapte naar de rechter om dat tegen te gaan en mocht de bankrekening in de 
tussentijd gebruiken. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Amsterdam echter dat het 
opheffen van de rekening terecht was, omdat Engel „niet integer’ had gehandeld. Bron: De 
Telegraaf, 26 november 2022. 

Bijna kwart kenniswerkers vindt werkomgeving kantoor verslechterd 
sinds corona 

Rotterdam, 21 november 2022 – Ruim een derde (36 procent) van de kenniswerkers* in 
Nederland geeft aan dat de huidige werkomgeving op kantoor veranderd is in vergelijking met 
die van voor de coronamaatregelen. Bijna een kwart (22 procent) van deze groep vindt dat 
deze verslechterd is. 39 procent van de groep waarvan de werkomgeving is veranderd, mocht 
(zeer) weinig meepraten of meedenken over deze veranderingen van de werkomgeving op 
kantoor. Tegelijkertijd vindt 43 procent van de kenniswerkers die wel eens thuis werken dat 
die thuiswerkomgeving juist verbeterd is vergeleken met de periode voor de 
coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek* van onderzoekbureau Ruigrok dat is uitgevoerd 
in opdracht van Sodexo. 

Verslechteringen op kantoor sinds corona (meest genoemd, meer antwoorden kiezen was 
mogelijk).  

1. De kantoorinrichting is niet aantrekkelijker (sfeer, indeling, kleur, inrichting van de 

werkplekken) (43 procent) 

2. Te weinig beschikbare werkplekken (39 procent) 

3. Slechte klimaatbeheersing (26 procent) 

4. Te weinig bel- en vergaderruimtes (24 procent) 

5. Te weinig parkeervoorzieningen (15 procent) 

6. Slechte eetfaciliteiten (zoals een bedrijfsrestaurant) (14 procent) 

Verbeteringen thuis sinds corona door werkgever (meest genoemd, meer antwoorden kiezen 
was mogelijk). 

1. Betere ergonomische zaken (stoelen, beeldschermen, etc.) (47 procent) 

2. Betere online werkfaciliteiten ((webcams, headsets, etc.) (32 procent) 

3. Betere ICT-zaken (internetverbinding, laptop, etc.) (28 procent) 

4. Meer (beweeg)ruimte (ruim bureau, inrichting van kantoor of werkplek) (19 procent) 

5. Meer aandacht voor fysiek welzijn (bijv. lunchwandeling, sportfaciliteiten) (12 procent) 

6. Meer aandacht voor mentale welzijn (bijv. psychologische hulp of coaching) (11 procent) 

Inspraak werknemers betaalt zich stevig uit 

Het onderzoek laat flinke verschillen zien tussen kenniswerkers die wel en zij die niet mochten 
meepraten en -denken over de veranderingen van hun werkomgeving op kantoor. Meepraten 
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leidt tot aanzienlijk meer tevredenheid over de werkgever en de werkplek. Werknemers die 
(zeer) veel mogelijkheden hebben gehad om mee te praten of -denken versus die die 
mogelijkheid niet hadden. 

 Bevelen hun werkgever vaker aan vanwege de faciliteiten op kantoor (70 procent versus 45 

procent (zeer) waarschijnlijk) 

 Voelen vaker meer verbinding met werkgever dan voor de coronamaatregelen (27 procent 

versus 4 procent) 

 Zijn vaker (veel) positiever naar hun werkgever gaan kijken (68 procent versus 18 procent) 
 

Thomas Jespers, Hoofd productontwikkeling & innovatie bij Sodexo:’Kenniswerkers hechten 
groot belang aan zowel de kantoor- als thuiswerkomgeving. In dit onderzoek zien we bij die 
keuze voor een volgende werkgever dat 71 procent van de kenniswerkers de kantoorfaciliteiten 
(zeer) belangrijk vindt en 68 procent vindt de thuiswerkfaciliteiten (zeer) belangrijk. Als 
werkgever moet je dat dus goed op orde hebben om aantrekkelijk te zijn. Zeker in deze krappe 
arbeidsmarkt die samen met corona de aanjagers zijn voor werkplektransformaties. Dit 
onderzoek leert ook dat het mee laten praten en mee laten denken van werknemers over 
veranderingen van de werkomgeving op kantoor zich stevig uitbetaald. Dat bijna veertig 
procent van de werknemers waarvan de werkomgeving is veranderd, aangeeft dat het helemaal 
niet mocht meepraten is met deze kennis nog schokkender. In onze mensgerichte aanpak, we 
noemen dat Vital Spaces, organiseren we daarom onder andere workshops bij opdrachtgevers 
om te horen van werknemers wat zij te vertellen hebben over hun werkplek en wat de wensen 
zijn bij verandering van die werkplek.’ 

Andere opvallende resultaten: 

 59 procent van alle kenniswerkers is ontevreden over de kantooromgeving omdat ze het te 

druk en luidruchtig vinden en zich daardoor niet kunnen concentreren, 46 procent omdat ze 

de kantoorinrichting niet aantrekkelijk vinden, 40 procent vanwege de slechte 

klimaatbeheersing, 19 procent omdat de ergonomische zaken niet goed geregeld zijn. 

 Sinds de hoge energieprijzen was links en rechts de verwachting te lezen dat daardoor 

werknemers meer op kantoor zouden gaan werken in de winter. Toch geeft maar 15 procent 

van de kenniswerkers aan ‘om thuis energiekosten te besparen’ aan als reden om op 

kantoor te gaan werken. De meest genoemde redenen zijn ‘face-to-face overleg of 

samenwerking met collega’s’ (50 procent) en (spontaan) contact met collega’s (48 procent).. 

 De meest genoemde reden (57 procent) om thuis te werken is het ‘geen reistijd meer 

hebben’. 

 De helft van de kenniswerkers zou hun werkgever (zeer) waarschijnlijk aanbevelen bij 

anderen vanwege kantoor- (50 procent) en thuiswerkfaciliteiten (47 procent). 

 Thuiswerken doet 22 procent aan de keukentafel of eettafel. 37 procent werkt thuis in de 

woonkamer. 
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Noot voor de redactie: 

* Het online kwantitatief onderzoek is in oktober 2022 uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Ruigrok onder 1.107 kenniswerkers (werknemers van 18 t/m 67 jaar die minimaal een halve 
werkdag achter een computer of bureau werken). Ruigrok, onderzoek & advies is een 
gecertificeerd onderzoeksbureau (Research Keurmerkgroep). 

Sodexo, opgericht in 1966 door Pierre Bellon, is de wereldwijd leider in services die de ‘Quality 
of Life’ verbeteren, een essentieel onderdeel in prestaties van organisaties en het welzijn van 
hun medewerkers. Sodexo is met 422.000 medewerkers actief in 53 landen. Dagelijks bedient 
het bedrijf 100 miljoen consumenten. 

Sodexo Group onderscheidt zich door haar onafhankelijkheid, het aandeelhouderschap van 
de oprichtersfamilie, het duurzame bedrijfsmodel en een breed portfolio van activiteiten, 
waaronder Food Services, Facility Management Services, Technical Services en Hybrid 
Working Services. 

Sodexo is opgenomen in de CAC Next 20, CAC ESG 40, FTSE 4 Good en de Dow Jones 
Sustainability Index. 

In Nederland verzorgt Sodexo met circa 2.200 medewerkers het volledige scala aan facilitaire 
diensten voor het bedrijfsleven, industrie, overheidsdiensten, ziekenhuizen en offshore-
installaties. Van catering, receptie, onderhoud en schoonmaak tot aan integraal facility 
management.  

Belangrijkste cijfers 

    21,1 miljard euro geconsolideerde omzet in fiscaal boekjaar 2022 

    422.000 medewerkers (stand 31 augustus ’22) 

    12,8 miljard euro marktkapitalisatie (per 25 oktober 2022) 

    53 landen 

    100 miljoen dagelijkse consumenten 

Bron: Emerce.nl, 21 november 2022. 

 
Er zijn weer meer files dan voor corona, ondanks meer telewerk. Hoe 
komt dat? 

Heb jij ook het gevoel dat je in de afgelopen weken méér dan ooit in de file stond? Dan is je 
indruk juist. Uitgedrukt in filezwaarte (of filedruk) was oktober 2022 de op één na zwaarste 
oktobermaand sinds het begin van de metingen door het Vlaams Verkeerscentrum in 2011. 
Toch is er nog steeds minder verkeer dan voor corona. Waarom staat er dan méér file? VRT 
NWS dook in de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum en zocht een verklaring. 

Filezwaarte of filedruk betekent: hoeveel files staan er en hoe lang houden ze aan in de tijd. 
Lengte maal duur dus, en dat wordt uitgedrukt in ‘kilometer.uur’. In oktober 2022 was dat 
voor een gemiddelde werkdag 1.034 kilometer.uur voor alle Vlaamse hoofdwegen samengeteld. 
Alleen oktober 2021 was nog nét iets erger: 1.078 kilometer.uur. 



170 
 

 

@ Nicolas Maeterlinck 

Ironisch genoeg situeerde oktober 2021 zich nog in de coronaperiode, meer bepaald tussen 
de vierde en de vijfde golf. Op de derde plaats staat oktober 2019 met 978 kilometer.uur, in 
de periode voor corona dus. Alle oktobermaanden in 2018 en verder terug in de tijd scoren 
nog lager.  

Maak je een top 10 van de zwaarste filemaanden sinds de metingen in 2011, dan bekleedt 
oktober 2022 zelfs de zesde plaats. De ergste filemaand ooit tot nog toe was juni 2019 met 
1.108 kilometer.uur. En om een en ander in een historisch perspectief te plaatsen: in oktober 
2011 bedroeg de filedruk per werkdag 655 kilometer.uur. We staan sindsdien dus tot 50 
procent vaker aan te schuiven.  

Ondanks de energiecrisis leggen we nog veel kilometers af. Het heeft er dus alle schijn van dat 
het fileprobleem na corona nog toeneemt. Ondanks de hogere energieprijzen. Nochtans 
hadden we gehoopt dat de files bijvoorbeeld door volgehouden telewerk na corona toch zouden 
afnemen?  

Uit onderzoek blijkt dat we na corona inderdaad nog steeds vaker thuiswerken dan voor de 
crisis: dik 57 procent van de Belgische ambtenaren en bedienden werkt minstens occasioneel 
tot zelfs voltijds nog thuis. De helft, zo'n 28 procent, doet dat twee tot drie dagen per week, 
zegt professor arbeids- en organisatiepsychologie Anja Van den Broeck (KU Leuven) in de 
Morgen van afgelopen weekend. 

Veel telewerken helpt om de spitsen te ontlasten maar voor de totale filedruk maakt het 
nauwelijks uit: tegen 2040 nauwelijks minder dan 1.6 procent vraag naar vervoer, volgens het 
Federaal Planbureau. 

Maar waarom leidt dat dan niet tot minder files? Het antwoord is simpel: omdat het 
woonwerkverkeer maar één derde uitmaakt van alle verplaatsingen. De andere twee derde 
hebben te maken met diensten– en vrijetijdsverkeer. Lees: een doktersbezoek, een rit naar de 
supermarkt of een trip naar vrienden of naar de kust. Het marktaandeel van de auto in die 



171 
 

categorieën ligt erg hoog in de middag en avond. We besparen in huis misschien wel op gas 
en elektriciteit, maar die auto hebben we nog steeds nodig om desnoods onze huismerken in 
Aldi of Lidl te halen.  

In april 2020, toen de eerste corona-lockdown begon, legden we met alle gemotoriseerde 
voertuigen samengeteld op de hoofdwegen 32 miljoen kilometer af. In oktober 2022 was dat 
al gestegen tot 65 miljoen kilometer. In oktober 2019 was dat zelfs 67 miljoen kilometer.  

Waar komt dan de rest van die verkeersexplosie vandaan? Dat heeft ook te maken het 
vrachtverkeer. Vrachtwagens nemen op de weg 2,5 keer méér plaats in dan een auto. En er 
rijden meer vrachtwagens op onze wegen dan voor corona. Sinds de zomer van 2020 zijn we 
door de lockdowns vaker online gaan kopen en die gewoonte houden we blijkbaar vast. 

E-commerce veroorzaakt veel intensere globale logistieke stromen want veel producten komen 
van andere continenten. Die belanden in onze havens en op onze luchthavens, waarna een 
groot deel in vrachtwagens terechtkomt. In 2021 kwam er post-corona ook nog eens een flinke 
inhaalbeweging voor de invoer van bijvoorbeeld chips voor auto’s. 

Als we die goederen niet vaker op binnenvaart en spoor krijgen, zal de gemiddelde snelheid 
op de snelwegen tegen 2040 nog eens met 10 tot 15 procent dalen omdat er meer files staan, 
volgens het Federaal Planbureau. 

Dat vertaalt zich op de weg. Het is niet toevallig dat in de cijfers van het verkeerscentrum de 
drukste vrachtmaanden zich bijna allemaal in de afgelopen, zeer recente jaren situeren. In 
oktober reden alle vrachtwagens samen op de hoofdwegen 12,3 miljoen kilometer per 
gemiddelde werkdag bij elkaar. Alleen in oktober van vorig jaar lag dat cijfer nog net iets hoger. 

De cijfers bevestigen ook de voorspellingen van het Federaal Planbureau voor de mobiliteit op 
onze wegen tot 2040: het bureau verwacht tot dat jaar slechts 8 procent meer reizigersverkeer 
maar méér dan 20 procent extra goederenvervoer. Als we die goederen niet vaker op 
binnenvaart en spoor krijgen, zal de gemiddelde snelheid op de snelwegen tegen die tijd nog 
eens met 10 tot 15 procent dalen omdat er meer files staan.  

Een bijkomende en laatste verklaring voor de zware filedruk in oktober 2022 zijn ongetwijfeld 
ook de vele wegenwerken die tijdens die maand werden uitgevoerd, met op kop de 
noodherstellingen aan het viaduct van Merksem, waardoor het verkeer rond Antwerpen een 
paar keer muurvast kwam te zitten. Bron: VRT Nieuws, 21 november 2022. 

 

 

Blijvende inzet nodig vanwege de gevolgen van corona voor leerlingen en 
studenten 

Scholen en onderwijsinstellingen zijn nu een heel jaar hard aan de slag om hun leerlingen en 
studenten te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Dat levert verschillende resultaten 
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op, zo blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. 
Ook zien docenten dat sommige leerlingen en studenten minder gemotiveerd zijn en meer 
moeite hebben met leren. Dat schrijven onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma aan de 
Tweede Kamer.  

Bij leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van de middelbare school zijn er 
verschillen zichtbaar in de toetsresultaten van het vorige schooljaar 2021-2022. Bij begrijpend 
lezen zijn leerlingen op de basisschool over het algemeen zo goed als bij. De resultaten van 
het vak Engels op de middelbare school zijn zelfs meer verbeterd dan verwacht. Daar staat 
tegenover dat in sommige vakken de leerlingen vorig schooljaar nog steeds minder vooruit zijn 
gegaan dan verwacht. Dat is het geval bij spelling in het primair onderwijs, rekenen-wiskunde 
in zowel het primair als het voortgezet onderwijs en Nederlands in het voortgezet onderwijs. 
Leraren verklaren de verschillen doordat leerlingen bij sommige vakken vooral extra vlieguren 
moeten maken om de stof in te halen, zoals bij lezen, en dat deze extra uren nu gemaakt zijn. 
Bij rekenen-wiskunde gaat het meer gestapeld: als je een deel van de stof niet begrijpt, is het 
moeilijker om de vervolgstof onder de knie te krijgen. Dit vraagt dus blijvende aandacht van 
scholen. 

Uit gesprekken met schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs blijkt 
verder dat leerlingen soms moeite hebben om tot leren te komen, minder gemotiveerd zijn en 
moeite hebben met plannen. Ook zijn er nog zorgen over hoe lekker leerlingen in hun vel 
zitten. Vooral meisjes in het voortgezet onderwijs scoren op het vlak van welbevinden en 
concentratie veel lager dan vóór corona en ervaren meer prestatiedruk. Scholen zetten hier 
dan ook extra op in, zoals met speciale trainingen of extra mentoruren. Goed nieuws is dat 
leerlingen uit minder kansrijke gezinnen niet meer de grootste vertragingen laten zien in het 
primair onderwijs. Niet voor niets is er voor scholen met veel uitdagende leerlingen extra geld. 
Het is wel belangrijk dat scholen al hun leerlingen in beeld houden en ook oog hebben voor 
bijvoorbeeld leerlingen die weliswaar voldoende presteren, maar minder dan hun potentie. 

Scholen zijn met verve aan de slag gegaan met de uitvoering van het Nationaal Programma 
Onderwijs. Het lukt scholen goed om de plannen uit te voeren ondanks dat vorig schooljaar 
nog geen ‘normaal’ jaar was vanwege de pandemie. Scholen kunnen het geld tot en met 
schooljaar 2024/2025 besteden. Daarnaast krijgen scholen extra ondersteuning vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leerlingen nog verder vooruit te helpen. 
Zo krijgen scholen hulp om goed zicht te houden op leerlingen en meer praktische kennis over 
effectieve manieren om leerlingen bij te spijkeren. Ook heeft minister Wiersma met het 
Masterplan Basisvaardigheden de volgende stap in gang gezet naar structurele verbetering 
van het onderwijs, met structureel geld. 

In het mbo, hbo en op universiteiten is er goede vooruitgang bij de uitvoering van het 
programma. De acties van onderwijsinstellingen voor herstel en ontwikkeling van het 
onderwijs na corona zijn in volle gang. Er zijn al veel studenten geholpen om hun 
studievertraging in te halen. Ook blijkt dat het uitzicht van studenten op werk en stages sterk 
is verbeterd. De hoeveelheid leerwerkplekken in het mbo en hbo is sterk gegroeid, en de 
stagetekorten zijn sterk afgenomen. 

Instellingen zetten ook meer middelen in op thema’s die eerder nog achterbleven: stages bij 
lerarenopleidingen en de tekorten aan coschapplaatsen. Verder worden steeds meer 
onderzoekers met tijdelijke contracten die door corona vertraging hebben opgelopen, 
geholpen. De instellingen zijn- net als de studenten - blij met de verlengde looptijd van het 
programma en verwachten binnen de nieuwe looptijd de middelen volledig en goed te kunnen 
besteden. 

De uitval van studenten zonder diploma is een aandachtspunt. Veel studenten kiezen 
voortijdig voor een betaalde baan. Verder kampen ook nog veel studenten met mentale 
problemen, studievertraging of motivatie- en concentratieproblemen. Ook hebben ze nu te 
maken met onder meer de hoge kosten van levensonderhoud en de gespannen woningmarkt. 
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Deze aandachtspunten vragen veel inzet van docenten en ondersteuners. Vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs zijn er middelen  voor verbetering studentenwelzijn. Daarnaast heeft 
minister Dijkgraaf in het bestuursakkoord met universiteiten en hogescholen structureel 
geld  beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze problematiek. Bron: Rijksovergeid.nl, 17 
november 2022. 

 

Corona is op z’n retour, maar long covid niet: nieuw onderzoek moet tot 
betere behandeling leiden 

De een lijdt aan extreme vermoeidheid. Een ander is steeds benauwd of heeft last van 
concentratieproblemen. Waar iedereen opgelucht adem haalt dat corona ons niet meer zo 
dwars zit, daar weten mensen met long covid nog absoluut niet waar ze aan toe zijn. Een 
nieuwe studie moet eindelijk licht werpen op deze gevolgen van corona. 

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC hebben samen 207.000 euro ontvangen, 
van de Stichting BeterKeten, om uit te dokteren hoe long covid het best kan worden 
aangepakt. Het gaat in de eerste plaats om een inventarisatie van de behandelingen die deze 
patiënten in de voorbije tweeënhalf jaar hebben gekregen en wat het best lijkt te werken. 

Bedoeling van hoofdonderzoeker en longarts Gert-Jan Braunstahl van het Franciscus is om 
tot een behandelwijze te komen die helemaal is toegesneden op de klachten en behoeften van 
iedere afzonderlijke long covid-patiënt; juist omdat de verschijnselen zo verschillen. Hij doet 
dat in samenwerking met zijn collega’s van het Erasmus Merel Hellemons, Joachim Aerts en 
Rita Van den Berg-Emons. 

Er is nog altijd weinig bekend over long covid. De oorzaak is te vinden in de gevolgen van 
celschade, restanten van het corona-virus in je lichaam en een minder werkend 
immuunsysteem. Al sinds begin dit jaar maakt Braunstahl werk van long covid, waar mogelijk 
honderdduizenden Nederlanders mee te maken hebben gekregen. 

Bekend is ondertussen dat ‘zo’n 95 procent van de patiënten op den duur volledig herstelt’. 
De onderzoeker hoopt onder meer met specifieke voedingssupplementen het ziekteproces te 
kunnen verkorten, met name als het gaat om vermoeidheidsverschijnselen. ‘Het herstel duurt 
te lang’, constateerde hij toen al. In het nieuwe onderzoek wordt ook een uitweg gezocht voor 
alle andere symptomen van long covid. Bron: AD, 17 november 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. Bron: AD, 13 juni 2022. 

China gebruikt corona-app om critici uit Beijing te houden 

Onder het Chinese zerocovidbeleid hebben burgers een digitale gezondheidscode nodig om te 
kunnen reizen of ergens naar binnen te mogen. Mensenrechtenadvocaten en overheidscritici 
merken dat hun codes misbruikt worden om hun vrijheid te beknotten. ‘Dit heeft een impact 
op mijn leven en mijn werk. Ik kan niet naar huis.’ Bron: De Volkskrant, 12 november 2022. 
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De corona-app van Qatar: Big Brother van het Midden-Oosten 

'Net zoals je in China je eigen vertrouwde mobieltje best thuislaat, geldt dit evenzeer voor het 
WK in Qatar', schrijft Matthias Dobbelaere-Welvaert. 'Qatar is geen voorbeeld. Ook niet voor 
je privacy.' 

Voor Qatar mag voetbal wel wat kosten. Terwijl Rusland in 2015 nog 15 miljard dollar tegen 
het balletje gooide, doet Qatar het met ruim 300 miljard dollar toch net ietsje decadenter. 
Nieuwe wegen, hotels, ziekenhuizen, een blinkende metro en maar liefst acht stadions werden 
gebouwd om de influx van bezoekers in goede banen te leiden. Het land met amper 3 miljoen 
inwoners, verwacht immers meer dan een miljoen voetbalfans.  

Qatar doet dit nou niet bepaald zonder reden. Het is het vierde rijkste land ter wereld, met 
dank aan haar gas en olierijkdommen. Dat laatste is blijkbaar zowel een vloek als zegen, want 
het land probeert al jarenlang zich te presenteren op het wereldtoneel als ‘veel meer’ dan het 
zoveelste oliereservoir. 

 

© Getty Images 

Die ambitie leidt weliswaar al eens tot wrijvingen met de buren. Zo besliste in juni 2017 
Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte om alle deuren dicht te 
gooien. Te land, ter zee en in de lucht, Qatar was fysiek ingesloten. De landen hadden een 
stevig eisenpakketje voor Qatar, dat het tot op vandaag negeert. En kijk daar: in januari 2021 
zwaaiden de deuren weer open. De omliggende landen willen immers net zo goed een graantje 
meepikken van het WK. En je grenzen hermetisch afsluiten is nogal funest voor het toerisme. 
Voetbal als grote verzoener (hoewel het spannend afwachten is of de deuren openblijven als 
de laatste bal is weggerold, op het groene Qatarese gras met eigen airco). 

Dit is natuurlijk geen stukje over voetbal Waar deze bijdrage wél om draait, is je telefoon. 

Ik (Matthias Dobbelaere-Welvaert) ken zelf niet meteen mensen die naar Qatar gaan, maar als 
u ze wel kent: doe ze een plezier en stuur de link naar dit artikel. Europese 
privacytoezichtshouders staan zich immers te verdringen met een duidelijke boodschap: zet 
geen Qatar-apps op je telefoon. Men gebruikt zelfs het woord ‘spyware’, wat nooit een goed 
teken is. 

Als je Qatar binnenkomt, wordt je verplicht om twee applicaties te installeren: ‘Ehteraz’, een 
coronatracker en ‘Hayya’, de officiële WK-app. Die apps zijn heel wat minder onschuldig dan 
ze lijken: ze kunnen zien met wie je belt, welke andere applicaties er op je telefoon staan, en 
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hebben wellicht ook toegang tot je volledige fotobibliotheek. Eén van de twee verhindert ook 
dat de telefoon in slaapstand kan gaan. 

‘I would like to assure any fan, of any gender, (sexual) orientation, religion, race to rest assured 
that Qatar is one of the most safe countries in the world — and they’ll all be welcome here’. Het 
is een quote van FIFA-topman Nasser al-Khater. Nou, zo veilig zou ik me toch niet voelen, als 
de overheid (en met uitbreiding de orde- en intelligentiediensten) zomaar even binnenbreekt 
in mijn telefoon. 

Over het gevoelige karakter van uw fotobibliotheek moeten we wellicht niet uitweiden maar 
het feit dat de applicatie kan tracken welke andere applicaties u heeft staan, is grote reden 
tot bezorgdheid. Zo is er natuurlijk Grindr, het LGBTQ+ alternatief voor Tinder. Wie deze app 
heeft staan, zal al snel vallen tot een categorie die Qatar niet al te graag ziet komen. 

Europese privacytoezichthouders zijn bepaald niet gelukkig. Zo brachten de Duitse, 
Nederlandse en Franse toezichthouders al een bijzonder negatief advies uit. De Noorse 
regulator – één van de eerste die actief waarschuwde – gaat iets verder, aangezien ze Ehteraz 
omschrijft als een ‘infection tracking app’.  

De toezichthouders zijn het erover eens: installeer de apps niet op je ‘echte’ telefoon. Net zoals 
je in China je eigen vertrouwde mobieltje best thuislaat, geldt dit evenzeer voor het WK in 
Qatar. Je neemt dus best een ‘burner phone’ mee. Wie ooit de Bourne-trilogie zag, die kent het 
belang ervan. Heb je dus zo’n oude iPhone of Android liggen, gebruik die dan. Zorg dat de 
telefoon leeg is en vrij van andere apps. 

Je kan ook een prepaid-SIM gaan halen met een ander nummer. Vergeet niet: in België zorgde 
Alexander De Croo (toen nog als minister van Telecommunicatie) ervoor dat anonieme SIM-
kaarten niet langer kunnen worden aangeboden (nadat hij een paar maanden ervoor als grote 
tegenstander beweerde dat ‘we niet zomaar alle burgers als potentiële verdachten kunnen 
beschouwen’. In de politiek waait de wind snel). Even je eID tonen dus, en een prepaid halen. 

Het is tekenend dat één van beide apps worden voorgesteld als ‘Corona-applicatie’. Hoewel er 
landen waren (zoals België overigens, met Coronalert) die de applicaties vrij privacyvriendelijk 
bouwden, waren er evengoed een heleboel die minder mooie bedoelingen hadden. De app in 
China waar sommige journalisten en ondernemers wel warm voor liepen, is uitgegroeid tot 
een volwaardig surveillancemiddel. Je kan je huis niet uit als je schermpje rood kleurt. 
Het zero-covid beleid is daar een mooie aanwinst om de bevolking nog verder onder de knoet 
te houden. 

Hier is het gebruik sterieler: zoals gewoonlijk verhullen mooie woorden lelijke waarheden. 
Qatar wil u niet, tenzij u hetero, mannelijk en vrij van zonden bent. Elkaar geen handje geven 
in het openbaar haalt weinig uit als uw telefoon geïnfecteerd is met Qatarese spyware. Behoort 
u tot de LGBQT-community, dan bent u een digitale vogel voor de kat. 

In elk geval kan ik u – wars van gender, geloof en seksuele overtuiging – weinig meer dan u 
de komende weken veel voetbalplezier toewensen, het liefst dan zonder apps, of als het écht 
moet, met uw bestoft antiek mobieltje. 

Er zijn van die dagen dat een Nokia 3310 intelligenter lijkt, dan eender welke smartphone. 
Bron: Knack, 21 november 2022. 

Vaccineerders op tournee voor herhaalprik corona 

Om mensen te bereiken die nog geen herhaalprik tegen het coronavirus hebben laten zetten, 
gaan GGD’en de dorpen en wijken in. Om dat mogelijk te maken, schroeven ze de bezetting 
op de grote centrale vaccinatielocaties terug. 

De herhaalprik moet de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven. Die campagne 
begon in september, eerst met ouderen, zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s. 
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Sinds een tijdje is iedereen van 12 jaar en ouder aan de beurt. Van alle mensen die in 
aanmerking komen, is iets meer dan een kwart ingeënt. Bij 60-plussers is ruim de helft op 
komen dagen. 

Een maand geleden zetten de vaccineerders in een week tijd meer dan 600.000 prikken. Dat 
is gedaald tot ruim 200.000 vorige week. ‘Je ziet nu dat mensen die werkzaam zijn op vaste 
locaties daar worden uitgeroosterd en in plaats daarvan worden ingezet op pop-uplocaties, 
kleine vaccinatielocaties die soms een paar dagen per week open zijn. Op die manier verlaag 
je de drempel. Vaste locaties brengen het aantal prikstraten terug om ruimte te maken om de 
wijk in te gaan’, zegt een woordvoerder van de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland. Bron: Skipr.nl, 21 november 2022. 

Popuplocatie in Someren voor herhaalprik tegen corona 

De GGD BZO opent een pop-uplocatie in Someren om een herhaalprik tegen corona te halen. 

De locatie is De Ruchte en de data zijn de donderdagen 24 november, 1, 8 en 15 december 
van 9.00 tot 12.30 uur. 

‘We hebben dit eerder gedaan en dat is steeds goed ontvangen. Een kleine locatie dichterbij 
huis blijkt een drempel weg te nemen bij inwoners, zeker bij 60+ers en inwoners die niet naar 
de grote vaccinatielocatie kunnen komen omdat ze minder mobiel zijn. We vinden het 
belangrijk om iedereen die dat wil zo laagdrempelig mogelijk toegang te geven tot de 
herhaalprik. Deze pop-uplocaties helpen daarbij,’ vertelt Joop De Graaff, projectmanager 
COVID-19 van de GGD BZO. 

Praktische informatie 

 Alleen de herhaalprik is hier verkrijgbaar 
 Voor iedereen vanaf 12 jaar 
 Een afspraak is niet nodig 
 Neem je ID en mondkapje mee (het dragen van een mondkapje is verplicht) 

Je komt in aanmerking voor de herhaalprik als je 12 jaar of ouder bent, de basisserie hebt 
afgerond én als je laatste coronaprik of -besmetting meer dan 3 maanden geleden was. 
Bron: Siris.nl, 21 november 2022. 

 

Waar is die corona najaarsgolf? 

De ‘thermometer’ staat op waakzaam, in de riolen wriemelt het van de virusdeeltjes. Toch 
verklaarde het RIVM de corona-najaarsgolf deze week ten einde. Hoe kan dat, zo midden in de 
herfst? Bron: De Volkskrant, 13 november 2022. 

Herfstgolf corona lijkt alweer op retour, aantal besmettingen daalt met 22 
procent 

Anders dan in de vorige twee jaren lijkt een echte herfstgolf van het coronavirus dit jaar uit te 
blijven, voorlopig althans. Het aantal besmettingen laat na een korte opleving na de zomer weer 
een dalende trend zien. Ook in verpleeghuizen neemt het aantal geïnfecteerden af. 
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Dat blijkt uit de weekcijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Bij de GGD meldden zich de 
afgelopen week bijna 20 procent minder mensen dan een week eerder. Het aantal positieve 
tests daalde nog iets sterker, met 22 procent van 22.688 naar 17.623 per week. 

Ook het aantal mensen dat in de Infectieradar van het RIVM klachten rapporteert, daalde. 
Het reproductiegetal lag op 11 oktober, de recentste datum waarvoor het berekend kon 
worden, tussen de 0,85 en 0,97. Dat duidt erop dat elke dag minder mensen besmet raken 
dan de dag ervoor. 

In de ziekenhuizen daalde het aantal opnames niet, maar bleef het ongeveer stabiel. Op de 
intensive care is het aantal patiënten met corona vergeleken met de golven van 2020, 2021 
en afgelopen winter nog steeds erg laag. Daar liggen nu 55 mensen vanwege het coronavirus, 
blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

 

@  ANP 

Nog altijd is het Omikrontype van het virus de heersende variant in Nederland. Die kwam in 
de weken voor kerst vorig jaar op en zorgde toen voor grote paniek. Op stel en sprong kondigde 
het kabinet een lockdown af. Uiteindelijk viel het aantal ziekenhuisopnamen die de Omikron-
variant veroorzaakte relatief mee: de nieuwe variant besmette weliswaar in recordtijd heel veel 
Nederlanders, maar maakte wel ‘milder’ ziek dan zijn voorgangers. 

De Omikron-variant is inmiddels in allerlei subtypes aanwezig in Nederland. Iedere week kijkt 
het RIVM welke subvarianten opkomen en verdwijnen om te kunnen voorspellen welke kant 
het uitgaat met het virus. Momenteel is dat echter moeilijk te zeggen, schrijft het RIVM. 

Een aantal types van Omikron, met namen zoals BF.7, BQ.1 en BQ1.1 dienden zich de 
afgelopen weken aan. Maar geen van deze mutaties lukt het vooralsnog om echt dominant te 
worden. ‘Langetermijnprognoses zijn door de huidige co-circulatie van deze varianten niet 
mogelijk,’ schrijft het RIVM. Bron: Het Parool, 25 oktober 2022. 

 

Hevig protest tegen lockdown in China nadat tien bewoners sterven 
omdat ze opgesloten zitten in brandend flatgebouw 
 
In Sjanghai zijn hevige protesten uitgebroken tegen de strenge coronamaatregelen. Honderden 
jongeren zijn de straat op gegaan en riepen: ‘weg met Xi Jinping’. De aanleiding van het protest 
was een brand die ontstond in een appartementsgebouw in Ürümgi. Daarbij vielen tien doden 
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en negen gewonden. Volgens bewoners zouden de strenge coronamaatregelen de blus- en 
reddingswerken hebben belemmerd. De evacuatie zou ook worden bemoeilijkt door de 
vergrendelde deuren in het gebouw. Ook in andere steden zoals Beijing kwam het reeds tot 
protesten. De coronacijfers in China zitten op het hoogste niveau sinds de start van de 
pandemie. 

In China groeit de onvrede over de zeer strenge coronamaatregelen en dat leidt tot steeds meer 
protesten. In Shanghai zijn in de nacht van zaterdag op zondag honderden jongeren op straat 
gekomen en ook aan de Tsingua-universiteit in Beijing was dat het geval, blijkt uit 
getuigenissen en beelden op de sociale media. Op videobeelden is te horen hoe demonstranten 
Weg met de Communistische Partij! Weg met Xi Jinping (de Chinese president) scandeerden. 

Dergelijke openlijke protesten zijn ongebruikelijk in het autoritair geregeerde China, dat 1,4 
miljard inwoners telt. De politie zou meerdere personen hebben opgepakt. 

Om 11.30 uur (4.30 uur Belgische tijd) begonnen studenten borden te plaatsen aan de ingang 
van de kantine. Steeds meer mensen hebben hen vervoegd. Er zijn nu tussen 200 en 300 
mensen. We hebben het volkslied en de Internationale (een links strijdlied) gezongen en 
geroepen: ‘de vrijheid zal triomferen’, ‘geen PCR-tests, wij willen eten’ en ‘neen aan de 
lockdowns’, aldus een student over het protest in Beijing. De vicesecretaris van de 
communistische partij kwam volgens de student ter plaatse om met de jongeren te spreken, 
waarna verschillende van hen vertrokken. De politie was toen niet aanwezig. 

Enkele uren vroeger was er ook al een protest op de Universiteit van Beijing en verschillende 
manifestaties in Shanghai en in andere steden. De inwoners van steden als Guangzhou, Xi’an 
en Chongqing delen ook video’s van soortgelijke protesten van zaterdag en zondag. 

De directe aanleiding is de brand in een appartementsgebouw in Urumqi, de hoofdstad van 
de noordwestelijke Chinese provincie Xinjiang, waarbij tien doden vielen. Op sociale media 
hekelden bewoners dat de strenge coronamaatregelen de hulpdiensten belemmerden bij de 
blus- en reddingswerken, en dat de evacuatie van de bewoners bemoeilijkt werd door 
vergrendelde deuren in het gebouw. In Urumqi werd zaterdag ook al geprotesteerd tegen de 
maatregelen. 

De coronacijfers in China liggen op het hoogste niveau sinds de start van de pandemie. De 
gezondheidscommissie meldde zondag meer dan 39.000 nieuwe besmettingen, het vierde 
record op rij. Beijing blijft intussen vasthouden aan zijn strenge zerocovidbeleid. Bron: Het 
Nieuwsblad, 27 november 2022. 

De lockdown in de Chinese stad Urumqi wordt geleidelijk versoepeld, zo heeft de overheid 
bekendgemaakt. Aanleiding is een dodelijke brand in een appartementsgebouw waarbij tien 
mensen om het leven kwamen. Door de Covid-maatregelen kwamen de brandweermannen 
niet op tijd toe. 

De miljoenenstad Urumqi is net als de rest van de regio Xinjiang al sinds augustus in 
lockdown door het hoge aantal coronabesmettingen. Het protest daartegen bereikt nu een 
hoogtepunt: in de straten wordt geprotesteerd en geëist dat de maatregelen eindelijk 
verdwijnen. 

De aanleiding voor dat protest is dus een brand in een appartementsgebouw donderdag. Tien 
mensen kwamen om het leven en negen anderen raakten gewond omdat heel wat deuren van 
het flatgebouw op slot waren door die lockdown. Op foto’s op sociale media is zelfs te zien hoe 
de deuren geblokkeerd zijn met ijzeren staven. 

Maar gesloten en geblokkeerde deuren betekent ook dat het voor brandweermannen erg 
moeilijk is om ter plaatse hun job te doen. Volgens veel aanwezigen en critici heeft die 
vertraging ertoe geleid dat de mensen het niet overleefd hebben. 
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De lockdown meteen opheffen is geen optie, zo zegt de lokale overheid. Maar die beloofde wel 
‘gaandeweg’ en ‘stap per stap’ maatregelen te laten verdwijnen. Zo zal het al snel weer mogelijk 
worden voor bewoners in die gebieden om hun huizen en flatgebouwen te verlaten op vaste 
periodes tijdens de dag. Bron: Het Nieuwsblad, 26 november 2022. 

 

 

©  Video Obtained via Reuters 
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©  Video Obtained via Reuters 

 

 
 

Was de journalistiek tijdens corona te veel op de hand van de overheid, 
vragen publiek én media zich af 

Bijna een jaar na de laatste harde lockdown kijken steeds meer media terug op hun 
coronaverslaggeving. Want was die wel kritisch genoeg? 

Het lijkt bijna onvoorstelbaar dat het leven in Nederland goeddeels op slot ging. Maar 
nauwelijks een jaar geleden sloten winkels, theaters en sportscholen voorlopig voor het laatst 
hun deuren. Tijd dus voor reflectie op de coronacrisis, en hoe Nederland ermee omging. 
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Zaterdag gingen NRC-hoofdredacteur René Moerland en NOS Nieuws-evenknie Giselle Van 
Cann in gesprek over hun coronaverslaggeving in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. 
Het gesprek vond plaats op uitnodiging van De Vierde Golf, een organisatie van mensen die 
kritisch zijn op het Nederlandse coronabeleid. De organisatie wil graag ‘de dialoog gaande 
houden. Die is verstomd tijdens corona.’ 

Moerland en Van Cann vragen zich af of de media wel voldoende vragen hebben gesteld over 
de weg die het kabinet uit de coronacrisis uitstippelde. Hadden kranten wel zicht op de sociale 
gevolgen van de lockdowns, bijvoorbeeld. En hebben media de geluiden tegen de 
vaccinatiecampagnes serieus genoeg genomen? 

De Volkskrant legde in 2020 verantwoording af in een interview met hoofdredacteur Pieter 
Klok. En afgelopen oktober deelde Nu.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman de uitkomsten 
van een onderzoek dat hij had laten instellen naar de coronaverslaggeving van zijn 
nieuwswebsite. Hoekman spaarde in zijn conclusies zijn eigen medium niet: Nu.nl had vooral 
gefunctioneerd als ‘doorgeefluik’ van het kabinet, OMT en RIVM. ‘We moeten simpelweg 
kritischer zijn richting de overheid.’ 

Ook de redactie van Trouw debatteerde eind 2021 over de eigen coronaverslaggeving. Daarbij 
concludeerden redacteuren dat het tijdens corona meer dan ooit belangrijk was geworden om 
transparant te zijn over hoe ze hun werk doen. ‘De pandemie heeft ons als medium meer dan 
ooit geleerd dat verantwoording van onze werkwijze van belang is voor het wekken en het 
behoud van vertrouwen’, aldus adjunct-hoofdredacteur Wendelmoet Boersema. Toen er door 
sommigen openlijk getwijfeld werd aan de wetenschap, had de krant de taak om uit te leggen 
dat de redactie de integriteit van wetenschappers in principe niet in twijfel trok. Die houding 
kon volgens Trouw prima samengaan met het kritisch ondervragen van experts. 

Toen de allereerste Nederlandse coronapatiënt zich eind februari 2020 aandiende, was er nog 
weinig bekend over de gedragingen van het virus. ‘De informatiehonger van de lezers was 
enorm’, concludeerde Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok over die periode. Hij vond dat 
enige terughoudendheid gepast was. ‘We moeten niet gelijk proberen de grootste vragen te 
beantwoorden. Wat is dit virus precies, hoe groot zal de uitwerking zijn op onze samenleving 
– niet doen. Het is beter om eerst heel praktisch te kijken: wat gebeurt er, waar is nu actie 
nodig?’ 

Kranten, nieuwssites en actualiteitenprogramma’s buitelden ondertussen wel over elkaar 
heen om het publiek zo goed mogelijk te informeren. Maar zorgde de crisisstand op redacties 
ervoor dat nuance of kritiek op de overheid het onderspit dolf? Van Cann vond zaterdag dat 
de NOS achteraf erg gefocust was op het beleid om vooral de ziekenhuizen en de ic’s te ontzien. 
‘Zeker in het begin hebben we door een rietje naar de ziekenhuizen en de zorg gekeken’, zei 
Van Cann daarover in De Balie. 

Een enkele keer ging de NOS onwillekeurig te ver, vertelde ze. Tijdens een persconferentie 
later in de pandemie richtte toenmalig minister van volksgezondheid Hugo de Jonge zich lange 
tijd rechtstreeks tot ongevaccineerden. ‘Toen heeft de NOS duidelijk gemaakt dat als dit nog 
een keer zou gebeuren, we de persconferenties niet meer zouden uitzenden.’ Van Cann 
hekelde ook het gebrek aan transparantie van de overheid. Zo moest Nieuwsuur naar de 
rechter stappen om ervoor te zorgen dat het ministerie van volksgezondheid Wob-verzoeken 
in behandeling ging nemen. 

Een andere veel gehoorde klacht is ook het gebrek aan verschillende stemmen in het debat 
over de bestrijding van het virus. Dat concludeerde ook oud-Trouw-hoofdredacteur Frits Van 
Exter, die het onderzoek bij Nu.nl leidde. De redactie van Nu.nl had desinformatie over corona 
goed vermeden, maar had meer aandacht mogen geven aan andere meningen. ‘Naarmate het 
langer duurt is een grotere variatie in onderwerpen en invalshoeken en ruimte voor kritische 
tegengeluiden voorstelbaar. Dat gebeurt met mate.’ 
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Media hebben een belangrijke rol in het legitimeren van kritische stemmen, klonk het zaterdag 
in De Balie. ‘Wie je laat zien in het journaal wordt als redelijk gezien, wie je niet laat zien is 
automatisch onredelijk’, stelde iemand uit het publiek. Veel aanwezigen stoorden zich aan het 
inmiddels gevestigde stereotype van de ‘wappie’. Daarmee zetten de media volgens hen 
tegenstanders van het coronabeleid weg als mensen die complottheorieën geloofden en waar 
niet mee te praten viel. 

Volgens René Moerland kan een krant wel degelijk alle geluiden laten horen in verschillende 
journalistieke genres. ‘In verslaggeving telt alles, ook alle sentimenten. Die kun je allemaal 
laten zien in een reportage. In een interview of weergave van een debat is dat anders. Dan 
moet je goede pluriformiteit hebben, en alle standpunten kritisch bevragen.’ 

‘We schrijven geen onjuistheden op als iemands mening, dan proberen we de context erbij te 
geven, waar het vandaan komt’, zegt Wendelmoet Boersema van Trouw. 

Het duiden van verzet tegen maatregelen was belangrijk voor de krant, stelt ze. ‘Daarbij ligt 
onze focus eerder op ‘gewone’ burgers dan op de bekende leiders van kritische organisaties. 
Een voorbeeld: wij stelden niet Willem Engel tegenover Jaap Van Dissel, wel een moeder en 
dochter die respectievelijk tegen en voor vaccinatie waren.’ 

Zaterdagavond wilden de deelnemers aan het debat in De Balie vooral een ‘open’ gesprek. 
Alhoewel er tijdens de avond door sommige aanwezigen luid en afkeurend werd gemompeld, 
leek het er toch op dat de meesten de avond geslaagd vonden. De twee hoofdredacteuren 
kregen in ieder geval een luid en hartelijk applaus. Bron: Trouw, 27 november 2022. 

Het scenario dat de volksprotesten uitgroeien tot een Chinese Lente lijkt me 
uitgesloten 

De omvang van de protesten in China is ongekend, en nog bijzonderder is het feit dat ze zich 
indirect richten tegen het rigide Chinese zerocovidbeleid. Toch is het te vroeg om er echt een 
nationale beweging in te zien, zegt Ties Dams, onderzoeker van het China centrum van 
denktank Clingendael in Den Haag. 
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Politieagenten in Beijing vormen een cordon tijdens volksprotesten tegen het zerocovidbeleid. 
@ Anadolu Agency via Getty Images 

Wat zien we precies gebeuren in China? 

‘Dat er protesten zijn is niet zo bijzonder. In China zijn wel vaker protesten, is er onvrede op 
het werk, op de universiteit, maar altijd zijn er protesten om concrete zaken. Het bijzondere 
is dat er nu protesten zijn in tal van steden tegelijk, en dat al die protesten een lokale factor 
hebben, maar dat die tegelijkertijd overal aan het zerocovidbeleid worden gelinkt en in 
sommige gevallen zelfs aan Xi Jinping zelf.’ 

De Chinese overheid lijkt zich vooralsnog terughoudend op te stellen. Blijft dat zo? 

‘Volgens mij zijn er drie scenario’s. Het eerste, en dat lijkt me het belangrijkste, is, dat de 
partij het gaat uitzitten. Iedereen die demonstreert, staat op camera en kan daardoor over een 
maand of zo toch flink worden aangepakt. Dus de partij kan ze even laten begaan en ze later 
gericht oppakken en intimideren. 

‘Het tweede scenario is een gewelddadige crackdown. Dat zou China ontzettend veel kosten, 
ook wat betreft zijn reputatie in het buitenland. Ik denk nog steeds dat die optie minder 
waarschijnlijk is dan de eerste. 

‘En dan heb je het scenario waarin de protesten het begin zijn van een Chinese Lente. Dat ze 
verder uitgroeien en de regering uiteindelijk dwingen tot een zekere liberalisering. Dit scenario 
lijkt me uitgesloten. De partij is, sinds ze aan de macht is, sinds 1949, eenduidig geweest in 
haar beleid: een gecentraliseerd gezag, alle macht geconcentreerd in de handen van één man 
en absolute controle en surveillance om dat in stand te houden. Dit systeem is niet in staat 
daarvan af te wijken.’ 

Er worden vergelijkingen gemaakt met de Tiananmen-protesten van 1989. Die werden wel 
bloedig neergeslagen. Hoe ziet u dat? 

‘Tiananmen is denk ik niet zo’n goed voorbeeld. Ik vermoed dat de studenten die nu 
protesteren niet eens weten wat er in 1989 is gebeurd. Voor hen heeft Tiananmen door de 
censuur nooit bestaan. Een nuttiger voorbeeld is Hongkong. Daar heeft de staat de hightech 
surveillance kunnen uitproberen die het tegenwoordig gebruikt, en daar hebben ze kunnen 
zien dat het heeft gewerkt.’ 

Hoeveel dringt er eigenlijk door bij de bevolking, wat zien mensen, bijvoorbeeld via sociale 
media, van alle protesten? 

‘Alle communicatiekanalen worden heftig gecensureerd. Als je nu op Weibo (het Chinese 
Twitter, red.) Shanghai opzoekt krijg je eerst allemaal advertenties over gokken, prostitutie en 
goedkope consumptieartikelen. De censuur is ondertussen druk bezig elke verwijzing naar de 
protesten te verwijderen. Mensen in Urumqi weten daardoor weinig van wat er in Shanghai 
gebeurt. 

‘Wij zien een landelijke protestbeweging, maar die is er niet. Dat ze onafhankelijk van elkaar 
in verschillende steden de straat op gaan, is des te meer een bewijs van de moed van deze 
demonstranten. 

‘In Urumqi zijn bewoners boos vanwege een grote brand in een gebouw, waar veel doden 
vielen. In Nanjing zijn het studenten op de campus die demonstreren en in Zhengzhou 
demonstreren arbeiders. Op al die plaatsen begint de onvrede met een lokale actie, wat 
vervolgens allemaal wordt gelinkt aan het zerocovidbeleid.’ 

Is de Chinese leiding verrast door de protesten? 

‘China is niet naïef. Als je de speeches van Xi Jinping beluistert, is hij geobsedeerd door 
plotselinge opstanden die kunnen ontstaan door invloeden van buitenaf. Een financiële crash, 
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de Arabische lente, een pandemie gecombineerd met westerse beïnvloeding... De CCP is 
geobsedeerd door de angst dat in dit enorme land ineens een revolte of instabiliteit kan 
ontstaan. 

‘De leiding is veel banger voor chaos die kan ontstaan als ze hun repressie loslaten – waardoor 
bijvoorbeeld veel Chinese bejaarden doodgaan aan covid – dan voor de gevolgen van het 
repressieve optreden zelf. De partij ziet wat dat betreft één heldere lijn: dat Chinese dynastieën 
in de historie altijd zijn gevallen omdat ze zwak werden. En dat er dus een sterke centrale 
leiding nodig is.’ 

Wordt Xi’s positie zelf bedreigd? 

‘Xi heeft zijn bestaan aan het zerocovidbeleid verbonden. Hij is de man die zich altijd 
nadrukkelijk voor dat beleid heeft uitgesproken en er leiding aan heeft gegeven. Hij is nu op 
een punt gekomen dat hij zichzelf niet meer los kan zien van dat beleid. De protesten raken 
daardoor Xi Jinping persoonlijk, en zijn heerschappij.’ Bron: De Volkskrant, 28 november 
2022. 

 

Bron: FD, 29 november 2022. 

De stem van beneden tegenover de almacht van de Chinese 
communistische partij 

Het hele weekend zijn in verschillende steden in China zware protesten uitgebroken waarbij 
mensen de straat opkwamen tegen het coronabeleid. De golf van betogingen begon in Urumqi 
na een dodelijke brand, maar ondertussen roepen demonstranten zelfs op tot het vertrek van 
president Xi Jinping. Een ongeziene situatie. ‘We zijn zulke opstanden niet gewoon in China’, 
zegt China-expert Pascal Coppens. 
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‘Op dat moment voelde ik dat ik niet alleen ben.’ Deze reactie van een inwoner van Shanghai 
op de hevige demonstraties in China in de afgelopen dagen, geeft een goed beeld van de 
sluimerende maar bredere onvrede over het beleid van de communistische leider Xi Jinping. 
Het is niet maar de ervaring van één jonge burger in Shanghai. Het is de ervaring van 
studenten op tientallen campussen, van duizenden burgers in zeker zestien steden, zoals 
Shanghai, Guangzou en de hoofdstad zelf, Beijing. Voor het eerst sinds de studentenprotesten 
op het Tienanminplein in 1989, is het protest niet alleen tegen de coronamaatregelen gericht 
maar ook tegen de repressie en de ijzingwekkende controle van het regime op het leven van 
alle burgers. Er is een nieuwe generatie ontstaan van studenten en andere jongvolwassenen 
die weten dat er een andere, democratische keuze bestaat – en die ook wensen. 

Ze waren nog toegesproken uit de hemel, net een jaar geleden. In indrukwekkende shows met 
duizenden drones die met fascinerende lichtvoorstellingen en met hun luidsprekers 
boodschappen over de glorieuze communistische partij over het volk lieten neerdalen. In 
Shanghai was een van de meest indrukwekkende van deze machtstheaters te zien 
geweest. Maar juist in deze stad scandeerden de demonstranten nu teksten met de roep om 
Xi’s aftreden. 

Het is zijn nachtmerrie. Maar de aanleiding voor de demonstraties, de dood van tien mensen 
in een brandend flatgebouw waarvan volgens de geruchten de deuren wegens corona op slot 
zaten, appelleert ook aan de nachtmerrie van veel burgers. Bron: Nederlands Dagblad, 29 
november 2022. 

China smoort protest in de kiem met enorme machtsontplooiing: 
toevallige passanten worden aangehouden op straat5 

‘Toon eens je gsm, je hebt toch niet één van de verboden apps staan?’ In de verschillende 
Chinese steden waar afgelopen weekend protesten plaatsvonden tegen de strenge 
coronamaatregelen, wordt gereageerd met meer blauw op straat. De politie werpt barricades 
op, fouilleert er mensen en doorzoekt gsm’s op verboden apps of foto’s van de protesten. 
Betogers worden opgebeld of thuis bezocht en ondervraagd. De massale aanwezigheid van de 
politie lijkt een heropleving van de protesten te verhinderen. 

Na de – naar Chinese normen – grote protesten tegen de coronamaatregelen, meldden 
internationale media maandag alleen nog kleinere acties her en der. In de hoofdstad Beijing 
en metropolen zoals Shanghai, Guangzhou en Hangzhou zijn ordetroepen sinds maandag 
steeds zichtbaarder op straat. 

Aangezien er amper demonstranten waren, hield de Chinese politie dan maar toevallige 
passanten aan op de plekken in Shanghai en Beijing waar dit weekend protesten uitbraken. 
Burgers werden gefouilleerd en hun gsm’s doorzocht. 

De politie was op zoek naar telefoons met zogenaamde virtuele privénetwerken (VPN’s) en de 
Telegram-app. VPN’s zijn voor de meeste burgers in China illegaal, en berichtendienst 
Telegram wordt op het Chinese internet geblokkeerd. Beide netwerken zouden door de 
demonstranten gebruikt zijn om zich onder de radar te organiseren. 

Volgens BBC-journalist Edward Lawrence, die zondag hardhandig opgepakt was, dwong de 
politie in Shanghai maandag mensen ook om foto’s van de protesten te verwijderen op hun 
gsm. In China’s grootste stad was een grote politiemacht op de been nadat op sociale media 
oproepen tot nieuwe protesten waren gedaan. Langs de straat Wulumuqi waren dranghekken 
geplaatst om er grote samenscholingen zoals afgelopen weekend te voorkomen. Er werden 
volgens reporters ter plaatse meerdere mensen gearresteerd. 

Maandagochtend kwam nog een duizendtal mensen op straat in Beijing, maar maandagavond 
omcirkelden tientallen politiewagens, vele met hun zwaailichten aan, een centraal 
metrostation. Agenten in uniform en in burgerkleding patrouilleerden in de straten errond, 
bewaakten uitgangen van stations en hielden voorbijgangers tegen voor ondervraging. 
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De politie was nadrukkelijk aanwezig in Beijing maandagavond.   ©  AP 
 

Met name de promenade langs de Liangma-rivier, in de diplomatieke wijk van de hoofdstad, 
werd goed beveiligd. Daar hadden zondagavond nog honderden mensen actiegevoerd. Een 
deelnemer zegt aan AFP dat zij en vijf vrienden intussen opgebeld en ondervraagd zijn door 
de politie van Beijing. Een vriend die de telefoon niet opnam, kreeg thuis een agent over de 
vloer. 

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat de agent die haar opbelde ‘mijn naam zei en me 
vroeg of ik naar de Liangma-rivier ging gisteravond’. ‘Hij vroeg heel specifiek hoeveel mensen 
er waren, hoe laat ik ging, hoe ik erover had gehoord. De politie benadrukte dat het protest 
van gisteravond illegaal was, en als we eisen hadden, dat we die via de reguliere kanalen 
kunnen indienen.’ 

De agent maande haar aan niet naar toekomstige protesten te gaan. Toch zegt de vrouw dat 
ze haar best zal doen om protesten te blijven bijwonen, maar ze zou zich de volgende keer 
beter voorbereiden. Volgens een journalist van AFP controleerde de politie zondag van de 
meeste betogers geen identiteitsdocumenten, dus het is onduidelijk hoe de identiteiten van 
actievoerders achterhaald werd. 

De intimiderende machtsontplooiing leek maandag effect te hebben, met opvallend lege 
straten. Hoewel via versleutelde berichtenapps een betoging gepland was, waren er weinig 
deelnemers te zien. Bron: Het Nieuwsblad, 29 november 2022. 
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Een protestactie in Hongkong maandag.   ©  EPA-EFE 

Wat gaat de Chinese president Xi doen: laat hij de coronateugels vieren of 
gaat hij hard optreden? 

 

Demonstranten tegen het strikte coronabeleid in Beijing, met witte blaadjes omdat veel 
kritische uitlatingen verboden zijn. @ AFP via Getty Images 
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In veel steden gaan Chinezen de straat op en weigeren ze de coronaregels nog langer te volgen. 
President Xi lijkt weinig bewegingsruimte te hebben. Of hij moet afwijken van zijn coronabeleid 
en daarmee aan gezag inboeten, of hij moet overgaan op harde repressie en de protesten 
neerslaan. 

De Chinezen wachten gespannen af. De protesten van afgelopen weekeinde gaan maar door, 
maar wat Beijing betreft zíjn er helemaal geen protesten. En zolang die er volgens de centrale 
regering niet zijn, mogen de lokale autoriteiten de boel rustig houden. Zo worden in de 
Wulumuqi-straat in Shanghai demonstranten weggejaagd en opgepakt. Agenten kijken 
vanachter barricades dreigend toe. Vergelijkbare situaties waren er in een hele reeks andere 
Chinese steden, zo bleek uit berichten op Chinese sociale media. 

Het is moeilijk om het gewicht van de protesten die zaterdagavond begonnen, te overschatten. 
Bijzonder is de variatie onder de demonstranten. In Wulumuqi, ook wel Urumqi genoemd, 
eisten mensen een einde aan de lockdowns die daar al maanden duren. Ze zwaaiden wel met 
een rode vlag, om hun steun aan de Chinese Communistische Partij te tonen. In Wuhan 
duwden met name ouderen onverstoorbaar barrières omver en weigerden ze zich nog langer 
aan de verstikkende coronaregels te houden. 

Sommige studenten riepen Xi zelf ter verantwoording en eisten een verandering van regime. 
Naast die burgerlijke ongehoorzaamheid zijn er de grieven van veel jongeren. Volgens sommige 
schattingen werd er op ongeveer 50 campussen door het hele land gedemonstreerd. Zij gaven 
de betogingen een politieke lading. Sommige studenten riepen president Xi Jinping zelf ter 
verantwoording en eisten een verandering van regime. ‘Het gaat ze om vrijheid van 
meningsuiting en beweging – specifieke aspecten van mensenrechten zoals waardigheid. Dat 
is wat de nieuwe middenklasse belangrijk vindt’, zegt onafhankelijk politiek commentator Wu 
Qiang. 

Hoe breed de politieke mening van de studenten wordt gedeeld door demonstranten in andere 
steden, is niet duidelijk. Het is evenmin helder of er een leider is of een centrale eis. Dat maakt 
het moeilijk om te beoordelen wat er gaat gebeuren. ‘Wat we nu zien is alleen hun afzonderlijke 
woede’, zegt politicoloog Chen Daoyin vanuit het buitenland. 

Nu er in zoveel steden betogingen zijn, is het voor Beijing moeilijk te ontkennen dát er iets 
aan de hand is. Waar alle demonstranten het over eens zijn, is dat er een einde moet komen 
aan het verlammende coronabeleid. Staatspersbureau Xinhua roept op om het 
twintigpuntenplan te respecteren, dat een paar weken geleden werd gepresenteerd om het 
coronabeleid minder zwaar te maken. Maar toen de besmettingen de afgelopen week de lucht 
in schoten, kwamen er toch weer lockdowns en extra testen. Het wakkerde de frustratie onder 
de bevolking aan. 

‘Lokale ambtenaren zijn in verwarring na de publicatie van het twintigpuntenplan’, zegt Wu. 
Terwijl ze de protesten in hun eigen stad neerslaan, wachten ze op een boodschap van de 
president. ‘Xi krijgt informatie vaak pas later. Bij verschillende grote kwesties en kantelpunten 
de afgelopen tien jaar, kwamen zijn beslissingen pas heel laat.’ 

Wat kan Xi nu doen? Hij heeft zichzelf oppermachtig gemaakt, en dat geeft hem paradoxaal 
genoeg weinig bewegingsruimte. Het coronabeleid is zijn project, zijn overtuiging waarvan hij 
niet kan afwijken zonder dat hij inboet aan gezag. Het alternatief is harde repressie, het 
neerslaan van de protesten. 

Een aanzet tot een reactie van de centrale regering kwam maandagavond van 
buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian. De dodelijke brand in een flatgebouw in Urumqi was de 
vonk in het kruitvat, omdat hij door veel mensen wordt gelinkt aan de strikte 
coronamaatregelen. Maar volgens Zhao leggen ‘krachten met bijbedoelingen’ die link. Wie of 
wat die krachten zijn, zei hij er niet bij, maar mogelijk refereert hij aan buitenlandse invloeden. 
De Communistische Partij wil vooral een volksopstand voorkomen, zegt Chen. ‘Xi Jinping 
hamert daar regelmatig op.’ 
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De afgelopen dagen pakte de politie meerdere mensen op. Beijing zou kunnen claimen dat de 
demonstranten zijn opgehitst door onruststokers uit het buitenland – net zoals ze bijvoorbeeld 
deed bij de protesten in Hongkong. Zo kan ze wellicht de jongeren van de straat vegen. Lastiger 
is het om de brede laag van de bevolking zover te krijgen dat ze hun ongehoorzaamheid 
opgeven en weer netjes in de pas van Xi’s coronabeleid gaan lopen. Bron: Trouw, 28 november 
2022. 

Chinese steden komen met verdere versoepelingen coronabeleid 

Meerdere steden in China hebben vrijdag hun coronamaatregelen verder versoepeld na de 
protesten tegen het beleid. Zo hoeven inwoners van sommige plaatsen zich niet meer dagelijks 
te testen en bij een besmetting mogen zij thuis in isolatie in plaats van in speciale 
isolatiecentra van de overheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag blij te zijn 
dat China zijn coronabeleid versoepelt. 

Verder is in de steden Chengdu en Tianjin een negatieve testuitslag niet meer verplicht voor 
reizigers van de metro. Beijing schaft deze maatregel maandag af. Sommige supermarkten in 
de hoofdstad eisen geen negatieve test meer van hun klanten. Ook in andere steden vinden 
versoepelingen plaats. 

De bijna drie jaar durende pandemie heeft nog altijd grote gevolgen voor het dagelijks leven 
in China, waar met strenge coronamaatregelen wordt geprobeerd uitbraken in te dammen. De 
betogingen voor meer vrijheid volgden na een fatale brand in Urumqi. Volgens critici vielen er 
slachtoffers door de coronamaatregelen in de stad. 

De Chinese president Xi Jinping heeft volgens EU-functionarissen donderdag tijdens een 
ontmoeting met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, het onder meer over de 
pandemie gehad. Xi zou hebben gesuggereerd dat de dominante maar minder ziekmakende 
virusvariant Omikron de regering mogelijk in staat stelt om het coronabeleid te versoepelen. 

„We zijn verheugd te horen dat de Chinese autoriteiten hun huidige strategieën aanpassen en 
nu echt proberen de controlemaatregelen die ze nodig hebben af te stemmen op de levens, het 
levensonderhoud en de mensenrechten van mensen’, zei WHO-topfunctionaris Michael Ryan 
op een persconferentie in Genève. „Het is echt belangrijk dat regeringen naar mensen luisteren 
als mensen pijn hebben.’ Bron: De Telegraaf, 2 december 2022. 

Ook Shanghai versoepelt coronamaatregelen 

De Chinese miljoenenstad Shanghai versoepelt maandag zijn coronabeleid. Een negatieve 
testuitslag is vanaf dan niet meer verplicht voor het openbaar vervoer en openbare locaties 
zoals parken en toeristische attracties. 

Andere grote steden kondigden afgelopen week al versoepelingen aan, nadat Chinezen door 
middel van uitzonderlijke protesten hun ongenoegen hadden geuit over de beperkingen. 
Onder meer Beijing, Shenzhen en Chengdu besloten al eerder om te stoppen met de 
testverplichting voor reizigers in het openbaar vervoer. 

De autoriteiten in Shanghai zeggen dat de maatregelen „verder worden geoptimaliseerd en 
aangepast’ in lijn met het nationale beleid en de situatie. Het lijkt er steeds meer op dat China 
zijn zerocovidbeleid loslaat. Begin dit jaar werden nog draconische maatregelen getroffen. De 
ruim 23 miljoen inwoners van Shanghai kregen toen te maken met een strenge lockdown, die 
uiteindelijk twee maanden duurde. Bron: De Telegraaf, 4 december 2022. 
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Bron: De Telegraaf, 3 december 2022. 

 

@ Bloomberg 

Chinezen geïntimideerd na protesten: ‘Misschien zijn we niet in staat dit 
op te lossen’ 

De demonstraties van vorig weekeinde in China lijken in de kiem gesmoord. Activisten aan 
het woord over de protesten en de intimidatie die daarop volgde. 

Toen de 28-jarige Pei zondagochtend wakker werd, zag hij op zijn telefoon iets dat hij nooit 
had gedacht mee te maken. Hij bekeek tientallen filmpjes van het protest in Shanghai, die 
nacht. Toen greep hij zijn camera en sprong op de fiets. Om de geest van het verzet te 
vangen, reed hij door de Wulumuqi straat. 

Toen hij even stilstond, werd hij door vijf agenten tegen de grond gewerkt. ‘Ze zeiden dat ik 
geen foto’s mocht nemen, zo bang zijn ze dat ik op internet mensen de waarheid vertel.’ De 
waarheid is volgens Pei die vanuit veiligheidsoverwegingen niet met zijn echte naam in de 
krant wil, dat de CCP (Communistische Partij) een ‘illegale regering’ is. ‘Ik houd van vrijheid 
en democratie, en van surfen op internet. Maar dat is in China tegen de wet.’ In handboeien 
werd hij afgevoerd naar een politiebureau. 

Pei vertelt zijn verhaal in de koffiehoek van een winkeltje. Zijn ogen zijn gefixeerd op de deur 
– bang als hij is dat de politie binnenkomt om hem weer mee te nemen. 

Een kommetje rijst met groenten kreeg hij zondagavond op het politiebureau. Toen hij bleef 
roepen om méér rijst, zetten de agenten hem in een stoel waarin zijn polsen en enkels werden 
vastgezet. Hij trekt zijn mouw omhoog om de schram te laten zien die hij eraan overhield. ‘Een 
simpele manier van martelen, eigenlijk.’ 
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Weinig activisten durven na afgelopen zaterdag nog de straat op. In het centrum van Shanghai 
wemelt het van de politie – al dan niet in uniform. Politieauto’s met flitsende zwaailichten 
staan als waarschuwing geposteerd op drukke straathoeken. De hele week al worden mensen 
op straat en in de metro aangehouden om hun telefoons op illegale software te laten 
controleren. Het zijn trucjes die in de autonome regio Xinjiang op grote schaal worden 
toegepast om de Oeigoerse minderheid te onderdrukken. 

De meeste mensen die afgelopen zaterdag protesteerden deden dat uit woede over de 
verlammende coronamaatregelen. De al maanden broeiende frustratie ontplofte nadat er 
brand uitbrak in een flatgebouw in Urumqi (in Chinese karakters gespeld als Wu-lu-mu-qi) 
en zeker tien Oeigoeren niet gered konden worden omdat er in de stad al maanden een strenge 
lockdown geldt. Het was een drama waar alle Chinezen zich iets bij kunnen voorstellen: het 
had namelijk overal kunnen gebeuren. 

Met beloftes over minder, en meer gerichte lockdowns krijgt Beijing hen misschien wel terug 
in het gareel. Maar voor sommigen is er meer aan de hand. Volgens hen is president Xi Jinping 
niet capabel om het land te leiden, en ontneemt de Communistische Partij hun hun rechten 
als waardige burgers. Het is sinds 1989 niet meer voorgekomen dat mensen bij elkaar komen, 
en dit hardop durven te zeggen. ‘Ik houd van mijn land, maar niet van de partij. Dat zijn twee 
verschillende dingen’, zegt Pei. ‘De CCP heeft veel mensen pijn gedaan en miljoenen mensen 
vermoord sinds ze aan de macht is.’ 

De vlam van protest sloeg na zaterdagavond over naar zeker 24 steden. Onderzoeksinstituut 
ASPI bracht meer dan vijftig protesten in kaart. In eerste instantie probeerden de lokale 
autoriteiten de woede in de kiem te smoren – in afwachting van instructies uit Beijing. Maar 
de regering van Xi Jinping weigert te erkennen dat er iets aan de hand is. Zo lijkt het alsof 
wat er wél gebeurde, niets voorstelt. Wel kwam via staatsmedia naar buiten dat het comité 
voor veiligheid van de Communistische Partij opdracht had gegeven om ‘illegale en criminele 
acties die de sociale orde verstoren, resoluut neer te slaan’. 

De autoriteiten doen hun uiterste best. Met succes – zo lijkt het. Jonge Chinezen die nooit 
hadden gedacht bij een demonstratie betrokken te raken – trekken opeens de aandacht van 
de politie. In de vrieslucht van Shanghai vermengt een angstgeur zich met opwinding van 
voorbijgangers die samenzweerderige blikken uitwisselen. 

Voorzichtig kruipen ze tevoorschijn, de jongeren die afgelopen weekend in Shanghai 
schreeuwden om verandering. ‘Iedere dag ben ik bang. Ik schrik al van de flikkerende rode en 
blauwe lampen. En als ik de kleren zie liggen die ik die nacht aan had, komen er pijnlijke 
herinneringen boven.’ Bo Jun (niet zijn echte naam), een expressieve, creatieve twintiger deelt 
zijn verhaal via een ingewikkelde digitale omweg. Hij vertelt hoe hij met een groepje vrienden 
tegen Xi Jinpings dictatuur protesteerde. Iemand bekladde een gevel met frases van het 
volkslied: ‘Trotseer het vijandelijke vuur, en voorwaarts!’. ‘Iemand anders sneed met een 
schaar in zijn vinger en schreef iets in bloed. Ik weet niet meer wat, maar het was 
waarschijnlijk een vloek tegen Xi.’ 

Net als de meeste activisten die werden opgepakt, moest Bo Jun zijn telefoon op het 
politiebureau afgeven. De agenten wilden ook zijn woon- en werkadres weten en namen 
vingerafdrukken af en een druppel bloed. Ter plekke controleerden ze of de activisten filmpjes 
van het protest op sociale media hadden gezet. 

Hoeveel arrestaties de politie verrichtte, is niet bekend. Maar het waren er zoveel dat ze moest 
uitwijken naar politiebureaus in de buurt. Bo Jun werd met zes anderen opgesloten in een 
kamertje van vijf vierkante meter. ‘We mochten niet praten. We kregen geen water, niets te 
eten, en er was niet genoeg ruimte om te slapen’, vertelt hij. Anderhalve dag later werd hij 
vrijgelaten. Zonder telefoon, wat het leven in China behoorlijk compliceert. Zonder 
gezondheidscodes, digitale betaalmiddelen en chat-apps kom je niet ver – een digitale vorm 
van uitsluiting. 
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Een van de mannen die zondagavond door de politie werden weggedreven uit de Wulumuqi 
straat, vertelt hoe de politie probeert zoveel mogelijk demonstranten op te sporen. ‘Mijn vriend 
is vanmiddag opgepakt. Ik begrijp niet hoe ze weten dat hij betrokken was bij de protesten. 
Maar de politie had toegang tot zijn hele WeChat-geschiedenis’, vertelt de man in een 
versleutelde communicatie-app. Hij vraagt om alle communicatie zo snel mogelijk te 
verwijderen en zijn contact te blokkeren. Ook via andere kanalen vertellen mensen dat ze een 
waarschuwing hebben gekregen. 

Veel van de jongeren die zaterdagavond demonstreerden, hadden hun mondmasker afgedaan. 
Het was een punt dat ze wilden maken: ‘Weg met mondkapjes!’ was een van de leuzen die 
klonk. Maar het maakt het voor de politie erg makkelijk om te achterhalen wie het hardste 
schreeuwde. Pei werd gearresteerd wegens ‘ruzie zoeken’. Het is onduidelijk welke gevolgen 
zo’n arrestatie heeft. Uit angst hun baan kwijt te raken, houden veel mensen nu hun mond. 
Pei heeft daar minder moeite mee. Hij plaatste kritische berichten over de CCP op zijn WeChat-
pagina, en weigerde zich te laten testen. ‘Dat kostte me al een paar keer mijn baan’, vertelt 
hij. Op dit moment is hij werkloos. 

Naast intimidatie probeert de politie ook op andere manieren de geest in de fles te krijgen. 
Universiteiten zijn van oudsher een broeinest voor kritische stemmen. Sommige hebben 
daarom besloten het schooljaar eerder te sluiten en studenten terug te laten gaan naar hun 
thuisstad. In Shanghai gingen er bovendien geruchten over een nieuwe, grootschalige 
lockdown. De oplopende lijn van coronabesmettingen maakt zo’n lockdown niet onlogisch – 
zeker niet gezien eerdere ervaringen. 

Maar veel steden versoepelen hun beleid nu juist. In Guangzhou wordt de lockdown in delen 
van de stad opgeheven en in Chongqing mogen contacten van een besmet persoon thuis in 
isolatie. Reuters citeert bronnen die zeggen dat Shanghai binnenkort zelfs coronapatiënten 
thuis laat herstellen. Dat zijn serieuze signalen dat China zijn zerocovid-beleid gaat 
aanpassen. Volgens vicepremier Sun Chunlan, die er de leiding over heeft, gaan de 
coronamaatregelen ‘een nieuwe fase’ in. 

De dood van oud-president Jiang Zemin kan een nieuwe katalysator zijn voor de opstand. In 
geheime chatgroepen wordt druk gediscussieerd over een manier om Jiangs overlijden te 
gebruiken voor nieuwe demonstraties. De politie kan immers moeilijk ingrijpen als een 
menigte mensen rouwt om een gestorven CCP-leider. 

Met de sympathie voor Jiang kan het twee kanten op. Jongeren kennen de leider alleen uit de 
geschiedenisboeken. Ze horen de verhalen over zijn charismatische, flamboyante imago en 
zijn waarachtige prestatie als hervormer en kunnen denken dat alles beter is dan starre keizer 
Xi. Maar Xi Jinping kan ook laten zien dat Jiang vooral een hardliner was, die als 
burgemeester van Shanghai de protesten van 1989 meedogenloos neersloeg. Op dinsdag 6 
december is er een herdenking voor Jiang. 

Tot nu toe lijkt de politie het vuur van de frustratie onder controle te houden – in ieder geval 
in Shanghai. De man die zaterdagavond in Shanghai voor het eerst om Xi Jinpings aftreden 
zou hebben geroepen, werd zondag door de politie meegenomen. Zijn buren, een familie van 
groenteverkopers, hebben hem sindsdien niet meer gezien. De zoon achter de toonbank lacht 
hard en zenuwachtig. Ja, hij weet wat de man riep. Of hij het met hem eens was? ‘Dat weet 
ik niet.’ Zijn vader grijnst beleefd mee, maar wil ook niets zeggen. Over politiek kun je beter 
niet praten. 

Pei vreest dat het Chinese activisme in de kiem is gesmoord. ‘Als maar vijf procent van de 
bevolking van Shanghai de straat opgaat, dan heeft de politie niet genoeg capaciteit om ons 
tegen te houden. Maar mensen zijn niet verenigd.’ Hij ziet zo’n samenkomst niet snel nog eens 
gebeuren. Bo Jun is het met hem eens. ‘Ik denk dat dit snel voorbij is. Mensen beginnen 
langzaamaan te begrijpen wat het probleem is. Maar we zijn misschien niet in staat om het 
op te lossen.’ Bron: Trouw, 3 december 2022. 



193 
 

 

Een demonstrant wordt door de politie gekneveld tijdens een protest eind november in 
Shanghai. @ AP 

Plots meldt de Chinese propaganda dat het virus niet zo gevaarlijk is 

Nu Beijing het zerocovidbeleid loslaat, mogen media ineens berichten dat de Omikron-variant 
minder gevaarlijk is dan vorige varianten. 

Het virus gaat rond in Xuns woonplaats. ‘Tot 1 december werden we overdag getest, en ’s 
avonds vertrokken de bussen naar het quarantainecentrum’, vertelt de Chinese dertiger over 
de telefoon. Maar nadat de regering een draai maakte in haar coronabeleid, zijn er geen 
coronatesten meer in het grauwe industriegebied waar Xun met zijn gezin woont, een paar 
honderd kilometer onder de hoofdstad. ‘Veel mensen doen een zelftest, en blijven thuis als ze 
positief zijn.’ 

Dat is een ommekeer van jewelste in China. In de grote steden wordt nog gewikt en gewogen, 
maar kleinere steden laten sneller het strikte beleid los. Dat leidt tot meer besmettingen. 
Echter, omdat er niet meer getest wordt, tellen ze niet mee in de statistieken. De regering 
streeft nu niet meer naar géén coronagevallen, maar naar zo min mogelijk ernstige zieken. 

Dat kan best, claimen Chinese media plotseling. Chinese luchtwegenexperts ‘bevestigen’ 
namelijk dat de Omikron-variant van het virus ‘significant minder ziekteverwekkend’ is dan 
bijvoorbeeld de Delta-variant. ‘Mensen met Omikron hebben een lichte of matige koorts, wat 
keelpijn en een hoestje’, zegt expert Tong Zhaohui op de nationale tv-zender CCTV. 

Bijna drie jaar lang draaiden Chinese media overuren om de bevolking te overtuigen dat het 
virus levensgevaarlijk was. Dat maakt de plotselinge draai op z’n zachtst gezegd opvallend. 
‘Ruim negentig procent van de uitbraken waren niet-symptomatische en milde gevallen, met 
maar weinig longontstekingen’, zegt deskundige Tang Xiaoping tegen persbureau Xinhua. 

Het zijn uitspraken die voorheen niet toegestaan waren, omdat de regering ‘onwankelbaar’ 
vasthield aan het zerocovidbeleid. Consequent werd gewezen naar Amerika en Europa, waar 
het virus niet meer te hanteren was, en duizenden mensen stierven. 
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Zorgpersoneel zit klaar om reizigers te testen op corona op een treinstation in Shanghai. @ 
AFP 
 
De invloedrijke commentator Hu Xijin, oud-hoofdredacteur van staatskrant Global Times, 
beweerde twee weken geleden nog dat het ‘onmogelijk’ was dat het land ‘open’ zou gaan vóór 
komend voorjaar. Nu zegt hij op sociale media dat hij er ‘mentaal klaar voor is om besmet te 
raken’. Hij wil het minieme risico dat hij ernstig ziek wordt op de koop toenemen zodat de 
jeugd weer jong kan zijn en mensen hun economische zekerheid terugkrijgen. 

 

Inwoners van Shanghai dragen mondkapjes , 6 december 2022. @ Reuters 

De draai werd in november al ingezet. Het zerocovidbeleid was niet meer houdbaar. De 
quarantainecentra zaten bomvol en de economie was er beroerd aan toe. Vorige week gaf de 
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regering opeens plankgas, nadat de bevolking haar breekpunt bereikt had. In zeker twintig 
steden gingen mensen de straat op om een einde te eisen aan de lockdowns, het massale 
testen en de onzekerheid. 

De wending in de propaganda is pijnlijk voor Xun. Zijn dorp ging in november voor de derde 
keer in lockdown en de fabriek die hij leidt, lag alwéér stil. ‘Jonge mensen wisten al lang dat 
Omikron niet ernstig meer is. Alleen onopgeleide mensen luisteren naar de grote leiders.’ 
Tegelijk is het loslaten van de strenge restricties zo aan het begin van de winter erg riskant, 
zegt Xun. Zijn bejaarde moeder is bang om besmet te raken, wat haar zoon ook zegt om haar 
gerust te stellen. ‘Ze is twee jaar lang bang gemaakt voor het virus.’ 

Die kostbare tijd heeft de regering verspeeld. In plaats van te investeren in betere medische 
zorg, probeerde ze het virus buiten te houden. Nu lijkt China alsnog door te gaan maken wat 
de rest van de wereld de afgelopen jaren beleefde. 

De komende weken zijn kritiek, zegt Huang Yanzhong, zorg-expert van de Amerikaanse 
Council on Foreign Relations. ‘Gebrek aan duidelijke leiding uit Beijing kan een haastige en 
slordige heropening veroorzaken, en meer besmettingen’, zegt hij in The New York Times. 
Precies dat gebeurde toen Beijing vorige maand eiste dat de maatregelen ‘gerichter’ moesten 
worden, zonder erbij te vertellen hoe dat moest zonder het streven naar nul besmettingen los 
te laten. 

Nu zijn besmettingen dus wel toegestaan, maar Huang rekent voor dat deze draai de komende 
zes maanden 363 miljoen infecties en 620 duizend doden kan veroorzaken. Woensdag 
presenteert de regering nieuwe beleidsaanwijzingen die dat moeten voorkomen. Bron: Trouw, 
6 december 2022. 

China riskeert een miljoen doden door plots paniekerig van 
coronastrategie te wisselen 

Corona in China De vergaande versoepeling van de coronamaatregelen in China heeft veel van 
paniekvoetbal. Het moment lijkt precies verkeerd gekozen. 

Zero-Covid? Dat beleid is vanaf nu verleden tijd in China. De lange rijen voor testcentra, 
burgers die door mensen in witte hazmat-pakken in massale quarantainecentra worden 
gedumpt, hele steden die maanden in lockdown zitten: dergelijke uitwassen mogen vanaf nu 
niet meer voorkomen, vindt de centrale overheid. Dat zal niet onmiddellijk zo zijn: veel lokale 
overheden en wijken zullen het niet aandurven om het beleid in één klap vrijwel 180 graden 
te draaien. 

Toch is dat wel de bedoeling. De overheid kwam woensdag met een nieuw nationaal 
beleidsdocument waarin een aanpak die deels al in gang was gezet, nu ook officieel voor het 
hele land gaat gelden. 

Meest opvallende beleidswijziging: mensen die besmet zijn met corona hoeven in veel gevallen 
niet meer centraal in quarantaine. Ze hoeven dus niet meer naar de gevreesde massale 
noodziekenhuizen waar mensen elkaar makkelijk konden besmetten, en waar de 
voorzieningen te wensen overlieten. Van dat soort ziekenhuizen zijn er de laatste tijd juist wel 
heel veel bijgebouwd. 

Ook komt er een einde aan het maandenlang afsluiten van de buitenwereld van hele wijken, 
steden of zelfs provincies. Als er ergens gevallen worden aangetroffen, dan mag alleen het 
gebouw waar iemand woont tot zogenaamd hoog-risicogebied worden verklaard. En dat ook 
alleen voor beperkte tijd. Als er na vijf dagen geen nieuwe gevallen zijn, moet het gebouw ook 
weer worden vrijgegeven. 

Mensen die in ziekenhuizen, op scholen en in bejaardentehuizen werken, moeten nog wel 
blijven testen op corona, maar gewone burgers wordt dat nu zelfs afgeraden. Mogelijk is dat 
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omdat mensen juist op testlocaties bij elkaar komen en elkaar daar makkelijk besmetten. 
Thuistesten wordt wel toegestaan. 

Migranten kunnen met Chinees Nieuwjaar weer massaal op bezoek gaan bij familie op het 
platteland. 

Veel openbare testlocaties waren al dicht of ze gaan nog dicht. Voor het reizen binnen China 
zijn negatieve coronatesten niet altijd meer vereist, en zelfs een zogeheten groene 
gezondheidscode is niet meer nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat migranten met Chinees 
Nieuwjaar, komend jaar op 22 januari, in principe weer massaal op bezoek kunnen gaan bij 
hun familie op het platteland en de ziekte ook massaal kunnen verspreiden. 

De gezondheidscode, die onder meer laat zien of je ergens bent geweest waar mogelijk 
besmette personen waren, leek tot nu toe ook een ideaal middel om iedereen altijd in de gaten 
te kunnen houden. Veel mensen waren er daarom bang voor dat het als instrument voor 
algehele controle op het doen en laten van de bevolking nooit meer zou verdwijnen. Dat lijkt 
nu anders. 

De nieuwe maatregelen leiden bij veel mensen tot opluchting, maar ook tot angst. Mensen 
sloegen meteen massaal coronatests en medicijnen in. 

Het land lijkt volledig onvoorbereid op de huidige omschakeling, het moment lijkt precies 
verkeerd gekozen. Juist nu heeft China te maken met een voor Chinese begrippen bijzonder 
grote wintergolf en met steeds meer besmettingen. Woensdag meldde de Chinese overheid 
25.231 nieuwe gevallen, waarvan overigens bijna 21.000 zonder symptomen. 

Bovendien is de oudere bevolking onvoldoende gevaccineerd: slechts 40 procent van de 
tachtigplussers heeft een boostershot gehad, en dat is vaak alweer bijna een jaar geleden. De 
Chinese vaccins zijn minder effectief dan de westerse, de gezondheidszorg op het platteland 
is vaak armoedig en er zijn veel te weinig IC-bedden. 

 

Een coronatestlocatie in Shanghai. Veel openbare testlocaties worden gesloten en testen 
wordt de meeste burgers nu afgeraden. @ Hector Retamal/AFP 
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Volgens eerdere modellen kan het loslaten van het beleid leiden tot een miljoen doden. Medio 
maart 2023 zou het al kunnen gaan om twintigduizend doden per dag, en zeventigduizend 
ziekenhuisopnamen. Een model van onderzoekers van de Fudan-universiteit uit mei spreekt 
zelfs van 1,6 miljoen doden. China telt ruim 1,4 miljard inwoners. 

Voelt China zich door de recente protesten en de straatgevechten die ontstonden toen burgers 
uit de omheiningen om hun wijken braken gedwongen om nu heel abrupt met de maatregelen 
te komen? Het lijkt er sterk op. Anders waren de maatregelen er misschien meer geleidelijk 
en op een later moment toch wel gekomen, nu lijkt het paniekvoetbal.  

De bevolking heeft ook wel echt genoeg van de maatregelen. Vooral mensen aan de onderkant 
van de maatschappij hebben steeds meer moeite om het hoofd nog boven water te houden. 
De strenge coronamaatregelen hebben de Chinese economische groei sterk afgeremd. Veel 
kleinere zaken zijn al failliet, dagloners hebben geen werk meer. Vaak kunnen ze dan door de 
reisbeperkingen ook niet terug naar hun dorp. Ondertussen lopen hun hoge kosten in de 
steden wel gewoon door. 

Uniek aan de huidige situatie is niet dat mensen hebben geprotesteerd en gedemonstreerd, 
maar dat het door het hele land gebeurde. En niet tegen de plaatselijke overheid, maar tegen 
de nationale. Dat maakt het veel gevaarlijker voor Xi, die direct en persoonlijk de 
verantwoordelijkheid naar zich toe heeft getrokken voor een beleid dat niet vol te houden is. 

Dat probeert de centrale overheid nu te verhullen. Die wijst naar de plaatselijke overheden als 
degenen die het centrale beleid nooit helemaal goed zouden hebben begrepen. Zij waren veel 
strenger dan nodig, zij waren ook veel strenger dan wettelijk is toegestaan. Daaraan moet nu 
een einde komen: burgers moeten de rechtsstaat krijgen die Xi ze altijd heeft beloofd. 

De vraag is wel of het aantal besmettingen en doden nu uit de hand gaat lopen. Worden er in 
één klap heel veel mensen ziek, en gaan er net als bij de coronagolf in Hongkong in februari 
van dit jaar veel oude mensen aan dood? Dan zullen veel Chinezen zich verraden voelen. Ze 
hebben zoveel moeten inleveren in ruil voor de bescherming van hun veiligheid. Als ze dan 
toch moeten zien dat hun ouders of grootouders alsnog onder erbarmelijke omstandigheden 
sterven, zullen ze dat niet zomaar accepteren. 

De overheid zet nu alle middelen in om mensen ervan te overtuigen dat waar ze jarenlang 
doodsbang voor zijn gemaakt, inmiddels helemaal zo erg niet meer is. Zo zei de Chinese 
ziekenhuisdirecteur Tang Xiaoping een aantal dagen geleden: „De hevigheid van het nieuwe 
coronavirus bevindt zich inmiddels op het niveau van de seizoensgriep, en sommige varianten 
zijn zelfs minder hevig dan de griep, dus er is geen enkele reden tot paniek’, aldus Tang. 

Hij is niet de enige medicus die op deze manier door de overheid in de strijd wordt gegooid: 
een specialist in traditionele Chinese geneeskunde stelde zelfs voor om de naam van de ziekte 
ook maar meteen te veranderen. In het Chinees verwijst die naar een ziekte die longontsteking 
veroorzaakt, maar dat vond de expert nergens meer voor nodig: de naam hoefde alleen nog te 
verwijzen naar een besmettelijke virusziekte. Bron: NRC, 7 december 2022. 

Verslechterde economie dwingt China om Covid-beleid te laten vieren 

Thuisquarantaine voor milde gevallen, geen negatieve testbewijzen meer voor toegang tot de 
publieke ruimte: China versoepelt de draconische maatregelen tegen de verspreiding van 
Covid-19. Het kan zijn dat Beijing daarmee toegeeft aan de groeiende maatschappelijke onrust 
rond het Covid-beleid. Maar ook economisch groeit de noodzaak om de aanpak van de 
pandemie drastisch om te gooien. Want het gaat niet bijster goed met de Chinese economie 
zelf. 

De talloze lockdowns, soms van hele stadsdelen, beginnen hun tol te eisen: de Chinese 
economische groei van iets meer dan 3 procent dit jaar is de laagste sinds 1977 – op het 
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noodlottige Covid-jaar 2020 na. De vooruitzichten zijn, voor Chinese begrippen, niet goed. De 
Caixin-index van inkoopmanagers dook bij de industrie sinds februari al structureel onder 
een waarde van 50, hetgeen duidt op krimp. De dienstensector hield het langer vol, maar ook 
daar is de index nu al drie maanden lang onder de 50. 

De officiële publicatie van de Covid-versoepelingen viel woensdag samen met die van de 
jongste data over de buitenlandse handel van China. De uitvoer kromp met 8,7 procent op 
jaarbasis, de invoer met 10,6 procent. Dat wijst op een afname van de bedrijvigheid én van de 
binnenlandse consumptie. 

 

Een fruitverkoper in Shanghai. Ook in China's grootste stad worden de coronamaatregelen 
versoepeld. @ Hector Retamal/AFP 

De grote multilaterale instituten zijn het vrijwel eens over China’s economische vooruitzichten: 
de denktank van de 38 industrielanden van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling, dat China tegenwoordig meeneemt in zijn analyses, gaat uit van een 
economische groei van 3,3 procent dit jaar, 4,6 procent volgend jaar en 4,1 procent in 2024. 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt aan 3,2 procent dit jaar en 4,4 procent in 
2023. Dat geeft, voor de eerstvolgende jaren een gemiddelde van een procent of 4 – ver onder 
het officiële streven naar gemiddeld 5,5 procent economische groei per jaar. 

De enorme, constante economische groei die het land de tweede economie van de wereld 
maakte na de Verenigde Staten, is nu echt voorbij. Tussen 1997 en 2007, een jaar vóór de 
wereldwijde financiële crisis, was de gemiddelde groei 10 procent. Daarna kalfde, tot Covid, 
de groei langzaam af tot tussen de 6 en 7 procent. Projecties voor de langere termijn gaan nu 
dus in de richting van een gemiddelde groei van zo’n 4 procent. 

Dat werpt een ander licht op China’s streven de grootste economie van de wereld te worden. 
Nog niet zo lang geleden werd gedacht dat dit Beijing rond 2030 zou lukken. Maar met een 
structurele groei van 4 procent, tegenover een groei van 2,5 procent voor de Verenigde Staten, 
zou dat nu tot 2045 kunnen duren. Vooropgesteld dat China die groeivoet van 4 procent weet 
vol te houden. 
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Zo ontstaat, zowel voor de korte als voor de lange termijn, de noodzaak om de Chinese 
economie weer in de hogere versnelling te brengen waar Beijing aan gewend was. Maar lukt 
dat ook? Naast structurele beperkingen als de vergrijzing, waar ook het Westen last van heeft, 
kampt China met een schuldenberg die toekomstige bedrijvigheid dwars kan gaan zitten. 

Volgens berekeningen van het International Institute of Finance, de internationale denktank 
van de banken, heeft China een totale schuld van 352 procent van het bruto binnenlands 
product. Dat is veel, maar vergelijkbaar met de eurozone of de Verenigde Staten. Vooral de 
schulden van het bedrijfsleven zijn enorm. Met 155 procent van het bbp kent de schuld van 
het bedrijfsleven, teruggerekend naar dollars, internationaal zijn gelijke niet. 

Die kredietberg weerspiegelt vooral de uit de hand gelopen Chinese vastgoedsector, die sinds 
anderhalf jaar in problemen verkeert. Het bekendste voorbeeld daarvan is de vastgoedreus 
Evergrande, die inmiddels zo goed als bezweken is onder zijn schuldenlast. 

De hele gang van zaken wijst op een crisis in het Chinese groeimodel. Voor 2010 werd de 
Chinese economische groei vooral veroorzaakt door de trek van Chinese arbeiders van het 
platteland naar de steden, en door investeringen en hoge productiviteitsgroei. Na 2010 kwam 
de groei veel meer van overheidsuitgaven, van hoge kredieten en stijgende huizenprijzen. Maar 
dat groeimodel is nu ook ten einde. De resulterende binnenlandse schuldenlast zit China nu 
in de weg en de huizenprijzen dalen. 

Het heropenen van de samenleving is nu de enige uitweg, want zowel binnenlands als 
buitenlands hapert intussen de vraag naar China’s producten. Binnenlands: door de 
Hongkongse krant South China Morning Post gepolste economen wijzen erop dat het 
Covidbeleid tot dusverre alleen al dit jaar omgerekend honderden miljarden dollars aan 
misgelopen welvaartsgroei heeft geleid. En buitenlands: het Westen is nog steeds China’s 
grootste exportmarkt – Chinese export naar de rest van Azië vindt vaak plaats binnen 
productieketens waarvan de eindproducten uiteindelijk óók in de VS en Europa belanden. 
Datzelfde Westen kampt nu met een forse groeivertraging, als dat inmiddels al geen recessie 
is. ING wees er woensdag op dat de Chinese export van smartphones met 9,6 procent inzakte. 

China zal het dus voorlopig vooral moeten hebben van een opleving van zijn binnenlandse 
vraag. Maar het beleid dat daartoe moet leiden, het heropenen van de samenleving en de 
economie, vergt een precair evenwicht tussen volksgezondheid en welvaart. Een te onstuimige 
opening zet een pandemische dynamiek in werking die inmiddels misschien nog wel 
schadelijker uitpakt dan het Covid-beleid tot dusverre. De burger is voor de zekerheid al meer 
gaan sparen, constateert de OESO. Niet alleen door de huizencrisis, maar ook door de 
onzekerheden rond Covid. Het zal nog veel moeite, en vooral vertrouwen vergen om de 
gemiddelde Chinees weer uit zijn schulp te krijgen. En van die binnenlandse consument zal 
China het voorlopig toch echt moeten hebben. Bron: NRC, 7 december 2022. 

China stopt met corona-app die bewegingen van mensen volgde 

China neemt afscheid van een landelijke coronamaatregel. Het land deactiveert een app die 
op basis van bewegingen vaststelde of iemand onlangs in een gebied met infecties is geweest. 

Mensen moesten hun telefoonnummer invoeren om een groene pijl te krijgen. Die pijl was 
nodig voor reizen tussen provincies en om toegang te krijgen tot evenementen of sommige 
openbare plaatsen. De zogeheten Routekaart werd sinds zijn introductie in 2020 meermaals 
aangepast. 

In China zijn meerdere corona-apps in omloop, waarvan Routekaart voor de landelijke 
regering de belangrijkste was. Veel Chinezen gebruiken wel nog steeds apps van hun 
woonplaats of provincie om bijvoorbeeld winkels en kantoren binnen te komen. 

De afschaffing van Routekaart komt bijna een week nadat Beijing de landelijke 
coronamaatregelen had versoepeld. In de dagen daarvoor hadden meerdere steden al 
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versoepelingen aangekondigd na protesten tegen het strenge antivirusbeleid. Bron: NU.nl, 12 
december 2022. 

Chinezen hamsteren hoestdrank en pijnstillers 

Sinds China vorige week de meeste coronamaatregelen afschafte, loopt het storm bij de 
apotheken in het land. Chinezen maken zich zorgen nu het virus met hoge snelheid door het 
land raast. De meeste soorten pijnstillers zijn al uitverkocht. 

Vooral ouderen zijn bezorgd. Zoals de 75-jarige mevrouw Wu uit Sjanghai. Zij weet op 
maandag nog snel een paar flesjes hoestdrank in te slaan, de laatsten in het schap. ‘Ik ben 
niet gevaccineerd. Niet omdat ik tegen vaccins ben, maar omdat ik last heb van een te hoge 
bloeddruk en dus niet in aanmerking kom’, zegt ze. Voor mensen als mevrouw Wu kan een 
besmetting met corona gevaarlijk zijn. 

 
Drukte bij een apotheek in Shijiazhuang. © VCG via Getty Images 

Een schatting van Financial Times rept van een miljoen coronadoden deze winter. Volgens de 
zakenkrant zal de vraag naar ic-bedden in maart tien keer hoger zijn dan het aanbod. Het 
komt vooral doordat in China nog veel mensen niet gevaccineerd zijn, en er ook nog nauwelijks 
immuniteit is opgebouwd als gevolg van het lage aantal besmettingen. 

Niet iedereen ziet het somber in. Mevrouw Li, gepensioneerd, zegt dat enkele kennissen al 
corona hebben gehad. ‘Het was voor hen geen enkel probleem, en zij zijn net zo oud als ik!’ 
Toch heeft Li de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ook zij loopt met een volle tas 
hoestdrank de apotheek uit. 

Maar pijnstillers die coronasymptomen draaglijker kunnen maken, zijn in de meeste 
apotheken stijf uitverkocht. De vraag naar middelen als paracetamol en ibuprofen is 
omhooggeschoten sinds vorige week, leert een belronde langs enkele apotheken in het land. 

Chinezen laten het er niet bij zitten. Velen kopen via kennissen in het buitenland zoveel 
pijnstillers en hoestdrank als ze kunnen. Die worden dan per pakketpost naar China vervoerd. 
Op sociale media regent het oproepen van mensen die ibuprofen nodig hebben, maar het in 
China niet kunnen krijgen. 
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Wu heeft nog nooit in haar leven ibuprofen geslikt, en ze hoopt het ook deze winter niet nodig 
te hebben. ‘Maar ik ben er bang voor’, zegt ze. ‘Heel bang.’ Bron: AD, 12 december 2022. 

 

Lege schappen in een apotheek in Hangzhou, provincie Zhejiang in China. © VCG via Getty 
Images 

Bron: AD, 7 december 2022. 

 

Bron: FD, 1 december 2022. 
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Nederlanders wandelden er lustig op los tijdens de coronacrisis. Een frisse neus halen in het 
bos bracht immers vrijheid van alle opgelegde coronamaatregelen. En, wat kon je ook anders 
doen? Wie herinnert zich nog de populaire Ommetje-app van de Hersenstichting, waarin 
bijgehouden werd wie van je vrienden of collega’s de langste wandeltrip maakte? Ook jongeren 
tot 30 jaar – een groep van bijna 3,1 miljoen mensen – ontdekten in de crisistijd het plezier 
van de benenwagen.  

70 procent wandelde tijdens de coronacrisis méér dan daarvoor, blijkt uit het dinsdag 
verschenen Trendrapport jongeren en wandelen van stichting Wandelnet en de ANWB. Bron: 
Nederlands Dagblad, 30 november 2022. 

WHO: minder corona-aandacht kan leiden tot zorgelijke variant 

Verminderde aandacht voor de bestrijding van het coronavirus kan leiden tot het ontstaan 
van een nieuwe, dodelijke variant. Daarvoor waarschuwt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de 
directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Weliswaar heeft volgens hem 90 
procent van de wereldbevolking inmiddels een bepaalde mate van immuniteit opgebouwd, 
maar dat betekent niet dat landen achterover kunnen leunen. 

Als er bijvoorbeeld minder wordt getest en gevaccineerd, creëert dat volgens Tedros ‘de perfecte 
omstandigheden voor een nieuwe zorgwekkende variant die aanzienlijke sterfte zou kunnen 
veroorzaken’. De WHO roept landen op om risicogroepen te blijven aansporen zich te laten 
vaccineren, zoals mensen boven de 60 jaar en mensen met onderliggende klachten. 

Twee maanden geleden zei Tedros nog dat het einde van de coronapandemie in zicht is, in de 
meest optimistische persconferentie over corona die hij tot dan toe had gegeven. Ook vandaag 
stelde hij: ‘We zijn dicht bij het punt dat de noodfase van de pandemie voorbij is, maar we zijn 
er nog niet.’ 

Zijn uitspraken komen op een moment dat het aantal bevestigde coronabesmettingen in China 
stijgt. Ook in het Verenigd Koninkrijk nam het aantal geregistreerde infecties voor het eerst 
sinds oktober weer iets toe. 
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In China werd vorige week ongekend fel geprotesteerd tegen het strenge coronabeleid van 
Beijing. Sindsdien zijn de coronamaatregelen in een aantal gebieden iets versoepeld en lijken 
er ook voor de rest van het land versoepelingen in de pijplijn te zitten. 

Een topfunctionaris van de WHO zei vandaag daar ‘verheugd’ over te zijn. ‘Het is erg belangrijk 
dat regeringen naar de bevolking luisteren als er sprake is van leed’, aldus de medewerker 
van de gezondheidsorganisatie. 

In China zijn relatief weinig oudere mensen ingeënt tegen het coronavirus. Naar schatting 
heeft ongeveer twee derde van de 80-plussers een prik gehad met minder effectieve, in China 
ontwikkelde vaccins. 

Sommige gezondheidsfunctionarissen zijn bang dat het opheffen van de coronamaatregelen 
in het land daardoor zal leiden tot een golf van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Doordat 
gebieden met besmettingen steeds op slot zijn gegaan, hebben mensen weinig immuniteit 
opgebouwd. Bron: NOS, 9 december 2022. 

Voorstellingen van ’Engelenburcht’ in Theater Ins Blau getroffen door 
corona-uitbraak en daarom afgeblazen 

Vier keer zou deze week de voorstelling ’Engelenburcht’ worden gespeeld in Theater Ins 
Blau. Een corona-uitbraak maakte daar woensdag abrupt een einde aan. 

Theatergroep Golden Palace is deze week neergestreken in het theater aan de Haagweg in 
Leiden. Er is daar gerepeteerd voor de theatervoorstelling ’Engelenburcht’. 

Hierin wordt het verhaal verteld van de Engelenburcht, een verlaten sanatorium in de 
bergen waar een mysterieuze verpleegster zich bekommert om iedereen die aan de deur 
klopt. 

Er zouden in Leiden try-outs worden gespeeld op woensdag, donderdag en vrijdag. Komende 
zaterdag zou de première zijn. Zowel de regisseur als een van de spelers is getroffen door 
corona en daardoor is de hele reeks nu afgeblazen. 

Er wordt gekeken of op een later moment alsnog in Theater Ins Blau kan worden gespeeld. 
‘Het is uitermate triest en we zijn nu allemaal een beetje van slag’, zegt regisseur Ingrid 
Kuijpers. Bron: Leidsch Dagblad, 7 december 2022. 

Wegens succes verlengd: corona pop-up vaccinatielocatie langer in 
bibliotheek Noordwijk 

Wegens succes verlengd: corona pop-up vaccinatielocatie langer in bibliotheek Noordwijk. De 
corona pop-up vaccinatielocatie in de bibliotheek in Noordwijk blijkt een schot in de roos. Al 
ruim 700 mensen haalden daar de afgelopen drie vrijdagen makkelijk en dichtbij een corona 
herhaalprik. Vrijdag 9 december zou de laatste prikmiddag zijn, maar wegens succes komen 
er twee middagen bij op 16 en 23 december. Op vrijdag 9, 16 en 23 december kun je zonder 
afspraak bij de bibliotheek aan de Akkerwinde 1a binnenlopen voor een corona herhaalprik. 

Deze pop-up vaccinatielocatie van Hecht GGD Hollands Midden is open van 12.00 tot 16.00 
uur. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de priklocatie.  

Je kunt een herhaalprik krijgen als je 12 jaar of ouder bent en de basisserie coronaprikken 
hebt afgerond. Ook als je na deze eerste basisprik(ken) al een of meerdere herhaalprikken 
hebt gekregen, mag je nu opnieuw een herhaalprik halen. Dat kan vanaf drie maanden na de 
laatste coronaprik of coronabesmetting. Bron: BlikopNoordwijkerhout, 9 december 2022. 
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Bron: De Standaard, 4 december 2022. 

Bron: 1Limburg, 6 december 2022. 

Bron: Welingelichte Kringen, 6 december 2022. 

Veelbesproken dansscène uit hitserie Wednesday krijgt nare bijsmaak: 
actrice had stevige corona 

Actrice Jenna Ortega (20) had corona toen ze de veelbesproken dansscène opnam voor de 
Netflix-hitserie Wednesday. De hoofdrolspeelster vertoonde stevige symptomen, maar ging in 
afwachting van een testresultaat toch de set op. De makers verzekeren dat na de positieve 
test alles volgens de regels ging, maar critici vinden het onverantwoord. 

Ortega deed de uitspraken over haar besmetting vorige maand al, maar ze gaan pas nu het 
internet over. De serie is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen, met de dansscène uit de 
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vierde aflevering als hoogtepunt. De zombieachtige bewegingen van Ortega op het lied Goo goo 
muck, gecombineerd met haar strakke gezichtsuitdrukking, vormen een van de beste 
televisiemomenten van het jaar, oordeelde de Los Angeles Times. 

Een video van de choreografie ging viraal op internet en menig buitenlandse showbizzwebsite 
kopt de woordgrap in: de scène blijkt ook letterlijk viraal. ‘Het was vreselijk om op te nemen’, 
zei Ortega, ook bekend van de serie You, tegen NME. ‘Het is raar, ik ben nooit ziek en als ik 
het ben, is het niet zo erg. Maar ik werd wakker en mijn lichaam deed pijn. Het was alsof ik 
was aangereden door een auto, alsof er een monstertje was vrijgelaten in mijn keel en langs 
de wanden van mijn slokdarm kraste.’ 

De makers waren bekend met de symptomen, aldus Ortega. ‘Ze gaven me medicijnen tussen 
de takes door, omdat we wachtten op het positieve resultaat.’ Dat resultaat kwam uiteindelijk. 
De makers hebben zich vervolgens aan de coronamaatregelen gehouden en Jenna van de set 
verwijderd, aldus MGM, de productiemaatschappij achter de serie rond Wednesday, de 
dochter uit The Addams Family. 

De makers hadden eerder moeten ingrijpen, klinkt de luide kritiek op sociale media. Ortega 
werd tijdens de scène immers omringd door collega’s. ‘Dit is geen positief nieuws, toch? We 
zijn het er allemaal wel over eens dat dit geen moment is van doorzetten bij tegenslag, maar 
een moment van: waarom is ze in hemelsnaam niet naar huis gestuurd, ze had heel ziek 
kunnen worden of anderen kunnen besmetten’, schrijft iemand in een tweet die meer dan 
100.000 likes verzamelde. Journalist Lola Méndez is ‘teleurgesteld’ in de makers. ‘Ik vraag me 
af hoeveel mensen ziek zijn geworden. En hoeveel mensen die mensen ziek hebben gemaakt.’ 

De show, geregisseerd door de vermaarde Tim Burton en volgens Netflix een van de 
succesvolste series ooit op het platform, kreeg van deze site vier sterren. De ‘Wednesday 
dance’ is ook een hit op TikTok, waar mensen miljoenen likes verzamelen door het dansje na 
te doen. 

De streamingcijfers van het lied uit de scène, Goo goo muck in de versie van de band The 
Cramps (1981), zijn volgens Billboard met enkele duizenden procenten toegenomen sinds de 
release van de serie. Wat dat betreft kan het nummer volgens de site zomaar Running up that 
hill van Kate Bush achterna gaan, dat opnieuw een hit werd nadat het opdook in de serie 
Stranger things. 

Jenna Ortega heeft de choreografie overigens zelf bedacht. ‘Ik ben geen danseres en dat is 
vast heel duidelijk. Ik had het lied een week vooraf gekregen en heb ermee gedaan wat ik kon.’ 
Bron: AD, 6 december 2022. 

Er is geen mooier cadeau denkbaar dan André Rieu die in het Engels vertelt 
over zijn leven tijdens corona 

Na ruim twee weken non-stopvoetbal braken de rustdagen aan op het WK, en kon NPO 1 
eindelijk weer variëren in het aanbod. En hoe! In de vooravond werden we getrakteerd op een 
nieuw seizoen van een documentaireserie over ‘de wereld van André Rieu’, oorspronkelijk 
geproduceerd voor de Britse televisie. Om er tóch een Nederlands tintje aan te geven, mocht 
Ivo Niehe het introductiepraatje verzorgen. In handen van andere voice-overs was dat 
waarschijnlijk een snelle plichtpleging geworden, maar niet bij Niehe: ‘Een tour én een serie, 
abrupt afgebroken door de pandemie. Concertuitvoeringen. Talrijke background scenes. Een 
emotionele rollercoaster. Dit is André Rieu: Welcome to my World.’ 

Met zo’n introductie was het alsof Cristiano Ronaldo een perfecte assist gaf, en Lionel Messi 
hem vervolgens alleen nog maar schitterend moest afmaken. 

Toch hoor ik u denken: wat moeten we in vredesnaam met een aangekochte serie over de 
belevenissen van André Rieu tijdens de pandemie? Laat ik het zo zeggen: er is geen groter 
decembercadeau denkbaar dan André Rieu die – in het Engels! – zelf de voice-over doet van 
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een documentaireserie over zijn eigen leven. Daarvoor schuif je als tv-kijker direct álles aan 
de kant. 

 

@ Avro/Tros 

Rode draad door de serie is de pandemie, waardoor Rieu en zijn orkest niet meer kunnen 
optreden. Sneu, want het orkest is in maart 2020 nét begonnen aan een tournee door Amerika 
(een razend enthousiaste Rieu: ‘We find ourself in de joe-es-eej!’). Maar na anderhalf optreden 
moest Rieu zijn band vertellen dat ze in allerijl moesten terugvliegen naar Nederland. 
Natuurlijk was het jammer dat het orkest tijdelijk moest stoppen, maar daardoor zat er wel 
wat weinig dramatische spanning in de serie, en zagen we vooral beelden van oude optredens. 
Rieu stelt dat de toekomst van zijn orkest ‘in gevaar kwam’, maar we weten allemaal dat het 
Vrijthof uiteindelijk gewoon weer volstroomde. 

Toch verveelde het geen seconde, omdat het dagelijks leven van Rieu uiteindelijk véél 
meeslepender bleek dan zijn optredens. Hoogtepunt was de scène waarin Rieu onthulde dat 
hij tijdens de lockdown een fervent thuisbakker was geworden. Rieu keek altijd al bakvideo’s, 
maar had nooit tijd om zélf iets te bakken. Wat begon met smalle taartjes voor zijn gezin, 
werden al snel taarten voor de hele buurt. Daarna kreeg Rieu ‘zoveel zelfvertrouwen’ dat hij 
zelfs een héél grote taart mocht bakken voor de koning (drie etages, allemaal oranje). Rieu was 
zo fanatiek, dat zijn stem oversloeg van het enthousiasme. Laten we hopen dat Omroep Max 
meekeek, want ik zou blind tekenen voor Heel Rieu Bakt. 

Er staan nog vier afleveringen op de rol. Of daarin überhaupt iets gebeurt, is eigenlijk bijzaak. 
André Rieu die ons in het Engels bijpraat over zijn dagelijks leven: daar mag elke WK-wedstrijd 
voor wijken. Bron: De Volkskrant, 8 december 2022. 

Facebook volgens rechter in VS niet verantwoordelijk voor nepnieuws 
over corona 

Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta gaan waarschijnlijk vrijuit in een rechtszaak die 
draait om desinformatie over het coronavirus. Een groep consumenten klaagde de 
socialemediabedrijven aan in de Verenigde Staten, omdat ze volgens hen verantwoordelijk zijn 
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voor de verspreiding van onjuiste berichten over het virus. In een voorlopige uitspraak spreekt 
een rechter in de staat Californië dat tegen. 

De Amerikaanse wet voor massamedia geeft diensten als Twitter en Facebook veel ruimte om 
berichten van gebruikers toe te laten. Maar volgens de aanklagers overtraden de techbedrijven 
hun eigen interne regels. Daarom moeten ze verantwoordelijk worden gehouden voor het 
verspreiden van desinformatie, vinden ze. 

De rechter is het niet eens met die redenering. Volgens de rechter houden de aanklagers de 
internetplatforms verantwoordelijk voor berichten die geplaatst worden door anderen. Dat 
komt niet overeen met de wet. 

Twitter liet onlangs weten zijn beleid tegen desinformatie rond corona overboord te gooien. 
Toen de pandemie in 2020 begon, begon de berichtendienst met het plaatsten van 
waarschuwingen bij tweets die twijfelachtige informatie over het virus bevatten. Bron: NU.nl, 
8 december 2022. 

Nepnieuws over corona? Facebook is niet verantwoordelijk 

Facebook en Twitter hoeven op basis van een Amerikaanse wet uit de jaren negentig niets te 
doen tegen nepnieuws. In Europa werken politici aan een wet die social-mediabedrijven wel 
verantwoordelijk maakt. 

Facebook en twitter zijn niet verantwoordelijk voor nepnieuws. De social-mediabedrijven 
zeggen onjuiste berichten in te willen perken, maar is daartoe niet verplicht. Dat oordeelt een 
rechter op basis van een Amerikaanse wet uit 1996. 

Een groep consumenten spande een rechtszaak aan tegen Facebook en twitter omdat er 
tijdens de coronapandemie veel nepnieuws te vinden was. Toen het virus zich over de wereld 
verspreidde, was er aandacht voor de rol van sociale media. Hoeveel moesten bedrijven als 
Facebook en Twitter doen om onwaarheden in te perken? 

De organisaties kwamen zelf met strengere regels. Lange tijd presenteerden ze zich liever als 
puur ‘doorgeefluik’ van berichten, maar dat veranderde. Twitter plaatste steeds vaker 
waarschuwingen voor nepnieuws bij berichten. Rond de bestorming van het Capitool werd 
president Donald Trump van het platform verbannen. 

Facebook blokkeerde accounts en verwijderde miljoenen berichten. Ook kwam er een team 
dat feiten controleert. 

Corona maakte duidelijk dat nepnieuws op internet tot doden kan leiden, zegt José van Dijck, 
hoogleraar digitale samenleving en mediacultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzocht 
maatschappelijke druk op de aanpak van nepnieuws door sociale media bedrijven. ‘De 
samenleving eist steeds meer regulering van Facebook en Twitter’, zegt van Dijck. ‘De 
bedrijven verdienen immers veel geld aan de berichten.’ 

Toch hoeft dat van de rechter in De Verenigde Staten niet. ‘De Amerikaanse wet is oud en 
achterhaald’, zegt Van Dijck. ‘In 1996 wist niemand dat sociale media zo belangrijk zouden 
worden. Dus zijn nu er nu nauwelijks regels.’ 

Ondertussen hebben Europese politici kritiek op aanpak van Facebook. In 2020 werd 
duidelijk dat het bedrijf een beloofd onderzoek naar de aanpak van nepnieuws tegenwerkte. 
Onderzoekers kregen beperkt toegang tot data. Zo werd niet duidelijk hoe nepnieuws zich over 
het platform verspreidde rond het brexit-referendum in 2016. 

Inmiddels wordt er gewerkt aan een Europese wet die sociale mediabedrijven verantwoordelijk 
maakt voor de inhoud van berichten. Van Dijck vermoedt dat de wet ‘in de loop van’ 2023 
klaar is. ‘Zo komt er toch regulering over nepnieuws.’ 
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De nieuwe koers van Twitter, onder leiding van Elon Musk, is volgens Van Dijck een ander 
verhaal. De nieuwe eigenaar wil meer ruimte voor ‘vrijheid van meningsuiting’ op het platform. 
Hij ontsloeg kort geleden het team dat de inhoud van berichten monitort. Dat valt allemaal 
binnen de Amerikaanse regels. Bron: Trouw, 8 december 2022. 

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona 

 

© Hollandse Hoogte / Patricia ReheIn de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde 
kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. In hetzelfde kwartaal in 2019, enkele 
maanden voor de coronapandemie, ontstonden 41 duizend vacatures, dus 15 duizend minder. 
Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en 
thuiszorg. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.  

Doorgaans worden ontwikkelingen per kwartaal gemeten door te vergelijken met de stand een 
jaar eerder. Maar 2020 (42 duizend vacatures in het derde kwartaal) en 2021 (51 duizend 
vacatures in het derde kwartaal) waren uitzonderlijke jaren door de coronapandemie. Daarom 
wordt hier vergeleken met het derde kwartaal van 2019. 

In alle branches van zorg en welzijn zijn er in het derde kwartaal meer vacatures ontstaan dan 
drie jaar eerder. Het grootste deel daarvan ontstond in de verpleging, verzorging en thuiszorg, 
de branche met de meeste banen (en werknemers) in zorg en welzijn. In het derde kwartaal 
van 2022 ging het om 16,5 duizend vacatures, 6,1 duizend meer dan drie jaar geleden. Dat is 
een toename van 58 procent, de grootste relatieve toename van alle branches. 

De stijgende trend vanaf 2018 stopte in 2020, toen de coronapandemie begon. Waren er in 
het derde kwartaal van 2019 nog 37,7 duizend openstaande vacatures, een jaar later waren 
dat er 36,8 duizend. Vanaf begin 2021 nam het aantal openstaande vacatures sneller toe dan 
voor het begin van de coronapandemie. In het derde kwartaal van 2021 waren er 50,9 duizend 
openstaande vacatures en een jaar later 67,0 duizend. 

Ook als het gaat om openstaande vacatures is de toename in de branche verpleging, verzorging 
en thuiszorg het grootst. In het derde kwartaal van 2022 stonden er in deze branche 21,7 
duizend vacatures open, 11,4 duizend meer dan drie jaar eerder. Dit is naar verhouding de 
grootste stijging van alle branches (109 procent). 

Het aantal vacatures per duizend banen is de vacaturegraad. Deze cijfers zijn later 
beschikbaar dan de ontstane en openstaande vacatures. De meest recente zijn van het 
tweede kwartaal van 2022. De vacaturegraad in zorg en welzijn was toen 44, dat betekent 
dat er 44 vacatures per duizend banen waren. In het tweede kwartaal van 2019 was de 
vacaturegraad nog 28. De grootste branche verpleging, verzorging en thuiszorg had ook een 
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vacaturegraad van 44. Het hoogst was de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg, 
namelijk 67. De branche jeugdzorg had met 26 de laagste vacaturegraad binnen zorg en 
welzijn. Bron: CBS, 9 december 2022. 

Vrijwilligers lastiger te krijgen: 'Door corona veranderd' 

Het is 7 december, ook wel Nationale Vrijwilligersdag. Maar nieuwe vrijwilligers krijgen is niet 
meer zo makkelijk als voor de coronapandemie. Dat merkt zorginstelling Sevagram die zo'n 
1000 vrijwilligers heeft. 

‘Er is een kentering gekomen. Voorheen was het makkelijker’, vertelt vrijwilligerscoördinator 
Swenna Buddingh van Sevagram op L1 Radio. ‘Het is makkelijk om corona overal de schuld 
van te geven, maar door de coronapandemie is er best wat veranderd. Het is moeilijker om 
vrijwilligers te krijgen.’  

Buddingh merkt dat er vrijwilligers zijn die het juist fijn vinden om met regelmaat te komen, 
maar ook mensen die zich niet willen binden en alleen met grotere activiteiten of wanneer het 
hen uitkomt een bijdrage willen leveren. Sevagram zoekt nog vrijwilligers voor de 1-op-1 
contacten, zogenoemde maatjes. Maar ook voor de ondersteuning van activiteiten, zoals 
wandelen, rolstoeldansen, kienen en de ondersteuning bij de maaltijden. 

De huidige vrijwilligers worden deze dag in het zonnetje gezet om ze te bedanken voor hun 
diensten die ze voor niets aanbieden. Zo kregen deze mensen van Sevagram al een pakketje 
thuisgestuurd met een hart en een gedicht. ‘Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd op de locatie zelf 
om het samen te vieren. Dan laten we een filmpje zien dat we met elkaar hebben opgenomen. 
Daarin laten we weten hoe blij we met ze zijn.’ 

 

@ L1 

De zorginstelling heeft de vrijwilligers dagelijks hard nodig. Het is nu een uitdaging om nieuwe 
mensen te vinden. 

‘Als vrijwilliger geef je dat hele kleine beetje extra, wat medewerkers graag willen geven maar 
niet altijd kunnen geven. De enige eis die we stellen is dat je gemotiveerd bent en leuk vindt 
om te komen doen’, zegt de vrijwilligerscoördinator. Bron: 1Limburg, 7 december 2022. 
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Bron: De Morgen, 7 december 2022. 

Bron: Welingelichte Kringen, 7 december 2022. 

Ook dit jaar lichtpuntjesactie Zoeterwoude: 'We zoeken verbinding' 

De inwoners van Zoeterwoude zoeken op kerstavond opnieuw de verbinding met elkaar op. 
Via Facebook roepen de initiatiefnemers van actie ‘Lichtpuntjes’ dorpsgenoten, net als vorig 
jaar, op om op 24 december een kaarsje voor het raam of in de tuin te zetten. De lichtjes 
moeten zorgen voor verbinding in coronatijd. 

Ondernemers Yvonne van der Geest is een van de bedenkers van de actie. Toen ze vorig jaar 
de deuren van haar café als gevolg van de coronacrisis verplicht gesloten moest houden, begon 
het te kriebelen. ‘Ik stuurde een appje aan mijn vriendinnen waarin ik zei dat ik graag iets 
wilde doen om de inwoners van Zoeterwoude met elkaar te verbinden. Binnen korte tijd 
ontstonden de plannen voor de lichtjesactie’, vertelt Van der Geest. 

Met hulp van de dagbesteding voor mensen met een beperking, Swetterhage, leerlingen van 
basisschool Het Avontuur, zorglocatie Emmaus en een groep enthousiaste vrijwilligers werden 
vorig jaar ruim 3.000 lege potjes versiert tot lichtpuntjes. Dit jaar roept de organisatie op tot 
hergebruik. ‘Veel mensen zullen het lichtpuntje van vorig jaar nog hebben. In het kader van 
de duurzaamheid moedigen we aan om die opnieuw te gebruiken’, stelt de organisatie. 

Voor inwoners die het potje vorig jaar na de actie in de glasbak hebben geworpen, hebben de 
vriendinnen goed nieuws: ‘Hoe leuk is het om zelf een mooi lichtpuntje in elkaar te knutselen? 
Je kunt hem dan zo maken als je zelf wilt’, weet Van der Geest. 

Na een gezamenlijk aansteekmoment om 19.00 uur vormen de lichtpuntjes een lint door 
Zoeterwoude. Bron: Sleutelstad, 29 november 2021. 

Ook na corona verbindt een lint van licht Zoeterwoude op kerstavond 

Zoeterwoude wordt op kerstavond weer verlicht met kaarsjes. Twee jaar geleden ontstond de 
lichtpuntjesactie die werd bedacht door een aantal vriendinnen. Ze wilden met de actie voor 
verbondenheid zorgen in de coronatijd, en gaan daar nu mee door. ‘Het is nog steeds 
belangrijk om het licht te blijven aansteken in jezelf.’ Zegt Connie van der Post, een van de 
organisatoren. 

Het idee is dat iedereen een potje of een bakje met een kaarsje erin voor de deur of het raam 
zet. ‘Die mogen versierd zijn maar het hoeft niet.’ Dan ontstaat er in deze donkere tijden een 
lichtstreep door het hele dorp. Die moet zorgen voor verbondenheid. De potjes die worden 
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uitgedeeld zijn versierd door mensen die wonen in Swetterhage. Het verzamelen van de potjes 
gebeurt in Zoeterwoude-Dorp bij Swetterhage en in Zoeterwoude-Rijndijk bij de Eendenkooi. 
Daar kunnen ze afgegeven worden. 

Als alle potjes zijn uitgedeeld en in positie staan worden ze op kerstavond, 24 december, 
aangestoken. Dit jaar wordt het lint van licht ontstoken op twee plekken. Door burgemeester 
Fred van Trigt en wethouder Mathieu Paardenkoper. Van der Post denkt erover om 
gezamenlijk een stuk langs de route te lopen. ‘Aangezien het georganiseerd wordt door Samen 
gezond Zoeterwoude en de dorpskerken is dat wel passend.’ Bron: Sleutelstad, 8 december 
2022. 

Kinderen moeten langer wachten voor zwemles: ‘Achterstand na corona 
nog niet weggewerkt’ 

Ouders die zwemles voor hun kinderen zoeken moeten rekening houden met oplopende 
wachttijden. Zwemscholen hebben de handen vol om de achterstanden in te halen die tijdens 
de coronaperiode zijn opgelopen. Wie zich nu inschrijft, kan pas op zijn vroegst over een half 
jaar terecht. Bron: AD, 8 december 2022. 

Amigos brak door tijdens corona, hoe is het nu met de huisfeestjes-app? 

De app van Amigos werd groot dankzij huisfeestjes die er tijdens corona mee werden 
georganiseerd. Maar de teller tikt door, en staat - ook na een datalek - bijna op 
zeshonderdduizend gebruikers. 

Johanan Fraanje (35) is de oprichter van Amigos, de app waarmee je altijd een huisfeestje of 
ander evenement vindt als je vrienden het even laten afweten. Tijdens corona werd de app een 
doorslaand succes. Maar bijna een jaar na de laatste lockdowns blijkt Amigos nog steeds een 
hit. 

 

@ MT/Sprout – Johanan Fraanje 

Hoe kwam Fraanje op het idee voor Amigos? Tussen zijn twintigste en dertigste was Fraanje 
vrijwel continu op reis. Een maand in het buitenland wisselde hij af met een maand in 
verschillende hotels in Nederland. 
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‘Dat deed ik om het leven gevoelsmatig zo lang mogelijk te laten duren. Als je terugdenkt aan 
corona, dan voelt dat niet alsof dat twee jaar geduurd heeft. Terwijl een weekendje weg juist 
veel langer aanvoelt dan twee dagen, omdat je meer nieuwe dingen meemaakt.’ 

Terug in Nederland miste Fraanje de spontane backpackersvibe. ‘Als je aan het backpacken 
bent, sta je wijd open voor wat de dag je brengt. In Nederland is dat totaal niet zo. Als je 
vanavond je vriendengroep appt wie er mee wil naar de bios, dan krijg je geheid terug: ‘Ik kan 
vanavond niet, zullen we volgende week gaan?’ Hoe weet jij nou wat je volgende week wilt? Zo 
kwam ik op het idee van Amigos. Via deze app vind je mensen in de buurt die hetzelfde willen 
doen als jij en maak je makkelijk contact.’ 

Amigos werd in de zomer van 2021 gelanceerd, toen de coronamaatregelen net weer waren 
afgebouwd. Maar enkele maanden later ging Nederland alsnog in lockdown. 

Hoewel het de plannen van Fraanje in de war schopte, zorgde het ook voor een razendsnelle 
toename van gebruikers, die met de app vooral huisfeestjes wilden bezoeken of organiseren. 
‘We wilden eerst alleen in Utrecht uitrollen om de animo te valideren’, zegt Fraanje. ‘Dat het 
zo hard zou gaan in heel Nederland hadden we niet verwacht.’ 

Binnen een half jaar telt de app al 200.000 gebruikers. Maar dan, twee dagen voor kerst, slaat 
het noodlot toe: een datalek. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven slaagt 
erin zichzelf beheerder te maken. Daardoor zijn mogelijk privégegevens van 
honderdduizenden gebruikers in te zien. 

‘Toen ik ons op het nieuws voorbij hoorde komen, dacht ik wel even: dit kan het einde zijn’, 
zegt Fraanje. ‘Maar als ik er nu op terugkijk, ben ik blij dat het zo vroeg gebeurd is. We hebben 
er veel van kunnen leren. We zijn voorzichtiger als we iets bouwen, controleren veel meer 
voordat we iets live zetten en laten het door professionals nakijken. En uiteindelijk haakten 
maar 3.200 mensen af.’ 

Fraanje en zijn team bouwden een nieuwe app onder Amigos, waarin ze alle learnings uit het 
eerste jaar meenamen. De nieuwe app staat live sinds afgelopen voorjaar en telt 595.000 
gebruikers. 

‘De doelgroep voor Amigos is verbreed’, vertelt Fraanje. ‘Waar gebruikers eerst vooral 18- tot 
24-jarigen waren, zien we nu ook dertigers die – ik noem maar wat – net in Amsterdam wonen 
en hun vriendengroep niet. Of mensen van wie hun vrienden in een andere levensfase zitten 
dan zij.’ 

Ook het gebruik is veranderd. Waar tijdens corona nog 65 procent van de activiteiten 
huisfeestjes waren, is dat nu ongeveer 30 procent. ‘En dan tellen we borrels bij mensen thuis 
mee.’ 

De helft van de Amigos-gebruikers bevindt zich in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of 
Eindhoven. De rest is verspreid over Nederland en Vlaanderen. ‘We zien dat Antwerpen nu 
flink aan het groeien is’, zegt Fraanje. 

Gaat de Amigos-app niet het buitenland in? ‘Dat hebben we expres nog niet gedaan’, zegt 
Fraanje. ‘Maar 16 december gaat Brussel live en begin 2023 willen we pilots gaan draaien in 
grote buitenlandse steden zoals Londen, Tokio en Barcelona om daar te leren wat werkt.’ 

Omzet heeft de app nog niet gerealiseerd. ‘De eerste periode hebben we met externe 
organisaties samengewerkt die er ook met risico ingingen. Ons eigen team kon ik bekostigen 
omdat ik met mijn broers meerdere apps heb, waaronder Gangmakers, dat goed liep tot de 
lockdown’, zegt Fraanje. 

‘Eerst had ik als doel om alles zelf te financieren tot we de 100.000 gebruikers aantikten. Maar 
dat gebeurde zo snel, dat ik de grens verlegd heb naar 500.000. Zo konden we met een hogere 
waardering de financieringsronde in, die we net hebben afgerond. We hebben in totaal twee 
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miljoen funding gekregen, waarvan een deel bij de gebruikers zelf vandaan komt. Zij geloven 
in de app en vinden het leuk om daar ook in mee te doen via een obligatielening.’ 

Nu de investeerders aan boord zijn, wordt het tijd om geld te verdienen. ‘Gisteren hebben we 
net een nieuwe feature live gezet’, vertelt Fraanje. ‘Gebruikers die evenementen organiseren, 
kunnen er geld voor vragen. Denk aan vijf euro inleg voor een huisfeestje. Er zat nog geen 
eerlijk-oversteken-functie in de app, zoals Marktplaats heeft. Nu wel, en daar vragen we een 
fee voor. Dat betekent dat jongeren makkelijk geld kunnen verdienen met het organiseren van 
evenementen. Stel dat je één keer per maand een huisfeest organiseert en daar geld voor 
vraagt, dan heb je een leuk bijbaantje.’ 

Een tweede verdienmodel is in de maak. ‘We hebben partners altijd afgehouden, omdat we 
ons op de techniek moesten concentreren. Maar we bereiken een doelgroep die heel moeilijk 
te bereiken is. Dat is interessant voor grote merken.’ 

 In juni gaat Fraanje een nieuwe investeringsronde in, die internationale expansie mogelijk 
moet maken. ‘Dan moet de app in een fase zijn dat we de groei niet meer willen remmen. 
Vanaf dat moment wordt het volledige focus op het realiseren van onze missie: mensen laten 
openstaan voor nieuwe mensen en ervaringen.’ Bron: MT/Sprout, 6 december 2022. 

Bron: Metronieuws, 2 december 2022. 

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona 

Met bijna 105 miljard euro werd er in 2021 (weer) het meeste verdiend aan de export door de 
industrie. Als tweede grootste volgt de handel, aan de export door deze bedrijfstak werd bijna 
57 miljard euro verdiend. De derde bedrijfstak qua exportverdiensten is vervoer en opslag met 
bijna 30 miljard euro. Deze bedrijfstakken vormen al jaren de top drie aan exportverdiensten 
in deze volgorde. 

 

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen 
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De verdiensten aan de export door een bedrijfstak vielen voor verschillende bedrijfstakken in 
2020 lager uit dan in 2019 vanwege verstoringen door de coronacrisis. In 2021 waren deze 
verdiensten in de meeste gevallen weer terug op of boven het niveau van voor corona. Aan de 
export door de industrie werd in 2021 bijna 105 miljard euro verdiend, dat is 11 procent meer 
dan in 2020 en 8 procent meer dan in 2019. Aan de export door andere bedrijfstakken zoals 
de horeca en cultuur, sport en recreatie werd ook in 2021 nog aanzienlijk minder verdiend 
dan in 2019. Niet alle bedrijfstakken hadden evenveel last van verstoringen in 2020. De 
verdiensten aan de export door de bedrijfstakken informatie en communicatie en financiële 
dienstverlening daalden in 2020 niet. 

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek 
van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 
procent meer dan in 2020 en ruim 3 procent meer dan in 2019. Aan de export door de 
industrie werd het meeste verdiend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Machine-industrie heeft weinig last gehad van de coronacrisis. Binnen de industrie heeft de 
machine-industrie relatief weinig last gehad van verstoringen vanwege de coronacrisis. Met 
name de export van machines voor de halfgeleiderindustrie heeft hiervoor gezorgd. De 
verdiensten aan de uitvoer door de chemische industrie daalden zowel in 2019 als 2020 ten 
opzichte van het voorgaande jaar. In 2021 waren deze verdiensten met 18,5 miljard euro hoger 
dan ooit. De chemische industrie maakt ook producten zoals handdesinfecteermiddel, de 
export van dit soort producten steeg in 2020. Niet alle industriële bedrijfstakken waren in 
2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis. Bijvoorbeeld de verdiensten aan de export 
door de auto- en aanhangwagenindustrie waren in 2021 nog altijd lager.  

Welke bedrijfstakken verdienen aan de export door de machine-industrie? 

Het grootste gedeelte van de 18,2 miljard euro aan verdiensten aan de export door de machine-
industrie blijft in deze sector: 12,4 miljard euro, iets meer dan 68 procent van de verdiensten 
door export van deze bedrijfstak. De andere (aanleverende) industriële bedrijfstakken nemen 
nog eens 6 procent van deze verdiensten voor hun rekening. Dat is iets minder dan de handel 
(7 procent), met name de groothandel profiteert van de export door de machine-industrie. 
Andere bedrijfstakken die verdienen aan deze export zijn met name de bedrijfstakken die 
diensten leveren. Bron: CBS, 23 november 2022. 

Nieuwe fase in coronapandemie: ‘We kunnen alle regels loslaten’ 

Corona kan net als andere infectieziekten worden behandeld, isolatie is niet meer nodig. Dat 
stellen deskundigen. Zij maken zich deze winter meer zorgen over een griepgolf. 

Het RIVM waarschuwde begin oktober nog voor de start van een najaarsgolf van Covid-19, 
maar het aantal besmettingen loopt hard terug. In de ziekenhuizen liggen nu tussen de zes- 
en zevenhonderd coronapatiënten. 

Een nieuwe fase is aangebroken, zeggen deskundigen. Door vaccinaties en doorgemaakte 
besmettingen zijn zoveel mensen beschermd dat geen enorme coronagolven meer worden 
verwacht. Uit de recentste cijfers van bloedbank Sanquin blijkt dat 77 procent van de 
Nederlanders antistoffen bij zich draagt door een doorgemaakte infectie. 

Er is best een ingewikkeld scenario nodig om het weer fout te laten gaan. Je kunt het niet 
helemaal uitsluiten, maar we moeten een keer kunnen juichen, aldus Frits Rosendaal, 
Epidemioloog. 

Daarom vindt een deel van de experts op het gebied van infectieziekten dat corona als een van 
de vele wintervirussen kan worden beschouwd. ‘Het komt dicht bij andere luchtweginfecties, 
dus ik denk dat we er niet veel meer mee moeten’, constateert arts-microbioloog Jean-Luc 
Murk. ‘Ik denk dat influenza deze winter de potentie heeft om grotere problemen te 
veroorzaken dan corona.’ 
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Nu nog geldt het advies om bij klachten een zelftest te doen en in isolatie te gaan. Volgens 
deskundigen houden weinig mensen zich daaraan. Wat hen betreft worden alle regels 
losgelaten. ‘We kunnen wel wat relaxter zijn over snottebellen. Ik ben optimistisch’, zegt 
epidemioloog Frits Rosendaal. Hoewel virologen nog waarschuwen voor een ernstiger variant, 
gelooft hij daar niet in. ‘Er is best een ingewikkeld scenario nodig om het weer fout te laten 
gaan. Je kunt het niet helemaal uitsluiten, maar we moeten een keer kunnen juichen. Het 
ziet er gunstig uit.’ 

Viroloog Bert Niesters vindt dat mensen met klachten vooral zelf zo verstandig moeten zijn om 
niet bij kwetsbare personen langs te gaan. ‘Wat mij betreft mogen de maatregelen worden 
losgelaten. De ziekenhuizen zijn nu niet overbelast. Voor andere verkoudheidsvirussen testten 
we ook nooit en bleven we ook nooit thuis.’ 

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) moet beslissen wanneer alle regels worden 
losgelaten. Hij stelt dat er nog steeds een groep is die ernstig ziek wordt en dat het daarom 
belangrijk is het aantal besmettingen laag te houden. 

Ook het RIVM blijft voorzichtig. Momenteel verspreidt zich een nieuwe variant van Omikron, 
BQ1.1. ‘Het is mogelijk dat deze of een andere nieuwe variant nog een golf veroorzaakt deze 
winter. We kunnen niet voorspellen hoe hoog die wordt’, aldus epidemioloog Susan Van den 
Hof. Bron: AD, 22 november 2022. 

Bron: AD, 26 november 2022. 

Chinese hackers aan de haal met miljoenen Amerikaanse corona-
uitkeringen 

Het was NBC News die eerder deze week de kat de bel aanbond en berichtte dat een Chinees 
hackteam erin geslaagd was om een Amerikaans fonds met corona-uitkeringen te kraken. De 
Amerikaanse Secret Service heeft het bericht ondertussen bij persagentschap Reuters 
bevestigd, zonder extra details vrij te geven. Volgens het door de veiligheidsdienst bevestigde 
nieuwsbericht van NBC News zijn de verantwoordelijken voor de diefstal het Chinese 
hackerscollectief APT41 dat ook weleens Winnti genoemd wordt. 

Het in Chengdu gevestigde APT41 is een bijzonder actieve groep van cybercriminelen die 
volgens experten deels gesteund worden door de (Chinese) overheid om specifieke data buit te 
maken, maar die anderzijds ook duidelijk financiële motieven heeft. Volgens de Amerikaanse 
veiligheidsdienst gaat het in dit geval om een diefstal van 'tientallen miljoenen dollar'. Het gaat 
om geld dat sinds 2020 opzij gezet werd voor steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid 
rond Covid-19. Het gaat dan om geld dat bestemd werd voor onder meer leningen aan kleine 
bedrijven en om aanvullende werkloosheidsuitkeringen in meer dan twaalf staten. 

Een opmerkelijke diefstal, zeker ook omdat APT41 vrij visibel is en al heel lang op de 
Amerikaanse radar staat. Verschillende leden van de hackersgroep werden in 2019 en 2020 
nog door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor het bespioneren van meer 
dan 100 bedrijven, waaronder softwareontwikkelingsbedrijven, telecommunicatieproviders, 
sociale mediabedrijven en ontwikkelaars van videogames. 

De Chinese ambassade in Washington houdt het in een verklaring erop dat China zich altijd 
'krachtig heeft verzet tegen cyberdiefstal en hard is opgetreden tegen alle vormen van hacking'. 
Nog volgens het statement verzet China zich tegen de 'ongegronde beschuldigingen' inzake 
cyberveiligheid. 
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Het gaat om het eerste geval van fraude door buitenlandse door de staat gesponsorde 
cybercriminelen naar aanleiding van de pandemie die de Amerikaanse regering nu publiek 
erkent. In de US leeft bij verschillende experten uit de cybersecurity- en juridische wereld de 
overtuiging dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. De Amerikaanse veiligheidsdienst 
wilde andere soortgelijke onderzoeken naar 'pandemische fraude' niet bevestigen, maar zei 
tegen NBC wel dat er meer dan 1.000 onderzoeken lopen naar internationale en binnenlandse 
criminele actoren die frauderen met openbare uitkeringsprogramma's, en dat APT41 'een 
belangrijke speler’ is. Bron: Knack, 7 december 2022. 

Corona blijft lichtjes omhoog kabbelen 

 

Corona doet in de Kempen het aantal besmettingen weer oplopen, maar het blijft voorlopig bij 
lage aantallen.  — © Fred Debrock 

In de voorbije week kwamen er in de Kempen in totaal 366 nieuwe coronabesmettingen bij, 
een toename met 24 procent in vergelijking met de week voordien. Het virus ziet zijn 
verspreiding zo stilletjes weer groeien. 

Hoewel de aangroei in de afgelopen zeven dagen in vergelijking met twee weken voordien al op 
62% ligt, gaat het nog altijd om relatief lage getallen. In de meeste Kempense gemeentes blijft 
het besmettingscijfer min of meer op hetzelfde niveau hangen, met slechts een lichte toename. 
We zitten nog ver verwijderd van de (kleine) piek van twee maanden geleden. 

Alleen in Balen, Dessel en Ravels stijgt het besmettingsniveau met minstens de helft, 
in Grobbendonk, Herenthout, Hoogstraten en Mol gaat het zelfs om een 
verdubbeling. Hulshout, Laakdal, Meerhout, Turnhout, Vorselaar en Vosselaar tekenden dan 
weer een coronadaling op.  

De meeste besmettingen kwamen er de voorbije week bij 
in Geel (+48), Mol (+36), Balen (+33), Herentals (+27) en Turnhout (+24). (ho) Bron: Het 
Nieuwsblad, 9 december 2022. 

Corona verdwijnt, maar agressie neemt toe in ziekenhuizen: ‘Dit baart 
ons grote zorgen’ 

Scheldpartijen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld: het was tijdens de coronapandemie 
in de Nederlandse ziekenhuizen aan de orde van de dag. Je zou verwachten dat - nu het virus 
uitgewoekerd lijkt - de rust is teruggekeerd. Nou, nee dus. In de meeste ziekenhuizen in de 
regio nam de agressie dit jaar juist toe. Bron: De Stentor, 9 december 2022. 

Niks geleerd van corona: wegen weer bijna net zo druk als voor corona 

Het is op de wegen in Nederland weer bijna net zo druk als in 2019, voor het begin van de 
coronapandemie. Dat blijkt uit een analyse van RTL Nieuws op basis van cijfers van het 
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Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Van de voornemens rond veel meer thuiswerken lijkt niet 
veel te komen. ‘Dagelijks sta ik drie uur in de file’, zegt een passant op straat. 

Het was misschien wel het enige lichtpuntje tijdens corona: de vrijwel lege snelwegen. Maar 
die tijd ligt ver achter ons, we gaan weer veel naar kantoor. Dinsdag en donderdag zijn de 
drukste dagen, net als in 2019.  

In onderstaande grafiek is te zien hoe het dit jaar steeds een beetje drukker is geworden op 
de wegen. Toch ligt de drukte nog 7 procent onder het niveau van 2019. 

Opvallend is dat het op vrijdag juist minder druk is geworden. Waarschijnlijk wordt de vrijdag 
vaak als thuiswerkdag gekozen, zegt verkeerskundig adviseur Marthe Uenk-Telgen. Ook 
woensdag is vaak aan de rustige kant, maar dat was voor corona ook al het geval. 

‘Je verwacht dat thuiswerken meer in trek is’, zegt Marte Uenk-Telgen. Maar volgens haar 
ontstaat blijvende gedragsverandering niet zo maar: ‘Mensen vinden het toch fijn om elkaar 
te ontmoeten op kantoor. En dan zie je toch dat er op de vaste dagen veel mensen zijn.’ 

We zullen de komende jaren meer hinder ervaren op de weg, verwacht Rijkswaterstaat. Vorige 
week kwam Rijkswaterstaat naar buiten met een rapport waarin het achterstallig onderhoud 
van de infrastructuur in ons land in kaart werd gebracht.  

Volgens Rijkswaterstaat is het effect van het achterstallige onderhoud inmiddels overal 
merkbaar. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer bruggen die niet voluit gebruikt kunnen worden 
uit angst voor problemen. Weggebruikers staat de komende jaren dus veel hinder te wachten. 
Bron: RTL Nieuws, 10 december 2022. 

Corona wordt vis noodlottig 

Wat de een beschermt, kan bij een ander leiden tot de dood. Deze vis kwam tijdens het 
hoogtepunt van de coronapandemie aan zijn einde. Hij zwom de duim in van een 
handschoentje en kwam vast te zitten. Alleen zijn staart steekt er nog uit. In augustus 2020 
viste een vrijwilliger hem uit de Leidse grachten tijdens een opruimactie. De foto van de vis is 
nu genomineerd voor de publieksprijs van de Wildlife Photographer of the Year. 

Toen de pandemie in 2020 aanbrak, kreeg de natuur een adempauze: de uitstoot van CO2, 
stikstof en andere vervuilende stoffen ging even omlaag. Tegelijkertijd schoot het gebruik van 
mondkapjes en plastic handschoenen omhoog. Daarvan kwamen veel exemplaren in de 
natuur terecht, waar ze blijven rondzwerven. 

 
@ Auke-Florian Hiemstra, Wildlife Photographer of the Year 
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‘Het was wel even schrikken’, vertelt fotograaf Auke-Florian Hiemstra (Naturalis), bioloog en 
mede-initiatiefnemer bij de opruimactie. ‘We hadden al honderden handschoenen opgevist, 
maar dit was de eerste keer dat een dier erin verstrikt zat.’ De vondst leidde tot zijn onderzoek 
naar corona-afval. Dat bevestigde: veel diersoorten, van vogels tot egels, raken verstrengeld in 
oude mondkapjes en handschoenen. Zo hebben dieren nog jarenlang last van de nasleep van 
de pandemie. Bron: De Volkskrant, 9 december 2022. 

Een ingesloten baars (Perca fluviatilis) in een PBM-handschoen (GW9899-1E), gevonden 
tijdens een Plastic Spotter-opruiming in de grachten van Leiden, Nederland.  

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt massaal gebruik gemaakt van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM), wat resulteert in een nieuwe golf van zwerfvuil: beschermende 
mondkapjes en handschoenen. Hier presenteren we het eerste geval van een vis gevangen in 
een medische handschoen, aangetroffen tijdens een kanaalopruiming in Leiden, Nederland. 
Ook melden we de eerste gevallen van vogels die medische mondkapjes als nestmateriaal 
gebruikten, die ook in de Nederlandse grachten werden aangetroffen. Om deze nieuwe 
bevindingen in context te plaatsen, verzamelden we online gerapporteerde interacties van 
dieren met PBM-nest, sinds het begin van de pandemie. Dit resulteerde in het eerste overzicht 
van gevallen van verstrengeling, beknelling en inname van COVID-19 zwerfvuil door dieren 
en het gebruik ervan als nestmateriaal. We signaleren COVID-19-zwerfvuil als een nieuwe 
bedreiging voor het dierenleven, omdat de materialen die zijn ontworpen om ons veilig te 
houden, eigenlijk schadelijk zijn voor dieren om ons heen. Om de volledige omvang van dit 
probleem te begrijpen, nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan ons overzicht door hun 
opmerkingen online in te dienen bij  covidlitter.com. Om PBM-zwerfvuil verder te voorkomen, 
wordt aanbevolen om, waar mogelijk, herbruikbare alternatieven te gebruiken. 

Introductie 

Nadat de uitbraak van het COVID-19-virus voor het eerst werd geïdentificeerd in Wuhan, 
China, in december 2019, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie het virus officieel tot 
pandemie op 11 maart 2020 (WHO, 2020). In de afgelopen maanden heeft de pandemie 
geresulteerd in bijna 90 miljoen bevestigde gevallen en bijna twee miljoen sterfgevallen 
wereldwijd vanaf begin januari 2021 (JHUM, 2020). Terwijl we verminderingen van 
luchtvervuiling hebben gezien (Chen et al., 2020; Dutheil et al., 2020), NEE2 emissies (NASA, 
2020) en CO2 emissies (Myllyvirta, 2020), plasticvervuiling lijkt toe te nemen (Fadare &Okoffo, 
2020; Silva et al., 2021). Om mensen tegen dit virus te beschermen, wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). China verhoogde 
bijvoorbeeld de productie van mondkapjes met 450% in slechts één maand (Bown, 2020). 
Naar schatting hebben we wereldwijd een maandelijks gebruik van 129 miljard mondkapjes 
en 65 miljard handschoenen (Prata et al., 2020). Net als bij het gebruik van andere plastic 
voorwerpen voor eenmalig gebruik, betekent dit ook een toename van PBM's die ons milieu 
bevuilen (Fadare &Okoffo, 2020). PBM-strooisel, ook wel COVID-19-strooisel genoemd, 
bestaat voornamelijk uit handschoenen voor eenmalig gebruik (meestal latex) en 
gezichtsmaskers voor eenmalig gebruik, bestaande uit rubberen koorden en meestal 
polypropyleenweefsel. Drie maanden nadat mondkapjes verplicht werden in het Verenigd 
Koninkrijk, werden PBM-items gevonden op 30 procent van de bewaakte stranden en bij 69% 
van de binnenlandse schoonmaak door de burgerwetenschappers van de Great British Beach 
Clean (Riglen, 2020). Zelfs op de onbewoonde Soko-eilanden, Hong Kong, werden al 70 
afgedankte mondkapjes gevonden op slechts een 100 meter lang stuk strand (Kassam, 2020). 
Een groeiende publieke bezorgdheid over PBM-zwerfvuil werd duidelijk in maart en april 2020, 
toen een Google News-zoekopdracht op 'PBM' en 'zwerfvuil' een plotselinge toename van 
nieuwsartikelen liet zien (Canning-Clode et al., 2020). Als reactie op de toename van COVID-
19-zwerfvuil hebben veel staten in de VS de boetes voor het zwerfvuil van PBM verhoogd, soms 
tot $ 5500 zoals in Massachusetts (O'Laughlin, 2020). 
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Figuur 1. 
Compilatie van 256 afbeeldingen van PBM-nest uit Vista, CA, VS. Foto door Janis Selby Jones. 

De #glovechallenge, waarin mensen hun observaties van handschoenen en mondkapjes 
deelden (fig. 1), resulteerde in meer dan 11.000 foto's van COVID-19-zwerfvuil van over de 
hele wereld (Cardona, 2020). Een Nederlands COVID-19 zwerfvuilproject meldde 6347 foto's 
van handschoenen of mondkapjes die Nederland in de maanden mei en juni bezaaiden (Groot, 
2020). Aanvankelijk waren deze producten vooral te vinden in de nabijheid van supermarkten 
en zorginstellingen, maar toen mondkapjes verplicht werden in het openbaar vervoer, werden 
ze ook steeds vaker gevonden in de buurt van bus-, tram- en treinstations. Inmiddels is het 
gebruik van mondkapjes in veel landen verplicht of sterk aanbevolen (Sylva et al., 2020). Als 
gevolg hiervan leidt de toename van de productie en consumptie van PBM-strooisel 
onvermijdelijk tot interactie met het dierenleven. 

Hoewel het percentage COVID-19-gerelateerd zwerfvuil klein kan zijn in vergelijking met 
verpakkingsafval (Groot, 2020), kan het worden gezien als een typisch voorbeeld van onze 
samenleving voor eenmalig gebruik. Zowel maskers als handschoenen vormen een risico op 
verstrengeling, beknelling en inname, die enkele van de belangrijkste milieueffecten van 
plasticvervuiling zijn (Ryan, 2018; Kuhn &van Franeker, 2020). Plastic kan enorme gevolgen 
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hebben voor dieren, sommige direct, andere indirect. Een verstrengeling kan bijvoorbeeld 
acuut zijn, resulterend in onmiddellijke dood door verstikking of verdrinking, of chronisch, 
wat betekent dat het het dier kan uitputten, de voeding kan beperken tot het punt van 
verhongering of kan leiden tot wurgingen, wonden, infecties of amputaties kan veroorzaken 
(Butterworth et al., 2012). Gezichtsmaskers die het milieu bevuilen, kunnen ook een 
opkomende nieuwe bron van microplastics zijn (Fadare &Okoffo, 2020), maar de maskers 
veroorzaken al schade voordat ze worden afgebroken. De Iraanse cartoonist Alireza Pakdel 
tekende een voorspellende cartoon over de effecten van COVID-19-zwerfvuil aan het begin van 
de pandemie, met een vis verstrikt in een gezichtsmasker tegenover een andere vis gevangen 
in een handschoen (Pakdel, 2020). Dergelijke situaties zijn inmiddels in het echte leven 
gevonden – en worden hier gepresenteerd. Dit is het eerste overzicht van case studies van de 
toenemende dreiging van beknelling, verstrengeling, inname van PBM en de opname ervan 
als nestmateriaal door vogels. 

Methoden 

Vrijwilligers die deelnemen aan de Plastic Spotter kanaalopruimingen verzamelen drijvend 
zwerfvuil met behulp van kano's in Leiden (Rambonnet et al., 2020). Hun ontmoeting met een 
vis gevangen in een latex handschoen wekte onze interesse, die verder werd gevoed door de 
vondst van gezichtsmaskers en handschoenen in vogelnesten. Om deze waarnemingen in 
context te plaatsen, verzamelden we alle waarnemingen van interacties van het dierenleven 
met COVID-19-nest die online zijn gemeld sinds het begin van de pandemie. Hiervoor 
gebruikten we zowel Google Web Search als Google Image Search, als een methode om snel 
waarnemingen te verzamelen (Leighton et al., 2016). Zoektermen die in combinatie werden 
gebruikt zijn: 'zwerfvuil', 'afval', 'PBM', 'COVID', 'COVID-19', 'corona', 'mondkapje', 
'handschoen', 'verstrengeling', 'verstrengeld', 'beknelling', 'ingestion', 'ingenomen', 'vogelnest'; 
zowel in het Engels als in het Nederlands. Deze zoektermen, gebruikt als hashtags, werden 
ook gebruikt om sociale mediaplatforms Twitter, Facebook en Instagram te verkennen voor 
observaties. Als ondersteunende informatie over de waarneming ontbrak in de artikelen en 
berichten die we vonden, traceerden we de oorsprong van de foto's en artikelen, met behulp 
van reverse image search of door te zoeken in de namen van de waarnemer, om verdere 
informatie te verzamelen over de plaats, datum, waarnemer en andere details. Toen deze 
gegevens niet online te vinden waren, probeerden we waar mogelijk contact op te nemen met 
de waarnemers en verslaggevers. 

Presentatie van de zorgen 

Het eerste geval van de impact van COVID-19 zwerfvuil dat hier wordt besproken, is afkomstig 
uit Leiden, Nederland. Al twee weken na het eerste Nederlandse geval van COVID-19 werd een 
mondkapje als zwerfvuil aangetroffen in de Leidse grachten (pers. obs.). Sindsdien resulteerde 
elke wekelijkse kanaalopruiming in meerdere mondkapjes en handschoenen, soms meer dan 
100 stuks. Op het moment van schrijven zijn er tot nu toe vele honderden mondkapjes en 
handschoenen gevonden, en dat zijn er nog steeds. 

Het is bekend dat rivierecosystemen direct worden beïnvloed door plasticvervuiling (van 
Emmerik &Schwarz, 2020). De grachten van Leiden herbergen niet alleen hotspots van plastic 
(Tasseron et al., 2020), maar ook 22 vissoorten (van Aarsen, 2018; Verkade, 2018), waarvan 
sommige worden beschermd door nationale wet- en regelgeving (MEZ, 2015; MLNV, n.d.). Het 
eerste bewijs dat zoetwatervissen lijden aan de recente golf van PBM-strooisel wordt hier 
gepresenteerd, met de vondst van een dode baars (Perca fluviatilis) gevangen in een latex 
handschoen, waarbij alleen de staart uitsteekt (fig. 2). De vis werd gevonden in de Oude Vest, 
Leiden, door burgerwetenschappers tijdens een Plastic Spotter kanaalopruiming op 2 
augustus 2020, waardoor de vis het eerste slachtoffer is van COVID-19 zwerfvuil uit 
Nederland. De handschoen was gedeeltelijk gescheurd rond de basis van de duim, waar de 
vis in de val was gelokt, wat het gevolg kon zijn van een worsteling. De stekelige rugvinnen 
hadden mogelijk een achterwaartse uitgang kunnen voorkomen. Toen de handschoen werd 
gevonden, was deze gedeeltelijk binnenstebuiten gekeerd, wat betekent dat deze was gedragen 
voordat hij werd weggegooid. Omdat de handschoen mogelijk besmet zou kunnen zijn met het 
COVID-19-virus, werden voorzorgsmaatregelen genomen door de vrijwilligers tijdens de 
behandeling van het monster en het PBM-nest waarin het was opgesloten. De baars, nog in 
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zijn handschoen, wordt opgeslagen in ethanol als onderdeel van de collectie 'De Grachtwacht' 
in Leiden ‘Nederland (GW9899-1E). Twee jaar eerder was de eerste vis gevangen in een 
handschoen in de buurt van Tossa de Mar, Spanje, een veel gedeeld nieuwsverhaal (Regen, 
2018). De polyethyleen handschoen, bedoeld voor voedselbereiding, werd een klassiek 
voorbeeld van de negatieve effecten van plastic in onze oceanen. De nieuw gevonden baars 
gevangen in een medische latexhandschoen laat echter zien dat plastic zwerfvuil ook van 
invloed is op de minder bestudeerde zoetwaterecosystemen en dat de nieuwe golf van PBM-
latexhandschoenen die onze omgeving bevuilen, in de toekomst beknellingen zoals deze vaker 
zou kunnen maken. 

 

Figuur 3. 

Nest van meerkoet (Fulica atra) deels gebouwd met mondkapje (GW9792-3) en handschoen 
(GW9792-4). Nest gelegen aan de Beestenmarkt, Leiden, Nederland, verzameld op 6 september 
2020. Foto door Auke-Florian Hiemstra. 

 

Eerste slachtoffer van COVID-19 nest, een Amerikaanse roodborst (Turdus migratorius) 
verstrikt in een gezichtsmasker in Chilliwack, BC, Canada op 10 april 2020. Foto door Sandra 
Denisuk. 

Interacties met COVID-19-zwerfvuil zijn echter niet altijd direct negatief, omdat het gebruik 
van plastic in de nestbouw steeds vaker voorkomt (Jagiello et al., 2019). Vogels zijn nu ook 
begonnen met het opnemen van COVID-19-strooisel in hun nesten. Voor zover wij weten, 
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presenteren we hier de eerste gevallen van de integratie van medische gezichtsmaskers in 
vogelnesten. Dit gedrag werd voor het eerst gezien door een gewone meerkoet (Fulica atra), een 
soort die bekend staat om zijn antropogene nesten (Hiemstra et al., subm.), die op 3 juni 2020 
broedt op de Keizersgracht, Amsterdam, Nederland (pers. obs.). Dit mondkapje is later 
bewaard gebleven in de collectie Grachtwacht (GW9792-2). Een nest gemaakt door gewone 
meerkoeten in de buurt van de Beestenmarkt, Leiden, Nederland, toonde zowel een medisch 
gezichtsmasker als een latex handschoen en werd verzameld op 6 september 2020 (pers. obs.; 
GW9792-3 en GW9792-4) (fig. 3). Handschoenen werden ook gebruikt als nestmateriaal door 
mussen (Passer sp.) in een woonwijk in Warschau, Polen (Szulkin, 2020). Zelfs het verpakken 
van zakdoekjes werd in het voorjaar van 2020 verwerkt in meerkoetennesten (pers. obs.; 
GW9792-5). Aangezien snuiven een symptoom is van COVID-19, kan dit onwaarschijnlijke 
nestitem ook pandemiegerelateerd zijn. 

Onze waarnemingen waren misschien de eerste Nederlandse gevallen, maar het eerste 
gemelde slachtoffer van COVID-19-zwerfvuil wereldwijd, voor zover wij weten, was een 
Amerikaans roodborstje (Turdus migratorius; Denisuk, 2020). Deze vogel lijkt te zijn gestorven 
nadat hij verstrikt was geraakt in een gezichtsmasker in Chilliwack, BC, Canada, op 10 april 
2020 (pers. comm. Sandra Denisuk; fig. 4). Daarna werd een jonge meeuw (Larus sp.) 
gevonden lopend met een gezichtsmasker om zijn benen in Chelmsford, Essex, VK (RSPCA 
Essex South, 2020). Het had twee weken met het masker geworsteld en de ledematen en 
gewrichten waren gezwollen, maar het herstelde in het South Essex Wildlife Hospital. Een 
juveniele slechtvalk (Falco peregrinus) aan de kust van Yorkshire, VK, met zijn klauwen 
verstrikt in een gezichtsmasker, slaagde er uiteindelijk in zichzelf te bevrijden (BBC, 2020a). 
Cygnets van een stomme zwaan (Cygnus olor) uit het meer van Bracciano, in de buurt van 
Rome, Italië, werden waargenomen met gezichtsmaskers rond hun snavel (wwitaly, 2020), en 
een wilde eend (Anas platyrhynchos) met een masker dat om zijn nek hangt, gezien in 
Casentino, Italië, werd door lokale media aangeduid als ‘De eend die niet in staat is om het 
masker af te doen’ (ArezzoNotizie, 2020). Een recente vondst van een dode meeuw in 
Rotterdam, die werd aangereden door een auto, had ook een mondkapje om zijn benen. 
Hoewel deze verstrengeling misschien niet de doodsoorzaak was, kan het de vogel hebben 
verzwakt als een chronische verstrengeling, voorafgaand aan de auto-botsing (Kompanje, 
2021). De vogel is samen met zijn mondkapje bewaard gebleven in het Natuurhistorisch 
Museum van Rotterdam (NMR 9989-172803). 

Niet alleen vogels worden echter getroffen door mondkapjes. Terwijl vleermuizen al last 
hebben van rustvernietiging omdat ze in verband zijn gebracht met het begin van de COVID-
19-uitbraak (Shereen et al., 2020; Rocha et al., 2020), lopen ze ook het risico verstrikt te 
raken in PBM-zwerfvuil. In Nijmegen werd een serotinevleermuis (Eptesicus serotinus) 
gevonden, verstrikt in twee mondkapjes (van Otterlo, 2020). Een rode vos (Vulpes vulpes), 
verstrikt in een gezichtsmasker, en een Europese egel (Erinaceus europaeus), verstrikt in een 
handschoen, werden gemeld in het VK (BBC Breakfast, 2020). Een in een mondkapje verstrikt 
geraakte egel is gevonden in Nederland (Egelopvang het Stekeltje, 2020). Ook werd een 
geblokte kogelvis (Sphoeroides testudineus), verstrikt in een gezichtsmasker, dood 
aangetroffen tijdens een schoonmaakactie op Pace Picnic Island, ten westen van Miami Beach, 
VS (Clean this beach up, 2020). Twee kustkrabben (Carcinus maenas) werden aangetroffen in 
het meer Étang de Berre, Frankrijk, waarvan er één dodelijk verstrikt werd gevonden in een 
gezichtsmasker, terwijl een andere verstrengelde krab rondliep met een gezichtsmasker 
(Opération Mer Propre, 2020a). Een gewone octopus (Octopus vulgaris) in de zee bij Cannes, 
Frankrijk, werd gefilmd terwijl hij zich verstopte onder een gezichtsmasker. ‘Zelfs de octopus 
beschermt zichzelf tegen Covid 19’ was de beschrijving onder de video op YouTube (Opération 
Mer Propre, 2020b; CGTN, 2021). 

COVID-19-nest wordt ook door dieren ingenomen, zoals de vondst van een Magelhaense 
pinguïn (Spheniscus magellanicus) in Brazilië illustreert (Penza, 2020). De maag van dit dier, 
gevonden op Juquehy Beach in São Sebastião, ten noorden van São Paulo, onthulde een 
ingenomen gezichtsmasker. Meerdere langstaartmakaken (Macaca fascicularis) werden gezien 
kauwend op een gezichtsmasker in Genting Sempah, Maleisië (Getty Images, 2020). Jonge 
meeuwen (Laridae sp.) zijn ook waargenomen vechtend om een gezichtsmasker op het strand 
van Weymouth, VK, terwijl ze op jacht waren naar voedsel, en een die ermee wegvloog in zijn 
snavel (Klein, 2020). Jonge meeuwen met een mondkapje werden ook waargenomen in de 
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haven van Dover en aan de kust van Weston-super-Mare in het Verenigd Koninkrijk (Reuters, 
2020; Simmons, 2020). Inname van COVID-19-nest is ook waargenomen bij verschillende 
huisdieren zoals een kat (Felis catus) (ACCT Philly, 2020) en vier honden (Canis lupus 
familiaris) (Defina, 2020; Kaur, 2020; Universiteit van Glasgow, 2020; van Gerwen, 2021). 
Zelfs een zesjarig kind nam delen van een verondersteld blauw gezichtsmasker in, per ongeluk 
gebakken in een McDonalds-kipnugget (BBC, 2020b).  

Conclusies 

Dit is het eerste overzicht van gemelde gevallen van verstrengeling, beknelling, inname en het 
gebruik van COVID-19-zwerfvuil als nestmateriaal. Hoewel het werkelijke aantal gevallen veel 
hoger zal zijn dan het aantal gevonden gevallen (Laist, 1997), signaleren we COVID-19-
zwerfvuil al als een opkomende bedreiging voor dieren. PBM-zwerfvuil is al gevonden in 
terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen. Ook wordt de impact ervan waargenomen 
in al deze habitats, door zowel gewervelde als ongewervelde dieren, variërend van vogels en 
zoogdieren tot vissen en krabben. Om de omvang van de impact van PBM-zwerfvuil volledig 
te begrijpen, is echter meer onderzoek nodig. 

Omdat we alleen artikelen in het Engels en Nederlands hebben doorzocht en voornamelijk 
gevallen uit het VK, de VS en Nederland hebben gevonden, verwachten we dat er meer 
voorbeelden van interacties tussen dieren en PBM-zwerfvuil te vinden zijn uit bronnen in 
andere talen. Met behulp van reverse image search op een foto die op sociale media werd 
aangetroffen, traceerden we bijvoorbeeld de bron van het rapport van een verstrengelde vogel 
naar een lokale Italiaanse krant (ArezzoNotizie, 2020). Dit werd ook gedaan voor een foto van 
een verstrengelde krab, die werd aangetroffen op een Engelse website (CGTN, 2021). We 
konden het herleiden tot Franse sociale mediapagina's waar we ook een andere observatie 
tegenkwamen van een verstrengelde krab en de octopus die zich verstopte onder een 
gezichtsmasker (Opération Mer Propre, 2020a, b). Om de volledige omvang van het probleem 
te begrijpen, moedigen we iedereen aan om hun observaties toe te voegen aan ons regelmatig 
bijgewerkte overzicht, online toegankelijk op covidlitter.com. Vooral zwerfvuilplukkers, 
dierenopvangcentra, vogelaars en natuurfotografen hebben bewezen een vitale rol te spelen 
bij het observeren en delen van interacties van dieren met PBM-zwerfvuil, en we moedigen 
hen aan om nieuwe waarnemingen te blijven melden. 

Omdat we te maken hebben met een recent geïntroduceerd en relatief gemakkelijk herkenbaar 
type zwerfvuil, kan het monitoren van de impact ervan op dieren ons een uniek inzicht geven 
in de impact die zo'n soort plastic voor eenmalig gebruik kan hebben. De pandemie is nog niet 
voorbij en de hoeveelheid PBM's die wordt gebruikt, kan alleen maar toenemen en zal dieren 
in het wild blijven bedreigen tot ver na de tijd dat toegang tot een vaccin beschikbaar komt. 
Daarnaast zullen de reeds bezaaide items afbreken tot micro- en nanoplastics en honderden 
jaren in het milieu blijven (Fadare &Okoffo, 2020; Kassam, 2020). Om de omvang van de 
impact van mondkapjes en handschoenen beter te begrijpen, is het ook belangrijk om PBM-
zwerfvuil te monitoren. 

Om dit doel te bereiken, erkennen we het belang van citizen science-initiatieven die gegevens 
verzamelen over zwerfvuil, bijvoorbeeld tijdens strandschoonmaak (Rambonnet et al., 2019). 
We moedigen citizen science-inspanningen aan om de monitoring van PBM-zwerfvuil te 
vergroten en we raden aan de gestandaardiseerde methode voor het monitoren van 
strandafval, de OSPAR-richtlijn (OSPAR, 2010; Silva et al., 2020). Wij zijn van mening dat er 
aparte categorieën voor latex handschoenen en mondkapjes moeten worden toegevoegd. De 
Great British Beach Clean vroeg hun vrijwilligers ook om dit type zwerfvuil in september 2020 
te monitoren, wat hielp om de omvang van PBM-zwerfvuil in het VK in kaart te brengen 
(Matthews, 2020). Omdat dit materiaal een potentieel biorisico is, moeten 
voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens opruimacties, omdat COVID-19 tot drie dagen 
kan overleven op bijvoorbeeld plastic oppervlakken (van Doremalen et al., 2020). 
Zwerfvuilmonitoringcampagnes helpen ons de reikwijdte van deze nieuwe categorie 
problematisch zwerfvuil te begrijpen. 

Andere initiatieven roepen mensen op om wegwerphandschoenen in stukken te snijden en de 
riemen van mondkapjes te knippen voordat ze worden weggegooid, omdat dit kan helpen 
voorkomen dat dieren verstrikt raken (RSPCA, 2020; Toliver, 2020). Een vergelijkbare 
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strategie wordt gebruikt voor plastic sixpack-ringen, die ook moeten worden versneden 
voordat ze worden weggegooid om verstrengelingen te voorkomen (Stachowitsch, 2019). 
Daarnaast wordt aanbevolen om bij de ontwikkeling van PBM-producten rekening te houden 
met de impact van PBM-zwerfvuil op het milieu (Schweitzer et al., 2018). 

De PBM-producten die zijn ontworpen om ons veilig te houden, schaden eigenlijk dieren om 
ons heen. Het is opvallend dat alle gerapporteerde bevindingen van verstrengeling, beknelling, 
inname en integratie van PBM's in nesten tot nu toe betrekking hadden op producten voor 
eenmalig gebruik. Overschakelen op herbruikbare producten zal resulteren in een 
vermindering van 95 procent van het afval, volgens de UCL Plastic Waste Innovation Hub 
(2020). Om de hoeveelheid COVID-19-zwerfvuil en het effect ervan op de natuur te 
minimaliseren, dringen we erop aan dat, waar mogelijk, herbruikbare alternatieven worden 
gebruikt. Mensen kunnen last hebben van de coronapandemie, maar de natuur wordt ziek 
van ons plastic. Bron: Brill, 22 maart 2021. 

 

Tienduizend nertsen zijn per schip onderweg vanuit IJsland naar Denemarken. De dieren zijn 
nodig voor een nieuw fokprogramma, nadat de nertsen tijdens de coronapandemie werden 
uitgeroeid uit angst voor een mutatie van het virus. 

Het is vanaf 1 januari weer officieel toegestaan om nertsen te fokken in Denemarken. Op 4 
januari komen de nertsen uit IJsland aan. 

Het fokprogramma werd twee jaar geleden stilgelegd vanwege zorgen over een coronamutatie 
die overdraagbaar was op mensen. Er werden miljoenen nertsen geruimd. Maar dat besluit 
van de Deense premier Mette Frederiksen bleek geen wettelijke grond te hebben, oordeelde 
een onafhankelijke commissie later. 

Het is nog niet duidelijk wie moet betalen voor het verplichte gezondheidsonderzoek van de 
nertsen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het coronavirus. Omdat er sinds de 
parlementsverkiezingen van begin oktober nog altijd geen regering is gevormd, is er geen 
verantwoordelijke minister die daar de knoop over kan doorhakken. 

Als er voor 4 januari geen besluit is, moeten de dieren mogelijk worden gedood, zegt de Deense 
branchevereniging voor nertsenfokkers. 

Ook in Nederland werden coronabesmettingen bij nertsen geconstateerd. Op grote schaal 
werden daarom nertsenfokkerijen geruimd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan 
een miljoen nertsen vergast in ons land. 
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Vanwege die besmettingen werd de nertsenfokkerij in Nederland per maart 2021 helemaal 
verboden. Dat was drie jaar eerder dan gepland. 

Niet alle dieren werden preventief geruimd, want het gevaar voor de volksgezondheid was niet 
groot genoeg. Daarnaast is de kans dat het virus van nerts op mens wordt overgedragen klein. 
Bron: NU.nl, 12 december 2022. 

Versnelde goedkeuringsprocedure voor combinatievaccin tegen corona 
en griep in VS 

Een combinatievaccin tegen het coronavirus en tegen griep, dat door de Amerikaanse 
farmagigant Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech werd ontwikkeld, is door de Amerikaanse 
medicijnwaakhond FDA opgenomen in een versnelde goedkeuringsprocedure. Dat hebben 
Pfizer en BioNTech vrijdag lokale tijd meegedeeld. 

Het gecombineerde vaccin is gebaseerd op de mRNA-technologie. mRNA speelt een 
fundamentele rol in de menselijke biologie. Het fungeert als een boodschapper die in 
lichaamscellen wordt verspreid en het lichaam aangeeft de werkzame stoffen aan te maken 
om het virus te bestrijden. 

Begin november kondigden de twee bedrijven al de start van een Fase 1-studie met het vaccin 
aan. Daaraan zouden in de VS zo'n 180 mensen tussen de 18 en 64 jaar deelnemen. 

Een versnelde goedkeuringsprocedure is een procedure die de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen en vaccins voor de behandeling of preventie van ernstige aandoeningen moet 
vergemakkelijken en de beoordeling ervan versnelt. Bron: HLN, 10 december 2022. 

Toch nog een herhaalprik tegen corona voor de feestdagen? 'Bedenk 
vooral of jij of anderen in je omgeving kwetsbaar zijn' 

Na twee jaar coronabeperkingen is het dit jaar weer mogelijk om met de feestdagen lekker 
lang samen zijn met vrienden en familie. Is een herhaalprik dan verstandig? ‘Alleen de groep 
die geen vaccin of infectie heeft gehad, loopt risico.’ 

Het verschilt per situatie wat verstandig is om te doen, zegt Patricia Bruijning. Ze is 
epidemioloog bij het UMC Utrecht en verwacht na de feestdagen een opleving. 

Virussen houden van kerst 

‘Kerst is altijd een moment waar virussen dol op zijn’, vertelt ze. ‘Je zit lekker lang binnen bij 
elkaar, dat zijn condities waarbij virussen zich snel verspreiden.’ 

Bruijning voegt eraan toe dat die situatie al jaren zo is. ‘Maar daar zijn we ons sinds corona 
extra van bewust.’ 

Zijn je dierbaren kwetsbaar? 

Daar kun je je tegen beschermen met een vaccinatie. ‘Maar als jij verder gezond bent en je 
hebt niemand in je omgeving die een verhoogd risico loopt om ernstig ziek te worden, dan kun 
je best zeggen: 'Om corona maak ik me niet zo'n zorgen'.’ 

De situatie wordt anders als je met een zieke oma of een partner met een kwetsbaar 
afweersysteem kerst viert, zegt Bruijning. ‘Houd je het virus daarom liever buiten de deur? 
Dan kan een herhaalprik wel degelijk zinvol zijn.’ 

Net na corona 'voegt een prik weinig toe' 

De kans dat je zelf besmet raakt, wordt op die manier kleiner. Datzelfde geldt ook voor jouw 
besmettelijkheid voor de omgeving, zegt de epidemioloog. ‘Bedenk vooral of jij zelf of anderen 
in je omgeving tot een kwetsbare groep behoren, privé of in je werk.’ 

Verder is het ook van belang of iemand kortgeleden nog besmet is geraakt met het coronavirus. 
‘Is dat het geval, dan voegt een prik weinig toe’, zegt Bruijning. 
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Gebrek aan animo 

Vooral jongere generaties zijn huiverig voor een herhaalprik, blijkt uit de meest recente cijfers 
van het RIVM. Slechts een kwart van de mensen tussen de 12 en 60 jaar oud haalde er een. 
Van de 60-plussers haalde bijna 60 procent een herhaalprik. 

De epidemioloog begrijpt wel dat de animo voor een nieuwe vaccinatieronde kleiner is 
geworden. ‘Voor wie jong en gezond is, is dit inmiddels een van de vele luchtweginfecties die 
we tegenkomen. Het is voor hen niet per se erger dan andere infecties, zoals de griep.’ 

Ratjetoe aan immuniteit 

Viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen sluit zich daarbij aan. ‘De mensen met 
onderliggend lijden of met een zwakke gezondheid hebben, lopen het meeste risico.’ 

Zo goed als iedereen heeft ondertussen namelijk een ratjetoe aan immuniteit, legt Niesters 
uit. ‘Op een kleine groep na heeft iedereen in Nederland wel een combinatie aan vaccinaties 
en besmettingen gehad. Alleen de groep die geen vaccin of infectie heeft gehad, loopt nog een 
risico.’ 

Eerder een grieppiek 

Voor de kerst adviseert Niesters jongeren vooral om, wanneer je een kwetsbare persoon gaat 
bezoeken, een antigeentest te doen bij klachten. ‘Of doe een mondkapje op. Ik vind dat we de 
keuze voor mondkapjes sowieso moeten blijven respecteren.’ 

Daarbij voorziet hij geen grote corona-piek na de feestdagen. ‘Ik verwacht eerder een piek van 
de griep dan van corona. Ik ben ook meer bezorgd voor een gevaarlijke influenza-variant die 
van mens op mens over gaat, dan een nieuwe gevaarlijke coronavariant.’ 

'Niet alleen voor jezelf' 

Of hij de nieuwste herhaalprik voor iedereen adviseert? ‘Ik zou het voor de ouderen en zij met 
onderliggend lijden altijd adviseren. Het werkt heel goed, maar deze groepen zijn ook 
verstandig genoeg om dat te doen.’ 

‘Maar we moeten ook onthouden: vaccineren doe je niet alleen voor jezelf. Maar voor ons 
allemaal. Dat wordt nu niet goed gecommuniceerd vanuit de overheid, die zich vooral focust 
op het individu. Ook een herhaalprik is belangrijk om nieuwe varianten te voorkomen.’ Bron: 
Een Vandaag, 12 december 2022. 

Het coronatoegangsbewijs, hoe staat het daarmee? Vijf vragen over de 
permanente coronawet 

Corona lijkt al een tijdje van ons netvlies te zijn verdwenen, maar de Tweede Kamer debatteert 
vandaag eindelijk over wat in de volksmond de 'permanente coronawet' heet. Hoewel, eigenlijk 
is het geen coronawet, maar een bredere pandemiewet. We beantwoorden vijf vragen. 

1. Waarom is een coronawet nog nodig? 

Corona houdt zich al een tijdje rustig. Op dit moment liggen ruim 600 mensen met corona in 
het ziekenhuis, waarvan ongeveer 30 op de intensive care.  

Mocht het virus deze winter toch onverwacht weer flink oplaaien, dan is er sinds mei van dit 
jaar geen wettelijke basis meer om maatregelen te nemen. De Eerste Kamer stemde toen tegen 
de tijdelijke coronawet. 

Eventueel kan het kabinet terugvallen op noodverordeningen, zoals ook in het begin van de 
coronacrisis, maar daar zit eigenlijk niemand op te wachten. 

Toch leek lange tijd niemand haast te maken om een permanente coronawet te maken. 
Uiteindelijk koos minister Ernst Kuipers van VWS voor een andere route: hij wil de al 
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bestaande Wet Publieke Gezondheid uitbreiden. Op deze manier meent hij dat er ook goed 
gereageerd kan worden op eventuele toekomstige pandemieën. 

2. Wat staat er dan straks in die wet? 

In de wet wordt straks een nieuwe categorie besmettelijke ziekten toegevoegd: de categorie A1. 
Als een ziekte straks wordt bestempeld tot categorie A1, betekent dat dat de overheid een 
aantal speciale maatregelen kan nemen om die ziekte te bestrijden. 

Er zijn vier soorten maatregelen in de wet opgenomen: het gaat om zaken als afstand houden, 
hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, het sluiten van publieke 
plaatsen en evenementen en een test- en quarantaineplicht.  

In de wet staat niks opgenomen over het sluiten van scholen en het beperken van de 
groepsgrootte. 

3. En het coronatoegangsbewijs? 

Het coronatoegangsbewijs maakt ook geen onderdeel uit van deze nieuwe wet. Kuipers heeft 
eerder gezegd dat hij er geen tegenstander van is, maar dat hij het bewijs alléén zou toevoegen 
als de Kamer erom zou vragen. 

Maar in het kabinet én de Kamer is grote verdeeldheid over het middel. De VVD zou graag 
zien dat het coronatoegangsbewijs in de wet wordt opgenomen, maar veel medestanders 
vinden ze niet voor dat standpunt. Alleen D66 ziet het eventueel wel zitten. Andere partijen 
zijn ronduit kritisch over de coronapas. 

Het CDA wil zelfs een voorstel indienen waarin staat dat deze pandemiewet nóóit gebruikt kan 
worden om de pas weer in te voeren. Om het coronatoegangsbewijs, of een middel dat daarop 
lijkt, dan opnieuw te kunnen invoeren, moet het kabinet daar dan eerst een aparte wet voor 
maken. 

4. Moet de Tweede Kamer straks nog instemmen met de maatregelen? 

Ja en nee. De minister van Volksgezondheid is degene die kan besluiten een ziekte tot 'A1-
ziekte' te bestempelen. De Kamer kan daarover debatteren en het besluit terugdraaien, maar 
wel pas achteraf. 

Als het kabinet vervolgens besluit om maatregelen te nemen tegen de ziekte, wordt zo'n 
maatregelenpakket als geheel voorgelegd aan de Kamer. Die kan dan besluiten dat pakket 
aan te nemen of weg te stemmen. 

Sommige partijen zien liever dat er over elke maatregel apart gedebatteerd zou worden. 

5. Is er een meerderheid in de Tweede Kamer? 

Officieel is dat nog niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval zo dat een brede meerderheid 
van de Kamer al heel lang aandringt op een meer permanente wet om coronamaatregelen in 
vast te leggen. 

Kuipers heeft alleen de minst omstreden maatregelen in de wet gestopt, maar het blijft 
afwachten of dat genoeg is om de Eerste en de Tweede Kamer te overtuigen. 

Veel partijen houden de kaarten nog tegen de borst, al lijken met name D66 en VVD positief 
over de wet. PvdA en GroenLinks, belangrijk om het kabinet ook in de Eerste Kamer aan een 
meerderheid te helpen, zijn kritisch, maar zeggen niet per definitie nee. Bron: RTL Nieuws, 12 
december 2022. 
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RIVM: Daling corona op de eilanden in november 
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Bron: Bonaire.nu, 12 december 2022. 

Uit eten met Kerstmis is weer net zo populair als voor corona: meeste 
restaurants zo goed als vol 

Wie tijdens kerstmis in een restaurant wil eten, moet snel zijn: uit eten lijkt na twee 
coronajaren weer net zo populair als voorheen. Veel zaken zijn nu al volgeboekt voor de kerst. 
Maar de sterk gestegen inkoopprijzen dwingen tot creativiteit. 

Al in oktober rinkelde bij hotel-restaurant De Kroon in Gennep de telefoon, om te reserveren 
voor kerst. ‘Sommige mensen waren er dit jaar vroeg bij. Ze wilden op tijd zijn voordat het 
volgeboekt zou zijn’, zegt eigenaresse Britt van Arensbergen. Inmiddels is er voor eerste 
kerstdag geen tafel meer vrij en ziet het ernaar uit dat het ook op kerstavond en tweede 
kerstdag volle bak wordt. ‘We zitten minstens op het niveau van voor corona.’ 

Die twee coronajaren waarin weinig mogelijk was, wil ze het liefst vergeten. ‘Gelukkig is alles 
weer lekker normaal: muziekje aan, kaarsen op tafel en mooie wijnen schenken’, zegt Van 
Arensbergen. ‘En we hebben een vast vriendenteam dat het leuk vindt om tijdens de 
kerstdagen te werken. We maken er samen iets gezelligs van.’ 

Vanwege de gestegen inkoopprijzen is het menu iets aangepast, zodat het voor de gasten 
betaalbaar blijft. ‘Mensen die gereserveerd hebben, hebben we het menu gemaild met de vraag 
wat ze verwachten te gaan bestellen. Daardoor kunnen we gerichter inkopen en hoef je minder 
weg te gooien. Dat scheelt natuurlijk ook in de kosten. Een slim idee, kregen we als reactie.’ 

Sommige prijsstijgingen zijn bizar. Vlees, vis, wild, versproducten zijn veel duurder geworden, 
soms zelfs een verdubbeling, aldus Bas Janssen van restaurant Colori. 

Creatief zijn met inkopen is ook het devies van Nikki Ronnes van de Douairière in Boxmeer. 
‘Zoals alternatieve producten zoeken die kwalitatief net zo goed zijn. Als je alle kosten 
doorberekent, is het voor ons en de gast niet meer leuk. Dat past niet bij de gastvrijheid.’ 

Wie nu nog wil reserveren om op kerstavond tapas te eten bij de Douairière, is te laat. Voor 
eerste en tweede kerstdag lukt dat misschien nog nét. ‘We liggen op schema voor volle bak.’ 

Colori in Grave houdt op kerstavond de deuren dicht, maar is op eerste en tweede kerstdag 
zowel ’s middags als ’s avonds zo goed als vol. ‘We hebben nog een paar tafeltjes vrij, maar die 
zullen zeker ook bezet raken’, zegt mede-eigenaar Bas Janssen. ‘Sommige gasten komen elk 
jaar en hadden al lang van tevoren gereserveerd, anderen bellen pas de avond vooraf. Het is 
weer normaal, zoals het voor corona was. Ik ben blij dat het weer goed gevuld is.’ 
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Ook hij heeft te maken met hogere inkoopprijzen. ‘Sommige prijsstijgingen zijn bizar. Vlees, 
vis, wild, versproducten zijn veel duurder geworden, soms zelfs een verdubbeling. Dat kun je 
onmogelijk een-op-een doorberekenen aan je klanten, al hebben we wel iets aan de prijzen 
aangepast’, zegt hij. ‘En we zijn altijd ruim met onze porties, misschien dat we daar iets 
kritischer naar moeten kijken. Maar eigenlijk willen we dat niet.’ 

Niet overal hoeven dure producten als langoustines en kreeft bij. Daar proberen we een balans 
in te vinden, zonder dat het afdoet aan de kwaliteit, aldus Jeroen Vesters van restaurant 
Vesters. 

Bij Colori merken ze wel dat sommige klanten wat minder te besteden hebben. ‘Ze kiezen iets 
vaker voor een menu in plaats van à la carte. Met kerst hebben we meerdere menu’s, van drie 
tot zes gangen, dus er is voor iedereen iets te kiezen.’ 

 

Ysbrandt Wermenbol (links) van restaurant Lime Malden is druk met de voorbereidingen voor 
de kerst. Lime serveert het kerstmenu van 20 tot en met 30 december. © Paul Rapp 

Restaurant Lime in Malden is beide kerstdagen volgeboekt. Het kerstmenu is nog wel te 
bestellen op de dagen voor en na kerst. ‘We serveren het kerstmenu tussen 20 en 30 
december’, zegt Ysbrandt Wermenbol, chef-kok en eigenaar. ‘We steken er veel moeite in, 
zonde toch anders?’ Hij heeft dit jaar gekozen voor een ‘mooi klassiek menu’, met gerechten 
als Veluws wild of wilde heilbot, fondant van zoete aardappel in soep van eekhoorntjesbrood 
en een dessert met pure chocolade. 

In restaurant Vesters in Nijmegen zijn alleen voor de kerstlunch nog enkele tafels over. ‘Het 
is zéker terug op het niveau van voor corona, het gaat zelfs nog harder’, zegt chef-kok en 
eigenaar Jeroen Vesters. Op het vijfgangenmenu – 90 euro voor het diner, 75 euro voor de 
lunch – staan onder andere ribeye met schorseneer, truffel, palmkool en morielje. En 
corvinafilet met zwarte bonencrème, beukenzwam, prei en olijfolie. 

De sterk gestegen inkoopprijzen dwingen de eigenaren ‘slim inkopen te doen’, zegt hij. ‘Bij een 
voor- en hoofdgerecht, dat iedereen wel neemt, serveren we bijvoorbeeld een wijn die we 
sowieso wel verkopen. Een goede wijn hoor, dat wel. Maar bij het tussengerecht dat niet 
iedereen neemt, kiezen we voor een wat duurdere wijn.’ 
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Vesters: ‘En niet overal hoeven dure producten als langoustines en kreeft bij. Daar proberen 
we een balans in te vinden. Zonder dat het afdoet aan de kwaliteit.’ Bron: DG, 13 december 
2022. 

Studenten China naar huis gestuurd, onvrede over coronaregels houdt 
aan 

In China probeert het regime de protesten tegen het coronabeleid de kop in te drukken, onder 
meer door studenten van universiteiten naar huis te sturen. In veel steden is bovendien volop 
politie op de been om te voorkomen dat er meer demonstraties uitbreken. Agenten zouden 
zich in groepen ophouden bij de uitgangen van metrostations. 

Onder meer in Beijing zijn studenten terug naar hun woonplaats gestuurd, vaak dorpen en 
steden ver weg van de hoofdstad. De formele reden luidt dat China verdere verspreiding van 
het coronavirus wil voorkomen, maar feit is dat de universiteiten het afgelopen weekend het 
toneel waren van hevige anti-overheidsprotesten. 

Een van de universiteiten in Beijing liet in een verklaring weten dat studenten naar huis 
moeten en dat al het verdere onderwijs, inclusief examens, online gehouden zal worden. Al 
het personeel en de studenten testten recentelijk negatief op het coronavirus. 

De voorbije dagen is op meerdere plaatsen in het land gedemonstreerd. De directe aanleiding 
hiervoor was een brand in een flatgebouw in de westelijke stad Urumqi, afgelopen donderdag. 
Daarbij vielen tien doden. Hoewel de regering dat ontkent, denken veel inwoners van de stad 
dat de reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de strenge lockdownregels. 

Mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het strenge zerocovidbeleid dat wordt 
gevoerd door de partij van president Xi Jinping. In acht steden riepen menigten de president 
zelfs op af te treden, wat door waarnemers wordt gezien als het grootste signaal van publieke 
onvrede in decennia. 

In grote delen van China geldt nog steeds een zeer streng coronabeleid, omdat het aantal 
infecties in steden onlangs is opgelopen. In een poging de onvrede tegen te gaan, hief het 
regime gisteren enkele maatregelen op. Zo worden in Beijing niet langer speciale doorgangen 
opgezet naar appartementencomplexen waar infecties zijn vastgesteld. Ook wil het land 
oudere inwoners sneller gaan vaccineren, werd vandaag bekendgemaakt. 

Over het loslaten van de lockdownregels is verder niets gezegd. Wel gaven de 
gezondheidsautoriteiten in een persconferentie aan dat er meer gekeken zal worden naar een 
‘afgestemde aanpak’ per gebied of regio. 

Volgens de recentste cijfers werden het afgelopen etmaal 38.645 nieuwe besmettingen 
geconstateerd in China, dat 1,45 miljard inwoners telt. Het regime stelt dat het relatief lage 
aantal besmettingen dat het land gekend heeft tijdens de pandemie, het resultaat is van de 
strenge maatregelen. Bron: NOS, 29 november 2022. 

China verdedigt zerocovidbeleid, Chinezen in buitenland steunen 
betogers 

De Chinese regering wil niet spreken van een toenemende onvrede onder de eigen bevolking 
als het gaat om het strenge zerocovidbeleid in het land. ‘Waar u over spreekt, weerspiegelt 
niet wat er werkelijk is gebeurd’, zei buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian maandag in een 
korte reactie na een vraag over de reeks protesten in de afgelopen dagen in meerdere steden. 

Hij benadrukte vervolgens enkel dat de coronastrategie van China succesvol zal zijn, ‘onder 
leiding van de Communistische Partij en met de steun van het volk’. 

Aanleiding voor de protesten is een brand in een flatgebouw in de Chinese stad Urumqi, 
afgelopen donderdag. Daarbij vielen tien doden. Hoewel de regering dat ontkent, denken veel 
inwoners van de stad dat mensen vanwege de coronaregels hun huis lastig of niet uit konden 
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komen tijdens de brand. Sindsdien gaan in meerdere steden mensen de straat op. Er wordt 
gesproken van de grootste protesten tegen de overheid sinds 1989. 

In steden als Beijing en Wuhan liepen wegen vol met demonstranten: 

 

Massale protesten in China - videostill 

‘We protesteren, omdat onder het mom van viruspreventie mensenrechten en individuele 
vrijheden worden beperkt’, zei Jason Sun, een student in Shanghai, tegen persbureau Reuters 
over zijn motief om de straat op te gaan. 

Afgelopen weekeinde toonden ook Chinezen in het buitenland hun solidariteit met hun 
landgenoten. Dit weekeinde was er in Parijs bijvoorbeeld een betoging van tweehonderd 
demonstranten voor het Centre Pompidou, waar voornamelijk in het buitenland wonende of 
studerende Chinezen aan deelnamen. 

Een van de organisatoren van de betoging in Parijs, student Chiang Seeta, zei tegen Reuters 
dat ze wel de straat op moest toen ze de beelden van volle straten uit haar vaderland zag. ‘Zij 
hebben zoveel meer moeten ondergaan dan wij. We laten nu zien dat we ze steunen.’ 

De Chinese overheid probeert de protesten de kop in te drukken en censureert berichten 
erover op sociale media. In Shanghai werden bij de plek van de betogingen bijvoorbeeld ook 
de straatnaambordjes met de naam van Urumqi weggehaald. Op plekken waar afgelopen 
weekeinde werd gedemonstreerd in Shanghai en Beijing waren vandaag veel patrouillerende 
agenten te zien. 

Gisteren leidde de arrestatie van BBC-verslaggever Ed Lawrence in Shanghai tot ophef. De 
BBC schreef in een verklaring dat hij daarbij werd geschopt en geslagen. ‘Het is bijzonder 
verontrustend dat een van onze journalisten zo is aangevallen tijdens zijn werk’, schreef de 
Britse omroep in een verklaring. Volgens de Chinese politie had Lawrence zich niet duidelijk 
kenbaar gemaakt als journalist. 

De Buitenlandse Correspondenten Groep in China (FCCC) uitte vandaag in een verklaring 
kritiek op de Chinese politie en het harde optreden tegen journalisten die verslag doen van de 
protesten. De woordvoerder van de Britse premier Sunak noemt de arrestatie van Lawrence 
schokkend en onacceptabel. Bron: NOS, 28 november 2022. 

Nog geen Chinese revolutie, maar: 'angst moet worden omarmd voor 
verandering' 
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De baizhi gaige wordt het al voorzichtig genoemd: de 'revolutie van het blanco papier', naar de 
lege A4'tjes die de afgelopen dagen binnen en buiten studentencampussen in een groot aantal 
Chinese steden omhoog zijn gehouden. Een revolutie is het nog niet, maar kan het wel worden. 

‘Aanvankelijk is er altijd angst om de straat op te gaan’, zegt Zhou Fengsuo. ‘Maar eenmaal 
begonnen is er het besef dat je niet alleen bent.’ Zhou weet wat het is om op te staan tegen 
een autoritaire overheid. Hij was één van de studentenleiders tijdens het protest op het Plein 
van de Hemelse Vrede in 1989, dat met veel geweld uiteen werd geslagen. 

Zhou was nummer vijf op de 'most wanted'-lijst van Beijing, zat een jaar in de gevangenis en 
vertrok daarna naar het buitenland. ‘Voor het eerst sinds dat bloedbad op Tiananmen riepen 
mensen om het einde van de Chinese Communistische Partij. De repressie kan nog zo groot 
zijn, het covidbeleid maakt dat mensen geen leven meer hebben en ervoor kiezen van hun 
hart geen moordkuil meer maken.’ 

Directe aanleiding van het ongekend wijdverspreide protest is de vlammenzee in Ürümqi, 
donderdag. Tien mensen kwamen daar om bij een brand in een appartementencomplex, 
zeggen de autoriteiten. Oeigoerse activisten houden het op 44 en stellen dat de inwoners door 
lockdownmaatregelen niet naar buiten konden. 

In de beginfase van de epidemie was er brede steun voor de Chinese corona-aanpak. Protesten 
waren er wel: soms met potten en pannen, veelal ook online, ook na de dood van Li Wenliang 
bijvoorbeeld, de arts die zijn vrienden waarschuwde voor een onbekend longvirus, door de 
autoriteiten op de vingers werd getikt en niet veel later zelf kwam te overlijden. 

Een eerste zaadje voor de huidige protesten werd geplant door Peng Lifa, medio oktober. Kort 
voor het Partijcongres hing de activist een spandoek op aan de Sitongbrug, met leuzen die zijn 
omarmd door de demonstranten. Na de vele lockdowns, coronatesten en gezondheidsapps die 
het leven in zerocovidland domineren, zit de frustratie voor velen dieper. 

‘We willen geen coronatesten, we willen vrijheid’, klonk het zondagavond in Beijing, in 
navolging van Peng. Eén van de sprekers krijgt een bemoedigend applausje na een spontane 
speech. ‘We hebben allemaal met die onrechtvaardige systeem te maken’, roept ze. Later 
vertelt ze dat ze dat ze gewoon even wilde gaan kijken. ‘Ik heb gewoon gezegd wat ik ervan 
vond. Mijn gedachten verwoord,’ zegt de vrouw, die anoniem wil blijven. 

Blanco A4'tjes, veel meer hebben de meeste demonstranten niet bij zich. ‘Elke slogan wordt 
strafbaar gesteld door de regering, vandaar de blanco A4'tjes’, zegt één van de demonstranten 
op het Vrijheidsplein in Taipei, waar steun wordt betuigd aan de Chinezen die de straat op 
gaan. ‘Het komt uit de tijd van de Sovjet-Unie.’ 

Bij de demonstratie zijn ook Chinese studenten aanwezig. ‘We hebben lang op dit moment 
gewacht’, zegt Liao, afkomstig uit het noorden van China. ‘De coronamaatregelen zijn de 
aanleiding, maar het gaat om meer. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld.’ Dat komt ook 
terug in manifesten die door studenten in het hele land zijn opgesteld. 

Oud-protestleider Zhou ziet gelijkenissen met de Tiananmenprotesten: ‘De kern van deze 
beweging bestaat uit studenten, binnen en buiten China’, zegt hij. ‘Het is een platform om op 
te staan tegen de harde coronamaatregelen’, zegt hij. ‘Maar ook één waar wordt opgeroepen 
tot politieke hervormingen.’ Toch blijven kreten als 'Xi Jinping, treedt af', of 'weg met de 
communistische partij' een uitzondering. 

In 1989 verspreidde het woord zich van mond tot mond, waren er flyers, telefoontjes, 
telegrammen. Nu verloopt de communicatie via apps als Telegram en, in mindere mate, via 
Douyin (Tiktok), Instagram en Twitter. 

De censors draaien overuren om sporen van de protesten van het Chinese internet te wissen. 
Politieagenten checken telefoons van omstanders, op zoek naar buitenlandse 
communicatieapps en VPN's apps die het mogelijk maken toegang te krijgen tot apps die in 
China geblokkeerd zijn. Apple heeft, na een update in de Chinese Appstore, de mogelijkheid 
tot het delen van informatie met vreemden via Airdrop beperkt tot 10 minuten. 
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Een onbekend aantal demonstranten zit vast, anderen krijgen huisbezoek van de politie, 
worden gebeld. ‘Natuurlijk maak ik me zorgen’, zegt Zhou. ‘Maar om tot verandering te komen 
moet angst worden omarmd. Wat de consequenties ook zijn, genoegen nemen met hoe het nu 
gaat in China is geen optie.’ Studente Liao is het daarmee eens. ‘Ook al is het leger honderd 
keer sterker dan wij. Als iedereen zijn stem laat horen zal de wereld zien dat ook wij mensen 
zijn die vrijheid willen.’ Bron: NOS, 29 november 2022. 

Chinees coronabeleid raakt economie: 'Niet meer die grote groeimotor' 

De strijd van de Chinese overheid tegen het coronavirus duurt al drie jaar. De lockdowns, het 
massale testen en de verplichte quarantaine in China leiden nu tot ongekende protesten in 
het land. Ook de economische gevolgen zijn groot. 

Die economische gevolgen baren ook IMF-baas Kristalina Georgieva zorgen. De Chinese zero-
covidstrategie is hard voor mensen, zei ze gisteren tegen persbureau AP, en schaadt de 
Chinese economie en die van de rest van de wereld. 

‘De aanhoudende lockdowns leiden tot veel onzekerheid bij Chinese consumenten’, zegt Arjen 
van Dijkhuizen, econoom en China-specialist bij ABN Amro. ‘Het consumentenvertrouwen is 
laag en de consumptie staat onder druk.’ 

Die onzekerheid versterkt ook een ander probleem in de Chinese economie. ‘Sinds vorig jaar 
zomer kampt China met een crisis in de vastgoedsector. De overheid wilde dat de grote 
schuldenlast in de sector zou afnemen, maar dat leidde ertoe dat veel begonnen projecten niet 
werden afgebouwd’, zegt Van Dijkhuizen. 

Dat veroorzaakte problemen bij vastgoedgiganten als Evergrande. De activiteit en 
investeringen in de bouwsector zijn daardoor afgenomen, terwijl dat een belangrijke sector is 
voor de Chinese economie. 

Chinezen waren al voorzichtiger met het kopen van een woning, zegt Van Dijkhuizen, maar 
nu de coronamaatregelen zo lang voortduren al helemaal. ‘Als je onzekerheid hebt en van de 
ene op de andere dag in een wekenlange lockdown terecht kan komen, helpt dat niet om 
belangrijke beslissingen te nemen.’ 

De dreiging van een verplichte quarantaine raakt ook productielocaties in China, de 'fabriek 
van de wereld'. Zo ontvluchtten medewerkers de Apple-fabriek in het Chinese 
Zhengzhou vorige maand, uit angst dat ze in quarantaine moesten. Voor bedrijven is de 
aanhoudende onzekerheid aanleiding om te overwegen de productie te verplaatsen, zegt Rico 
Luman, transport en logistiek-econoom van ING. 

‘Bedrijven beginnen er wel een beetje genoeg van te krijgen, die onvoorspelbaarheid. Je weet 
niet wanneer de volgende lockdown volgt en dat zorgt ervoor dat je niet kunt plannen.’ Apple 
wil al meer iPhones gaan produceren in India. ‘Ook kleinere bedrijven denken erover elders te 
laten produceren, al is het niet makkelijk om te doen.’ 

De coronacrisis leidde al tot grote vertragingen en opstoppingen in het internationale 
goederenvervoer, door onder meer lockdowns in havens. Vertragingen zijn er nog steeds, maar 
wel minder, zegt Van Dijkhuizen. ‘Dat komt in de eerste plaats doordat de mondiale economie 
sterkt afkoelt. In coronatijd besteedden consumenten wereldwijd hun geld aan spullen, omdat 
horeca en vakanties geen optie waren. Nu dat weer wel kan, daalt de vraag naar spullen uit 
China.’ 

Als China de uitbraak niet onder controle krijgt en havens besmet raken, zouden de 
problemen van afgelopen voorjaar wel terug kunnen komen, voegt Van Dijkhuizen daar aan 
toe. 

De verwachting is dat de Chinese economie ondanks alles ook dit jaar groeit, maar die groei 
vertraagt wel. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat 
voor dit jaar uit van een groei van 3,3 procent. In 2021 groeide de Chinese economie, mede 
door het herstel na corona, nog met 8,1 procent. 
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‘De Chinese economie zou volgend jaar weer harder moeten gaan groeien en de andere 
wereldeconomieën uit het slop moeten gaan trekken. Maar het herstel hapert nu de lockdowns 
steeds vaker terugkomen’, zegt Luman. Voor 2023 verwacht de OESO een groei van 4,6 
procent. ‘China is niet meer die grote groeimotor die het voor de pandemie was.’ 

Van Dijkhuizen denkt wel dat de situatie in China de hoge inflatie in Europa wat dempt. ‘Het 
grootste economische probleem voor Europa is niet China, maar inflatie. Doordat de vraag 
vanuit China wat is verminderd, zie je ook dat de prijzen van grondstoffen dalen.’ Voor China 
als industriële grootmacht is bijvoorbeeld metaal belangrijk, maar nu er minder wordt 
gebouwd en geproduceerd, daalt de vraag ernaar. 

Dat drukt de prijzen wereldwijd, zegt Van Dijkhuizen. Ook de olieprijs daalt. Dat komt deels 
door recessievrees in Europa, maar ook doordat er een lagere groei in China wordt verwacht, 
zegt hij. ‘Als wij deze inflatie hadden gehad terwijl in China de economie ook nog eens hard 
groeide, dan waren de prijzen nog hoger geweest.’ Bron: NOS, 30 november 2022. 

Slechte vaccins, streng beleid: waarom China zo worstelt met corona 

Drie jaar na de uitbraak van het virus is China nog altijd in de ban van corona. Waar wij bijna 
alle maatregelen hebben losgelaten, heeft China vastgehouden aan een streng testbeleid en 
lockdowns. Steeds meer Chinezen schreeuwen om versoepelingen, maar de regering durft het 
niet aan. Kan China dit wel volhouden? We bespreken het met vaccinoloog Anke Huckriede 
en China-experts Manya Koetse en 1. Waarom is het Chinese coronabeleid nog zo streng?  

In Nederland kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen dat we in lockdown moeten 
vanwege het coronavirus, maar in China ligt dat anders, vertelt correspondent Roland Smid.  

‘In China is sprake van een bevolking die matig is gevaccineerd. Omdat altijd is ingezet op het 
voorkomen van besmettingen, hebben ook weinig Chinezen corona gehad. Daardoor is 
nauwelijks sprake van natuurlijke immuniteit.’  

Er zijn meer problemen: buiten de steden is de vaccinatiegraad vooral bij ouderen laag. Ook 
wordt getwijfeld aan de werkzaamheid van de vaccins die in China zijn gebruikt, vertelt 
hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede.  

‘In China is het eigen Sinovac-vaccin gebruikt, maar dat werkt minder goed dan de mRNA-
vaccins die wij hebben ingezet. Daar komt bij dat het Sinovac-vaccin niet is ontwikkeld om 
ook bescherming te bieden bij andere varianten, zoals de nu dominante Omikron-variant.’ 

Smid: ‘De Chinese regering vreest dat als ze nu alles opengooit, de besmettelijkere Omikron-
variant dan ook razendsnel rond zal gaan.’ 

Met alle problemen rond de vaccinatiegraad en de vaccins zelf is de vrees dat inwoners alsnog 
heel ziek van corona kunnen worden, zegt Smid. ‘En als echt veel mensen ziek worden, kan 
de Chinese zorg, waar de tekorten groot zijn, dat niet aan.’ 

Daarbij is er ook een risico voor ons, vult Huckriede aan. ‘Met zo'n grote populatie die straks 
in één keer het virus kan oplopen, is de kans aanwezig dat er nieuwe varianten ontstaan. 
Varianten die ook voor ons gevaarlijk kunnen zijn.’ 

2. Hoe kijkt de regering dan naar de protesten?  

Uit angst voor een zorginfarct wordt vastgehouden aan het voorkomen van besmettingen, 
maar steeds meer Chinezen zijn dus helemaal klaar met dat strenge beleid. Het gaat daarbij 
volgens Smid vooral om inwoners van grote steden, waar veel mensen al maanden op elkaar 
leven door de ingestelde lockdowns.  

Smid: ‘Het is de spagaat waar de Chinese overheid nu in verkeert, maar vanuit het perspectief 
van de regering is er geen tussenweg mogelijk. De maatregelen een beetje loslaten leidt tot 
veel meer besmettingen, is de angst.’ 
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De eerste reactie was dan ook: het doodzwijgen van de protesten. Maar toch wordt inmiddels 
ook gekeken naar manieren om de publieke opinie over dit onderwerp te beïnvloeden, vertelt 
sinoloog Manya Koetse.  

‘De stem van het volk wordt wel gehoord. Een belangrijke politieke commentator in China 
heeft iedereen aangeraden zich niet te laten meesleuren in deze protesten. Hij waarschuwt dat 
mensen niet inzien welke dramatische gevolgen dat voor het land kan hebben.’ 

3. Gaan de protesten het beleid veranderen?  

Grote veranderingen in het zerocovidbeleid? Die zullen de protesten volgens onze experts niet 
teweegbrengen. Smid: ‘Als je kijkt naar de geschiedenis van protestbewegingen in China, dan 
moet je concluderen dat het geen kans van slagen heeft.’ 

 

Een chinese demonstrant in Beijing. @ AP 

‘Als je kijkt wat er nu gebeurt: demonstranten worden aangehouden en in Shanghai wordt er 
met barricades door de stad van alles aan gedaan om nieuwe protesten te voorkomen.’ 

Toch ziet Koetse dat op lokaal niveau de demonstraties wel effect kunnen hebben. ‘Op 
verschillende locaties is het testbeleid iets versoepeld. Ouderen hoeven daar bijvoorbeeld niet 
meer mee te doen aan alle verplichte testen. Lokaal kan dus wellicht meer worden gekeken of 
er minieme versoepelingen kunnen zijn.’ 

Hoewel her en der minieme versoepelingen zijn, blijft de regering er alles aan doen om de 
protesten de kop in te drukken. In Shanghai werden vannacht veel demonstranten 
gearresteerd. Niemand weet wat voor straf zij zullen krijgen.  

‘De demonstranten weten dat ze een risico lopen’, zegt Smid. ‘In het verleden zijn mensen die 
lichte kritiek uitten op het regime daarvoor bestraft met een gevangenisstraf van tien jaar. 
Voor deze demonstraties, waarbij ook werd opgeroepen tot het aftreden van president Xi 
Jinping, kunnen de straffen nog hoger zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 29 november 2022. 

China pakt BBC-journalist op bij demonstratie tegen regime 

De Britse BBC-journalist Edward Lawrence is opgepakt tijdens een straatprotest in de 
Chinese stad Shanghai. ‘De BBC is uiterst bezorgd over de behandeling van onze journalist 
Ed Lawrence, die werd gearresteerd en geboeid toen hij verslag deed van de protesten in 
Shanghai’, schrijft de Britse publieke omroep in een verklaring. 
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Uit de verklaring van de BBC blijkt dat Lawrence inmiddels weer is vrijgelaten. De omroep 
zegt dat de aanhouding hardhandig verliep: ‘Hij werd enkele uren vastgehouden voordat hij 
werd vrijgelaten. Tijdens zijn arrestatie is hij door de politie geslagen en geschopt. Dit gebeurde 
terwijl hij aan het werk was als geaccrediteerd journalist.’ 

Op beelden die rondgaan op Twitter is te zien hoe Lawrence door een viertal politieagenten 
tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen. 

Op een andere video loopt hij in handboeien voorbij, begeleid door twee agenten. Te horen is 
hoe hij in het Engels roept: ‘Bel onmiddellijk het consulaat!’ 

In meerdere Chinese steden demonstreren groepen mensen tegen het regime. De protestgolf 
is uniek voor het China van de laatste jaren. Onder meer in Shanghai, Beijing en Wuhan 
protesteren mensen tegen het coronabeleid en roepen ze zelfs op tot het vertrek van president 
Xi Jinping. De politie greep in en volgens getuigen zijn veel mensen opgepakt. 

Een van de aanleidingen voor de protesten is een brand in de stad Urumqi in de provincie 
Xinjiang waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden zij vanwege 
een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen. In het flatgebouw zouden deuren zijn 
vergrendeld. Daarnaast zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk kunnen bereiken door 
hekken die waren geplaatst. 

Sommige slachtoffers zouden uit angst de coronaregels te overtreden hun woning niet direct 
hebben durven verlaten. In Urumqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet 
uit. 

Zaterdag waren herdenkingen voor de slachtoffers georganiseerd in steden in het hele land. 
Onder andere in Shanghai mondde dat uit in protesten. Op video's die via social media werden 
gedeeld, is te zien dat een groep demonstranten 'weg met de Communistische Partij en weg 
met president Xi Jinping' scandeert. 

Gisteren gingen mensen opnieuw de straat op in veel steden, waaronder Shanghai, Beijing, 
Wuhan, Guangzhou, Xi'an en Chongqing. Bron: RTL Nieuws, 29 november 2022. 

China probeert protesten dood te zwijgen: 'Jullie gaan hiervoor boeten' 

Ongekend in China: een golf van protesten verspreidt zich over het land. Grote groepen 
mensen demonstreren tegen het strenge coronabeleid van de regering, maar op de Chinese 
televisie is daar niets van te zien. De regering probeert te doen alsof er niets aan de hand is, 
maar lijkt de controle te verliezen. 

De protesten in China zijn al dagen aan de gang, maar de regering heeft er nog altijd formeel 
niet op gereageerd. Toch zijn er ook prominente overheidsfiguren die wél iets over de protesten 
hebben gezegd. En die reacties liegen er niet om.  

Zoals in de Chinese stad Nanjing. Studenten protesteren daar al dagen op het terrein van de 
universiteit tegen de lockdown én de vele coronatesten die ze moeten ondergaan. De voorzitter 
van de universiteit, tevens een belangrijke man binnen de Chinese communistische partij, 
heeft daar woedend op gereageerd.  

De voorzitter vertelde de studenten dat dit overheidsbeleid was dat hij niet wilde en niet kon 
veranderen. De schuld ligt volgens hem bij de studenten zelf: ‘Jullie willen je gewoon niet laten 
testen én daar gaan jullie nu voor boeten.’ 

Het geeft een interessant inkijkje in hoe de staat tegen de protesten aankijkt, vertelt onze 
correspondent Roland Smid vanuit Shanghai. ‘Maar dit soort beelden zul je echt niet terugzien 
in de Chinese staatsmedia. Het zijn beelden die in het buitenland via sociale media zijn 
verspreid, maar in China zelf worden gecensureerd.’   
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@ NAP – massale demonstraties tegen strenge lockdowns 

De regering kan zelf bepalen wat op de staatsmedia te zien is, zegt Smid. ‘En op sociale media 
zoals WeChat is er censuurpolitie die alle berichten probeert weg te halen die met de 
demonstraties te maken hebben.’ 

Volgens Smid is de censuurpolitie op dit moment lang niet zo succesvol als normaal. ‘Mensen 
nemen het woord protest niet in de mond of laten hun afkeer van de huidige situatie blijken 
met ironische teksten. Het zijn berichten en afbeeldingen die steeds verder door de censuur 
glippen én dus ook veel Chinezen bereiken.’ 

Omdat er steeds meer berichten doorheen glippen, wordt in China nu via de sociale media 
ook de tegenaanval geopend, vertelt Smid. ‘Er zijn ook berichten op WeChat waarin wordt 
getwijfeld aan de oprechtheid van deze protesten.’ 

Eén van de theorieën die daar nu rondgaat, zegt Smid, is dat de protesten door Amerika 
zouden zijn georganiseerd. ‘De plek waar in Shanghai zo fel is geprotesteerd, ligt namelijk op 
minder dan één kilometer afstand van het Amerikaanse consulaat. Wie achter dit soort 
complottheorieën zit, is niet duidelijk.’ Bron: RTL Nieuws, 28 november 2022. 

China versoepelt coronaregels na ongekende protesten 

Na een periode van ongekende protesten gaat China in het hele land de coronaregels 
versoepelen. Mensen met milde ziekteverschijnselen en mensen die positief zijn getest maar 
geen symptomen hebben, mogen voortaan thuis in quarantaine blijven. 

Tot nu toe werden door massale lockdowns complete wijken en fabrieken volledig van de 
buitenwereld afgesloten, ook als er maar één positief geval was gevonden. Ook werden mensen 
overgebracht naar quarantainefaciliteiten, die bomvol zaten en onhygiënisch waren. 

Volgens de Chinese nationale gezondheidsdienst zijn de meeste besmettingen 
asymptomatisch of leiden ze slechts tot milde symptomen, wat betekent dat de besmette 
mensen geen speciale behandeling nodig hebben. ‘Zij kunnen thuis in isolatie gaan en als hun 
situatie verslechtert, kunnen ze worden overgebracht naar een ziekenhuis.’ 

Correspondent Garrie van Pinxteren in Beijing: 

‘Dit wordt gezien als een grote wijziging in de Chinese coronastrategie. We zagen vorige week 
al vage signalen dat er iets ging veranderen, maar nu is het echt tot nationaal beleid verklaard. 
Dit lijkt toch wel met de protesten van de afgelopen weken te maken te hebben. Maar je kunt 
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ook wel zeggen dat het op een heel vreemd moment komt. De laatste tijd zijn er juist meer en 
meer besmettingen, waar we overigens minder en minder van zullen weten omdat er minder 
getest zal worden. 

Daar komt bij dat de vaccinatie onder ouderen nog niet echt op orde is. Als je kijkt naar die 
feiten, lijkt dit dus niet het meest logische moment om met versoepelingen te komen. Maar 
het lijkt erop dat ze door de protesten niet veel langer meer konden wachten.’ 

De gezondheidsdienst heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het aanwijzen van 
hoogrisicogebieden. Overheden mogen niet zomaar complete wijken in lockdown plaatsen, 
maar moeten per gebouw, verdieping en woning bepalen of er sprake is van een verhoogd 
risico op besmetting. Of dit het einde betekent van de zero-covidstrategie, heeft de 
gezondheidsdienst niet gezegd. 

Er zijn naast de gewijzigde quarantaineregels ook andere versoepelingen. Zo wordt het 
makkelijker om van de ene plek naar de andere te reizen, omdat mensen niet overal meer een 
test nodig hebben. Op veel openbare plekken hoeven ze geen groene code op hun smartphone 
te laten zien, die toont dat ze gezond zijn. Ook zal er een stuk minder getest worden en gaat 
de Chinese overheid meer inzetten op vaccinaties voor ouderen. 

Correspondent Garrie van Pinxteren in Beijing: 

‘Dat is heel laat, maar het gebeurt nu dus wel. Er is sprake van dat mensen een vierde prik 
zullen krijgen. En er zijn speciale aanwijzingen opgenomen voor mobiele en tijdelijke 
vaccinatieposten voor ouderen. Mensen moeten ook worden gestimuleerd om een prik te 
nemen. 

De Chinese overheid zei aan het begin van de pandemie nog dat de vaccins gevaarlijk waren 
voor ouderen, maar moet nu uitleggen dat het eigenlijk best meevalt. En dat geldt ook als je 
een hoge bloeddruk hebt, maar die onder controle houdt met pillen, dan kun je prima het 
vaccin nemen. Daar komt nu de nadruk op te liggen.’ 

Sinds het begin van de coronapandemie eind 2019 heeft China covid-19 beschouwd als een 
extreem gevaarlijk virus in dezelfde categorie als cholera of de builenpest. Die houding 
veranderde vorige week toen deskundigen concludeerden dat de Omikron-variant een stuk 
minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties. De vicepremier die verantwoordelijk is voor de 
bestrijding van het virus bevestigde dat. Bron: NOS, 7 december 2022. 

 

@ EPA 
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Ongetwijfeld straks nieuwe coronagolf in China', weinig zorgen over 
Nederland 

China voert voor het eerst in bijna drie jaar tijd coronaversoepelingen door na grootschalige 
protesten tegen het strenge beleid. Het besluit komt op een moment dat het land te maken 
heeft met een grote besmettingsgolf: voor zover bekend testen dagelijks zeker 30.000 mensen 
positief. 

‘Voor China wordt dit heel spannend’, zegt Dennis Mook-Kanamori, huisarts-epidemioloog bij 
het Leids Universitair Medisch Centrum. Besmette mensen zonder symptomen mogen vanaf 
nu thuis in isolatie, en hoeven niet meer in speciale quarantainefaciliteiten te verblijven. ‘Nu 
ze niet meer in groepsisolatie hoeven, leidt dit ongetwijfeld tot een nieuwe besmettingsgolf.’ 

Daar komt bij dat de vaccinatiegraad en natuurlijke immuniteit van Chinezen een stuk lager 
is dan hier. ‘De vaccins die ze gebruiken, waaronder hun eigen ontwikkelde Sinovac, 
beschermen minder goed en zijn ook sneller uitgewerkt dan onze vaccins’, zegt Mook-
Kanamori. ‘En door de vele lockdowns hebben ze minder natuurlijke immuniteit.’ 

De versoepelingen van de coronamaatregelen ten spijt, blijft de greep van de Chinese overheid 
op de bevolking onverminderd sterk. 

Andere versoepelingen leiden ertoe dat niet langer hele stadswijken op slot gaan als iemand 
in die buurt positief is getest. Dat wordt vanaf nu per gebouw of verdieping beslist. Ook wordt 
het makkelijker om van de ene plek naar de andere te reizen, omdat mensen niet overal meer 
een test nodig hebben. Er zal een stuk minder worden getest en de Chinese overheid wil 
zwaarder inzetten op vaccinaties voor ouderen. 

Sinds het begin van de pandemie eind 2019 heeft China corona beschouwd als een extreem 
gevaarlijk virus. Vorige week veranderde dit nadat deskundigen concludeerden dat Omikron 
minder gevaarlijk is dan andere varianten. 

Hoe groot die nieuwe besmettingsgolf zal worden, is koffiedik kijken voor virologen en 
epidemiologen. China is niet transparant over besmettings- en vaccinatiecijfers. ‘Het grootste 
probleem voor China zal de hoge druk op de zorg worden’, zegt Alma Tostmann, epidemioloog 
aan het Radboud UMC. ‘Relatief weinig ouderen hebben een booster gehad. En ze hebben best 
een oude populatie.’ Ter vergelijking: in Nederland zijn sommige ouderen inmiddels vijf keer 
gevaccineerd. 

Er is een kans dat een besmettingsgolf in China ook zal leiden tot meer besmettingen in het 
buitenland, ook in Nederland. Maar vooralsnog maken de epidemiologen zich daar nog weinig 
zorgen over. ‘Als het om een van de vele Omikron-varianten gaat, is dat niet zo'n probleem. 
Dat kunnen we door onze immuniteit en vaccinaties wel aan’, zegt Mook-Kanamori. 

Als in China de komende weken veel mensen tegelijkertijd besmet raken, zouden er nieuwe 
varianten kunnen ontstaan. ‘Het wordt zorgelijk als deze nieuwe variant onder onze 
immuniteit uit glipt en een stuk besmettelijker is. Dat kan ook met een nieuwe Omikron-
variant. Maar we kunnen het niet voorspellen’, zegt Tostmann. ‘Wanneer er een helemaal 
nieuwe variant ontstaat, kan het tot problemen leiden’, zegt Mook-Kanamori. ‘Als dat gebeurt, 
is het belangrijk dat we dat op tijd weten.’ 

In het verlengde daarvan wijzen zowel Mook-Kanamori als Tostmann erop dat China tot 
dusver niet bepaald transparant is geweest rond de pandemie binnen de landsgrenzen. Bron: 
NOS, 7 december 2022. 

Coronagolf overspoelt kwetsbaar China 

Sinds China eerder deze maand vrijwel alle coronamaatregelen plots ophief, grijpt het virus 
er razendsnel om zich heen. De overheid wekt een onvoorbereide indruk. 

‘Al drie uur sta ik hier te wachten. Kijk hoe langzaam alles gaat’, roept een oudere, magere 
man met een bontmuts op verontwaardigd. Hij staat in de rij bij de koortskliniek van het 
Chaoyang-ziekenhuis. Bron: De Standaard, 15 december 2022. 
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Voor apotheken in China staan lange rijen van mensen die medicijnen en zelftests willen 
kopen. Op de foto: een apotheek in Nanjing, hoofdstad van de provincie Jiangsu.  @ AFP 

Nieuwe corona-explosie teistert China, tachtig procent 
ziekenhuismedewerkers nu besmet 

Sinds de draconische ‘Zero-Covid’-maatregelen zijn opgeheven, kampt de Chinese hoofdstad 
Beijing met een explosie van coronabesmettingen. In meerdere ziekenhuizen in de stad is meer 
dan 80 procent van de medewerkers besmet met het virus. Zij moeten verplicht toch aan het 
werk. Alle operaties zijn wel uitgesteld, tenzij de patiënt zich in een levensbedreigende situatie 
bevindt. 

China houdt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) graag vast aan het verhaal dat 
de uitbraak veroorzaakt is door het beëindigen van het Zero Covid-beleid. Maar de WHO zegt 
ook dat de nieuwe coronagolf al ingezet was ‘lang voordat’ de maatregelen werden versoepeld. 
Het aantal nieuwe besmettingen nam na die versoepelingen wel een vlucht. Hoeveel mensen 
er exact besmet zijn is niet te zetten, omdat de meeste mensen niet meer worden getest.  

Ook in andere delen van het land is sprake van een overweldigende golf van nieuwe 
besmettingen. Een arts uit de centraal gelegen provincie Sichuan zegt tegen persbureau 
Reuters dat er in zijn ziekenhuis dagelijks 700 tot 800 nieuwe mensen binnenkomen met 
koorts. Het ziekenhuis kampt inmiddels met een tekort aan medicijnen en vreest dat ook daar 
een groot deel van het personeel binnenkort besmet is omdat er onvoldoende 
beschermingsmateriaal voorhanden is.  

De Verenigde Staten hebben China hulp aangeboden om een nieuwe uitbraak het hoofd te 
bieden, maar daar zou de regering in Beijing vooralsnog niet op hebben gereageerd. De 
Chinese overheid wijst erop dat bijna 90 procent van de bevolking is gevaccineerd. Dat gebeurt 
met het eigen vaccin Sinovac, dat maar zo’n 60 procent bescherming biedt tegen ernstige 
ziekte door het coronavirus. Voor vaccins als Pfizer en Moderna is dat respectievelijk 90 en 97 
procent. Bron: BNN/VARA, 14 december 2022. 
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Zorgstelsel China piept en kraakt: patiënten massaal naar ziekenhuis 

Het coronavirus raast door China nu de overheid het zerocovidbeleid vorige week overboord 
heeft gekieperd. De nieuwe situatie leidt tot nieuwe problemen. Zo is er in de ziekenhuizen in 
de provincie Hebei een beddentekort. Ook elders piept en kraakt het zorgsysteem. Veel 
zorgmedewerkers zitten met een besmetting thuis. Operaties worden uitgesteld. 

Afgelopen zondag brachten 22.000 inwoners van Beijing een bezoek aan het ziekenhuis: maar 
liefst 16 keer zoveel als een week eerder. Het noodtelefoonnummer van de stad kreeg zes keer 
zoveel telefoontjes te verwerken als normaal, schrijft The Sydney Morning Herald. 

Nadat de overheid bijna drie jaar alles uit de kast heeft getrokken om besmettingen te 
voorkomen, nemen veel Chinezen liever het zekere voor het onzekere als ze hebben vastgesteld 
dat ze het virus hebben opgelopen. Controleren of je besmet bent valt overigens nog niet mee, 
want er is ook een plotseling tekort aan sneltesten. 

Door het jarenlange zerocovidbeleid in China bestaat er weinig immuniteit in het land. De 
autoriteiten hebben de bevolking weliswaar ingeënt met het zelfgemaakte Sinovac-vaccin, 
maar dat beschermt minder goed dan de mrna-vaccins van Pfizer/Biontech en Moderna. Ook 
hebben opmerkelijk veel ouderen, de kwetsbaarste groep, ervoor gekozen om zich niet te laten 
vaccineren. 

De verwachting is daarom dat het ergste nog moet komen. Deskundigen gaan ervan uit dat 
de besmettingspiek ergens tussen januari en maart wordt bereikt. Bron: BNN/VARA, 13 
december 2022. 

Zonder zero-Covid is er in China geen houden meer aan 

Coronagolf Sinds China eerder deze maand vrijwel alle coronamaatregelen plots ophief, grijpt 
het virus er razendsnel om zich heen. De overheid wekt een onvoorbereide indruk. 

‘Al drie uur sta ik hier te wachten. Kijk hoe langzaam alles gaat’, roept een oudere, magere 
man met een bontmuts op verontwaardigd. Hij staat in de rij bij de koortskliniek van het 
Chaoyang-ziekenhuis in Beijing, want hij heeft koorts. Of hij ook corona heeft? „Dat maakt 
toch niet uit? Ik wil gewoon behandeld worden’, zegt hij. ‘Dit is toch een koortskliniek? Ik wil 
medicijnen.’ 

Er is een blauwe, gewatteerde gang van tenten opgezet buiten bij de ingang van de kliniek. De 
toeloop is te groot om iedereen in het ziekenhuis zelf te kunnen laten wachten. Het is een paar 
graden onder nul, de wind blaast de boomblaadjes door de verder uitgestorven straten. De 
mensen in de lange tent hebben de capuchons van hun gewatteerde jassen ver over hun hoofd 
getrokken. Ze dragen mondkapjes, ze houden afstand. En ze zeggen niets. Iedereen voor of 
achter je in de rij kan besmet zijn met corona. 

Of het ziekenhuis ook echt medicijnen heeft, is nog afwachten. Er is in heel China een groot 
tekort aan zowel medicijnen als medisch personeel. Corona heeft na het loslaten van de 
meeste maatregelen, nu zo’n week geleden, meteen snel om zich heen gegrepen. Zo snel zelfs 
dat je je kunt afvragen of de ziekte al niet veel eerder onbeheersbaar was geworden, en de 
overheid bijna niet anders kon dan het zero-Covidbeleid opgeven, protesten of geen protesten. 

Het zicht op het aantal besmettingen raakt nu steeds meer zoek. De Nationale 
Gezondheidscommissie (NGH) meldde woensdag dat asymptomatische gevallen niet meer in 
de statistieken worden opgenomen omdat ‘veel asymptomatische gevallen ervoor kiezen om 
zich niet te laten testen’. Dat maakt de officiële cijfers weinig relevant. Woensdag werden in 
heel China nog maar 2.291 nieuwe gevallen gemeld. Op 6 december, toen de versoepelingen 
nog niet van kracht waren, ging het officieel nog om ruim een tienvoud daarvan, inclusief de 
asymptomatische gevallen. 

Hoeveel mensen sterven door corona, is evenmin duidelijk. Officieel is er sinds de 
versoepelingen nog geen dode gevallen. De norm is dat mensen die ook een andere 
onderliggende ziekte hebben, over het algemeen geregistreerd worden als gestorven aan die 
andere ziekte, meldde de Washington Post. 
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Eerdere berekeningen voorspelden dat het loslaten van het zero-Covidbeleid tot meer dan een 
miljoen doden zou kunnen leiden. De universiteit van Fudan kwam zelfs op 1.6 miljoen 
sterfgevallen. 

Bij de drie apotheken in de buurt van het ziekenhuis is het druk: nergens mag je de zaak ook 
echt binnen, er staat een tafeltje bij de ingang met de meest verkochte producten. ‘Ik wil graag 
banlangen kopen’, zegt een wat oudere vrouw. Dat is een traditioneel Chinees medicijn dat 
zou helpen tegen aandoeningen van de luchtwegen en ook tegen corona. ‘Uitverkocht’, zegt de 
apotheker in de eerste, kleine apotheek. „Dat spul helpt ook helemaal niet’, zegt een andere 
oudere vrouw, die zelf uit is op een Westers medicijn tegen koorts. Maar ook dat heeft de 
apotheek niet op voorraad. En corona-zelftests? Die heeft ze al helemaal niet. 

Bij de tweede apotheek kun je wel handontsmettingsmiddelen krijgen en mondkapjes, maar 
ook geen tests of koortsmedicijnen. De derde apotheek heeft wel voorraad. De winkel staat 
daarom vol met mensen die allemaal mondkapjes dragen, maar die wel heel dicht op elkaar 
staan. De apotheker, een vrouw in een witte jas met een wit kapje in haar haar gestoken, kan 
de medicijnen en de tests alleen nog niet verkopen. De lijst met omschrijvingen, aantallen en 
prijzen van de vers aangekomen medicijnen is er nog niet. ‘En zonder die lijst mag ik niets 
verkopen.’ Als de mensen gaan morren, laat ze een papiertje zien met een QR-code. Als je die 
scant, krijg je het als eerste te horen wanneer er weer voorraad is. 

Ondertussen probeert de overheid de ergste knelpunten zo snel mogelijk te versoepelen. Zo 
zouden er inmiddels bij elkaar meer dan 47 duizend koortsklinieken in het hele land zijn, 
waardoor mensen nu gemiddeld nog maar veertig minuten zouden hoeven wachten voordat 
ze worden behandeld. Noodziekenhuizen die eerst bedoeld waren voor quarantaine, worden 
nu omgebouwd tot ziekenhuizen voor mensen met ernstige klachten. Het aantal IC-bedden 
wordt uitgebreid, en er wordt een vaccinatieprogramma uitgerold om mensen van boven de 
zestig een tweede boostershot te geven. 

Maar tegelijkertijd worden er ook dagelijks coronarestricties opgeheven. Zo is de app die 
bijhield in welke wijken van welke steden je was geweest, dinsdag offline gehaald. De overheid 
heeft beloofd dat ook alle verzamelde gegevens zullen worden vernietigd. 

Daarover was veel vreugde op sociale media. Het betekent dat iedereen weer onbegrensd en 
ongecontroleerd kan reizen. Maar dat is best gevaarlijk, nu het grote reizen rondom Chinees 
Nieuwjaar, dat deze keer op 22 januari valt, voor de deur staat. Dan reist traditiegetrouw 
iedereen terug naar zijn familie op het platteland: het is de grootste volksverhuizing van het 
jaar en kan tot een enorme verspreiding van de ziekte leiden. 

De overheid wekt zo sterk de indruk dat ze de ziekte zo snel mogelijk wil laten rondrazen, 
zodat iedereen ook snel weer verder kan met het dagelijks leven, en de economie ook weer 
snel op gang kan komen. Maar van dat laatste is in Beijing nog niets te merken: de straten 
blijven akelig leeg, veel mensen werken nog steeds vanuit huis. 

Het lijkt een gok waartoe de overheid plotseling werd gedwongen. Waardoor? Misschien 
door de protesten, misschien door de economische malaise, misschien doordat de ziekte al 
zozeer rondwaarde dat er gewoonweg geen houden meer aan was. 

Maar dat het een al lang voorbereid, weloverwogen besluit was, is onwaarschijnlijk. Dan 
hadden toch eerst de vaccinatie, de medicijnvoorraad, de ziekenhuizen en de zelftests op orde 
gebracht moeten worden. Daar wordt nu pas aan gewerkt. Dat er de afgelopen drie jaar vrijwel 
niets aan is gedaan, geeft aan hoezeer de Chinese president Xi Jinping overtuigd moet zijn 
geweest dat zijn communistische heilstaat sterker zou blijken dan corona. Van dat idee is nu 
niets meer over. Bron: NRC, 14 december 2022. 
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Ondanks de opheffing van de coronamaatregelen is het op straat in Beijing nog steeds erg 
rustig. @ Josh Arslan/Reuters 

Chinezen, 'bevrijd' van coronaregime, zijn nu op zichzelf aangewezen 

Nog niet zo lang geleden was de boodschap in het land van 1,4 miljard mensen nog: we moeten 
het aantal coronabesmettingen naar nul brengen. Maar een week geleden nam China met een 
reeks versoepelingen afscheid van zijn ongekend strikte coronaregime. Chinezen zijn er niet 
gerust op en proberen zichzelf zo goed mogelijk te beschermen. 

Dat is niet eenvoudig, hebben velen inmiddels ook ervaren. Er is een groot tekort aan zowel 
medicijnen als coronazelftests. Chinezen zijn op die laatste aangewezen nu er steeds minder 
testcentra open zijn. Op internet zijn de tests ook niet of nauwelijks meer te krijgen, waardoor 
in Beijing op sommige plekken lange rijen staan. 

China-correspondent Garrie van Pinxteren: 

‘De demonstraties hebben er vast aan bijgedragen dat de versoepelingen opeens nogal abrupt 
zijn doorgevoerd. Maar de strenge maatregelen waren ook bijna niet meer te bekostigen. 
Testen, mensen binnenhouden en in massale quarantainecentra zetten, dit alles heeft enorme 
schade aangericht aan de economie. Bij de overheidsinstelling in Beijing die de testen moet 
bekostigen zou de kas leeg zijn. Als je je dan bedenkt dat de ziekte al wild om zich heen aan 
het grijpen was, is duidelijk dat het voor de overheid niet meer vol te houden was. 

Hoe groot de tekorten aan tests en medicijnen precies zijn, is moeilijk in te schatten. Op de 
staatsmedia komen allerlei hoopvolle berichten. Dat er bijvoorbeeld 3,5 miljoen medicijnen in 
Beijing zijn geleverd: 'binnenkort kunnen jullie die vast en zeker allemaal kopen'. Maar hier 
op internet een coronatest bestellen is nog steeds niet mogelijk.’ 

Huisartsen zijn er eigenlijk niet, Chinezen zijn gewend om naar een ziekenhuis te gaan om 
daar medicijnen voorgeschreven te krijgen. Diezelfde ziekenhuizen kampen met een tekort 
aan personeel. Veel artsen en hun medewerkers zijn naar verluidt ook besmet. Als ze geen 
symptomen hebben moeten ze toch gewoon werken, wordt via sommige kanalen gemeld, wat 
de personeelstekorten beperkt maar ziekenhuizen ook tot besmettingshaarden maakt. 

Hoe het loslaten van de maatregelen uitpakt is onzeker. Waar China tot voor kort met militaire 
precisie elk 'coronaplukje' bijhield, is ook dat beleid grotendeels losgelaten. Er worden nog wel 
besmettingscijfers bekendgemaakt, maar dan alleen de gevallen waarbij mensen duidelijke 
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coronasymptomen hebben. Hoeveel Chinezen precies besmet zijn is onduidelijk, want er wordt 
dus nauwelijks meer getest op officiële plekken. 

 

In steden als Beijing staan bij apotheken lange rijen voor het kopen van zelftests. @ Reuters 

 

Voor apotheken in Beijing staan lange rijen van mensen die medicijnen en zelftests willen 
kopen, sinds China eerder deze maand plotseling vrijwel alle coronamaatregelen ophief. @  
AFP  
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De Chinese overheid komt sinds een week ook met een radicaal andere boodschap over 
corona. Het virus is 'verzwakt' en brengt eigenlijk niet meer zoveel gezondheidsschade toe: 
krijg je het, dan merk je het misschien niet eens en anders zijn de symptomen mild. Thuis 
uitzieken, is dan het devies. 

In Shanghai, de stad die eerder dit jaar twee maanden in een strenge lockdown zat, gingen 
veel inwoners eropuit, bericht persbureau Reuters. Ze gingen winkelen, bezochten drukke 
kerstmarkten, ontmoetten vrienden en gingen uit eten. Maar in Beijing, waar het aantal 
besmettingen fors is opgelopen, is het beeld anders, met straten die nog altijd opvallend leeg 
zijn. 

China-correspondent Garrie van Pinxteren: 

‘Je hebt het idee dat er gegokt wordt op zo min mogelijk doen, in de hoop dat de ziektegolf ook 
zo snel mogelijk voorbij is. De overheidspropaganda om inwoners gerust te stellen over corona 
wordt door lang niet iedereen geslikt. Mensen zijn onzeker. 

Dat komt deels door de grote tekorten. Maar ook, als je het bijvoorbeeld met Nederland 
vergelijkt, doordat de sociale voorzieningen hier veel slechter zijn. Als je ziek bent, en zeker 
als het langer duurt, heb je geen inkomsten. Je weet niet of je toegang krijgt tot medische 
zorg. Ziekenhuizen zijn overbelast.’ 

Daar komt bij dat Chinezen bijna drie jaar lang te horen kregen dat corona niet meevalt. Ze 
kregen steeds te horen dat het een heel erge ziekte is, de angst ervoor is niet plotseling weg. 
Ze gaan niet per se ineens denken: het is maar een griepje.’ 

Over hoeveel slachtoffers covid nog gaat maken in China zijn de experts het niet eens. 
Sommige modellen voorzien komende maart een piek, met 20.000 doden per dag en alles bij 
elkaar een miljoen doden. Eerder kwamen onderzoekers van de universiteit van Shanghai tot 
een aantal van 1,6 miljoen doden. Ter vergelijking, het officiële dodental door corona in het 
land staat nu op ruim 5200. Het is ook de vraag of alle coronadoden wel als zodanig 
geregistreerd werden en zullen worden. Er zijn berichten dat de richtlijnen om corona als 
doodsoorzaak te mogen vermelden strenger zijn geworden. 

Intussen komen de autoriteiten met optimistisch getoonzette boodschappen. Vandaag melden 
de gezondheidsautoriteiten dat er inmiddels 14.000 'koortsklinieken' bij grote ziekenhuizen 
zijn geopend en 33.000 bij kleinere. Ook wordt erop gewezen dat 93 procent van de bevolking 
inmiddels een of meer vaccinaties heeft gehad. Bron: NOS, 14 december 2022. 

Chinese coronapatiënten zitten in auto aan het infuus 

Chinese coronapatiënten zaten woensdag in hun auto aan het infuus. Omdat het aantal 
coronabesmettingen snel stijgt, hebben de ziekenhuizen geen plek om ze op te vangen. Bron: 
NU.nl, 15 december 2022. 

Crematoria Beijing kunnen golf coronadoden nauwelijks aan 

Beijing wordt overspoeld door een golf van coronabesmettingen en doden. Werknemers van 
enige crematoria in de Chinese hoofdstad melden vandaag dat hun vestigingen het aantal 
sterfgevallen nauwelijks aankunnen. 

Beijing lijkt als eerste grote Chinese stad te maken te hebben met een explosie van 
besmettingen. Het coronavirus verspreidt over het land, een week nadat de meeste 
gezondheidsbeperkingen van het strikte zerocovidbeleid - die bijna drie jaar van kracht waren 
- door het regime werden opgeheven. Dat gebeurde onder druk van de bevolking, vooral 
inwoners van de grote steden waren helemaal klaar met alle beperkingen en de soms zeer 
strenge lockdowns die het sociale en economische leven van velen ontwrichtten. 
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Een vrouw laat zich testen op straat in Sjanghai. © AP 

De op de proef gestelde Chinese autoriteiten accepteren tandenknarsend, maar vooral 
zwijgend, de gevolgen van de door de straat afgedwongen versoepelingen. Chinezen kunnen 
inmiddels weer vrij reizen, verplicht testen in openbare ruimten is afgeschaft en ook kunnen 
besmette burgers thuis in quarantaine gaan in plaats van dat ze een gedwongen verblijf in 
een staatsziekenhuis moeten doorstaan. Officieel zijn er sinds half november slechts negen 
doden aan de epidemie toegeschreven. Officiële cijfers vermelden echter geen covid-
gerelateerde sterfgevallen sinds 4 december. Autoriteiten erkennen nu dat het voor hen 
‘onmogelijk’ is om het nu snel stijgende aantal besmettings- en sterfgevallen bij te houden. 

Deze week lieten de directeuren van vijf bejaardentehuizen aan de lokale pers weten dat ze 
door tekorten geen testen of medicijnen meer konden krijgen. Ze zeiden ook dat ze geen 
noodplan hadden voor het geval besmettingen exploderen. 

Een recent onderzoek door onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong voorspelde dat 
het coronavirus deze winter mogelijk een miljoen mensenlevens in China zou kunnen kosten. 
Dat wil zeggen wanneer een vierde dosis van het vaccin niet snel komt of er toch niet weer 
nieuwe beperkingen worden ingevoerd. 

‘We cremeren twintig lichamen per dag, voornamelijk oude mensen. Veel mensen zijn de 
laatste tijd ziek geworden’, vertelt een Chinese crematoriummedewerker aan het Franse 
persbureau AFP. Het virus laat het personeel niet onberoerd. Van de zestig werknemers van 
het crematorium blijken er meer dan tien positief getest op het virus. Medewerkers van twee 
uitvaartcentra in Beijing waarmee het persbureau contact opnam, bevestigen dat hun 
vestigingen nu de klok rond werken en crematiediensten op de dag van overlijden aanbieden 
om aan de grote vraag te voldoen. Een ander crematorium geeft aan dat het nu een wachtlijst 
van een week heeft. 

De Chinese overheid heeft burgers met milde klachten opgeroepen thuis te blijven en niet 
naar het ziekenhuis te gaan. Dit om te voorkomen dat ziekenhuizen en personeel daar 
overbelast worden. In ziekenhuizen in Beijing zou al tot tachtig procent van het personeel 
besmet zijn, aldus de Britse krant The Guardian. Artsen en verpleegkundigen zou zijn 
gevraagd om toch door te werken, ondanks dat ze zelf ziek zijn. Operaties worden uitgesteld, 
behalve ‘wanneer de patiënt morgen kan doodgaan’, aldus een anonieme arts. 

De Chinese staatsorganisatie die verantwoordelijk is voor de strijd tegen corona is beducht 
voor de komende weken wanneer Chinezen uit de steden massaal terugkeren naar hun 
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families op het platteland om in januari samen Chinese Nieuwjaar te vieren. Dat evenement 
veroorzaakt elk jaar de grootste binnenlandse migratie ter wereld. Alleen al het Chinese spoor 
heeft dan ruim 200 miljoen extra reizigers te verwerken. Nu ook de meeste reisbeperkingen 
zijn opgeheven wordt gerekend op een explosie aan nieuwe besmettingen op het platteland. 

Na eerst met hel en verdoemenis te hebben gedreigd naar degenen die zich niet aan de 
lockdowns hielden, hebben staatsmedia en Chinese gezondheidsexperts de afgelopen dagen 
het gevaar van de Omikron-variant juist weer gebagatelliseerd. Volgens waarnemers om een 
revolte van boze burgers te voorkomen en ook om het gezicht te redden in wat een enorme 
ommezwaai van het beleid is. Zhong Nanshan, een Chinese expert op het gebied van 
luchtwegaandoeningen, stelde zelfs voor om Covid-19 te herdopen in ‘de verkoudheid van het 
coronavirus’. 

Probleem is dat China miljoenen kwetsbare ouderen telt die niet zijn gevaccineerd, terwijl 
testen en koortsmedicatie in veel apotheken niet meer beschikbaar blijken. Medewerkers van 
veel bejaardentehuizen in Beijing, waarmee AFP vrijdag contact opnam, weigerden de situatie 
in hun vestigingen te bespreken. Landelijk blijven veel verpleeghuizen een zogenaamd 
‘gesloten circuit’ hanteren - een inperkingsmaatregel waarbij personeel ter plaatse moet 
slapen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitte eerder haar bezorgdheid over het feit dat 
de Chinese bevolking van 1,4 miljard mensen niet voldoende was gevaccineerd. Bron: AD, 16 
december 2022. 

Besmettingsgolf China na drastische versoepelingen: 'Iedereen die ik 
spreek heeft corona' 

Straten in hoofdstad Peking zijn uitgestorven. Winkels zijn gesloten en restaurants nagenoeg 
leeg. Niet omdat de Chinese overheid strikte coronaregels oplegt, maar omdat de stad kampt 
met een besmettingsgolf. Ruim een week geleden liet China het zerocovidbeleid los, nu maakt 
opluchting plaats voor onrust. 

De campus van de Tsinghua University in Peking was voor de Nederlandse Martijn de Geus 
een relatief rustige en onbezorgde plek om tijdens de pandemie te werken en wonen. Maar 
deze week staat alles op zijn kop. 

De 35-jarige universitair docent kreeg voor het eerst corona en zag iedereen om hem heen ziek 
worden. ‘Ik belde collega's en studenten om me ziek te melden, maar ook zij bleken ineens 
allemaal covid te hebben.’ De campus ligt nu zo goed als stil. Net als delen van de hoofdstad. 

Peking lijkt als eerste grote Chinese stad te maken te hebben met een enorme uitbraak van 
het virus. Volgens de autoriteiten is niet te achterhalen hoe groot de uitbraak precies is, omdat 
veel mensen niet meer worden getest. 

In China gold tot vorige week nog een zerocovidbeleid. Bij enkele besmettingen volgden harde 
lockdowns, er werd massaal getest en scholen en bedrijven werden acuut gesloten. China wist 
daarmee het aantal besmettingen en doden laag te houden. 

Maar na veel kritiek en uitzonderlijk hevige protesten tegen dat beleid deed de overheid flinke 
concessies. Lockdowns zijn nu alleen lokaal, reizen mag weer, testen voor openbare 
gelegenheden is niet meer nodig en je mag thuis in isolatie in plaats van in een faciliteit van 
de overheid. 

De opluchting onder veel Chinezen was aanvankelijk groot, maar er zijn nu ook zorgen. Er is 
een run op griepmedicijnen en daardoor ook een tekort. Ook staan er voor sommige klinieken 
lange rijen mensen met coronaklachten. ‘Ik ben bang dat ik het ook zal krijgen, het gaat nu 
zo snel’, zegt de 20-jarige Xie tegen persbureau Reuters. 

De overheid roept mensen die milde klachten hebben op om thuis uit te zieken, om zo te 
voorkomen dat ziekenhuizen en personeel overbelast worden. Door het ontbreken van een 
huisartsensysteem zoals we dat in Nederland kennen, gaan veel mensen direct naar het 
ziekenhuis. Zelfs voor kwalen die niet ernstig zijn, zo vertelt een professor gezondheidszorg 
aan persbureau AP. Volgens hem kan dat tot grote problemen in de zorg leiden. 
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En die problemen lijken op sommige plekken al begonnen. In ziekenhuizen in Peking zou tot 
80 procent van het personeel besmet zijn, schrijft The Guardian. Artsen en verpleegkundigen 
wordt gevraagd om door te werken, ondanks dat ze corona hebben. Operaties worden 
uitgesteld, tenzij het 'levensbedreigend' is. 

En dan is de gezondheidszorg in de grote steden nog goed geregeld. Er is angst voor een 
uitbraak in landelijke gebieden, waar de zorg veel minder is toegerust op veel besmettingen. 
China heeft in allerijl tienduizenden coronaklinieken geopend in het hele land, in de hoop de 
toestroom op te kunnen vangen. 

‘De afgelopen weken zagen we door heel China al meer besmettingen, maar wat er nu in Peking 
gebeurt heeft echt een veel grotere schaal’, zegt correspondent Roland Smid. Zelf woont Smid 
in Shanghai en ook daar nemen besmettingen toe, maar het leven gaat daar vooralsnog 
redelijk normaal door. ‘Je ziet wel dat mensen weer overal mondkapjes dragen en afstand 
houden.’ Hij verwacht dat Peking een voorbode is voor andere Chinese steden. 

De enige besmettingscijfers die China momenteel rapporteert, zijn bevestigde gevallen die zijn 
vastgesteld in openbare testfaciliteiten. Veel mensen testen thuis en die uitslagen worden niet 
officieel gedeeld. ‘Het maakt het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de besmettingen’, 
zegt Smid. Maar ook uit berichten via sociale media blijkt dat veel mensen besmet zijn. 

Bij veel van die mensen verloopt de ziekte mild. Ook bij de Nederlandse Martijn de Geus. Hij 
was drie dagen 'goed ziek', maar kon al snel weer naar buiten. ‘Het is fijn dat je nu geen 
verplichting meer hebt om in quarantaine te blijven. Als je negatief test, kun je weer de straat 
op.’ Wel ziet hij dat veel mensen solidair zijn met elkaar en extra voorzichtig zijn en 
thuisblijven. 

Want er zijn grote zorgen over de oudere bevolking. Het grootste deel van de Chinezen is 
gevaccineerd, maar miljoenen ouderen hebben geen boosterprik gehad. De Chinese overheid 
richt zich nu met lokale campagnes op die ouderen. ‘Medewerkers gaan van deur tot deur om 
mensen aan te sporen de prik te nemen’, zegt Roland Smid. 

Zonder die booster zouden een miljoen Chinezen kunnen overlijden door corona, blijkt uit een 
recent onderzoek van de universiteit van Hongkong. Dat aantal zou volgens de onderzoekers 
flink kleiner zijn als China in deze beginfase van de versoepelingen zorgt dat veel mensen zich 
laten vaccineren. 

China probeert ondertussen vertrouwen uit te stralen. ‘We zullen soepel door de piek van de 
pandemie komen’, zei een woordvoerder van de regering woensdag tijdens een persconferentie. 

Nu de overheid het zerocovidbeleid heeft losgelaten, nemen bedrijven en instellingen hun eigen 
maatregelen. Sommige scholen beginnen weer met digitaal onderwijs en verzorgingstehuizen 
laten geen bezoekers meer binnen. ‘We breken ons hoofd over de veiligheid van onze ouderen’, 
laat een verzorgingstehuis in Shanghai weten. 

Dat in hoofdstad Peking veel mensen maatregelen nemen, is duidelijk. ‘Het is er nu compleet 
uitgestorven als ik mijn twee honden uitlaat’, zegt Martijn de Geus. Toch hoopt hij dat door 
de vele besmettingen de piek ook snel voorbij zal zijn. ‘Ik vroeg mijn collega's al of we volgende 
week weer kunnen afspreken.’ Die vrijheid is er nu wel. Het echte effect van de versoepelingen 
moet de komende weken verder duidelijk worden. Bron: RTL Nieuws, 16 december 2022. 

Korpschef politie: criminelen ’op oude voet’ verder na corona  

Criminelen gaan ‘op de oude voet’ verder nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is, 
meldt de politie zaterdag in een terugblik op het afgelopen jaar. Het aantal aangiftes van 
zakkenrollen is tachtig procent hoger dan tijdens het hoogtepunt van de pandemie, stelt de 
organisatie op basis van voorlopige cijfers. 

Korpschef Henk van Essen: ‘Als er vrijwel niemand op straat is of mensen moeten afstand tot 
elkaar bewaren, worden er weinig zakken gerold. In een dichte winkel is het moeilijk diefstal 
plegen en er waren minder woninginbraken tijdens de lockdowns omdat de mensen vaker 



250 
 

thuis waren. Nu is de samenleving weer open. Je ziet dat criminelen ook op de oude voet weer 
verder gaan.’ 

Het aantal gevallen van winkeldiefstal steeg dit jaar met dertig procent en de politie kreeg 20 
procent meer aangiftes van openlijk geweld, zo staat eveneens in de terugblik. Verder werd 
het jaar ook getekend door „forse maatschappelijke vraagstukken’, zoals grensoverschrijdend 
gedrag, de oorlog in Oekraïne, polarisatie en de inflatie. Van Essen: ‘men ervaart te weinig 
perspectief. Dat uit zich onder meer in demonstraties. De politie is daarbij het eerste gezicht 
van de overheid. Zo worden maatschappelijke en politieke problemen, ook politieproblemen.’ 

De korpschef gaat in de terugblik ook in op de documentaire De Blauwe Familie, over 
uitsluiting, racisme en andere vormen van discriminatie bij de Nederlandse politie. ‘Het raakte 
me dat uitsluiting nog steeds in deze mate voorkomt bij de politie. We doen het al wel beter 
dan voorheen, maar nog lang niet goed genoeg, toont ook de documentaire.’ Hij zegt niet te 
kunnen garanderen dat er geen fouten meer worden gemaakt, „maar wel dat we deze daar 
waar mogelijk herstellen en daarvan iets opsteken.’ 

In een interview met EenVandaag gaat Van Essen ook in op de boerenprotesten van afgelopen 
zomer. ‘Ik denk dat wij bij de eerste protesten hebben onderschat hoe fanatiek en breed die 
protesten zouden worden’ zegt de korpschef tegen het programma. „Onze voorbereiding was 
later ook beter.’ Ook noemt hij het tegenover EenVandaag ‘treurig en triest’ dat een 
demonstratie van KOZP in Staphorst deze herfst niet door kon gaan vanwege geweld tegen de 
demonstranten. ‘Ik heb die beelden gezien. Dat is niet des Nederlands, niet waar de 
Nederlandse politie voor staat. Ook in Staphorst hoort zo’n demonstratie plaats te kunnen 
vinden.’ Bron: De Telegraaf, 17 december 2022.  

De lessen van corona beklijven niet, of bedenken we ons nog? 

De coronapandemie ligt achter ons. De gelegenheid om lessen te trekken lieten we aan ons 
voorbijgaan. Het is nog niet te laat, schrijft onze hoofdredacteur Rennie Rijpma. 

In de weken voor kerst lijken de agenda’s van veel mensen uit te puilen met afspraken. Van 
alles en nog wat moet worden afgerond, plooien moeten gladgestreken en we kijken ook al 
vooruit naar volgend jaar. Onwillekeurig dringt de gedachte ‘die lockdown was zo gek nog niet’ 
zich op in alle decemberhectiek. 

De Tweede Kamer stond vandaag nog een keer stil bij de coronapandemie. In Den Haag werd 
het 59e debat gevoerd sinds het virus zijn intrede deed in ons land. Van opperste staat van 
paraatheid is allang geen sprake meer, eindelijk kunnen we met corona omgaan zoals we met 
een stevig griepvirus omgaan. Dat was in de Kamer meteen te merken. Er waren maar weinig 
Kamerleden aanwezig bij het debat met minister Kuipers van Volksgezondheid. 

Eindelijk kunnen we met corona omgaan zoals we met een stevig griepvirus omgaan. En toch 
is er alle reden om alert te blijven. Of zoals Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak 
Management Team, het zei: ‘Het is als met aardbevingen. De tweede kan vlak na de eerste 
komen.’ Het debat stelde wat dat betreft weinig gerust. Van alles waar we werk van zouden 
maken, is nog maar weinig terechtgekomen. Belangrijkste opdracht: meer intensive care 
bedden. Het zijn er 999 en minister Kuipers hielp de Kamer meteen uit de droom: de gewenste 
1700 bedden gaan er niet komen. De bedden zijn niet het probleem, personeel is dat wel. 

Mondkapjes en medicijnen: zelfde verhaal. Of mondkapjes in Nederland kunnen worden 
gemaakt, wordt nog onderzocht. Ondertussen werd deze week bekend dat de laatste 
medicijnproducent in Nederland failliet gaat. De overheid wil de fabrikant niet ondersteunen. 
Tussen woord en daad zit veel ruimte als de druk eraf is. 

Het is zoals het onszelf vergaat; we staan weer massaal in de file, zorgpersoneel heeft meer te 
maken met agressie dan met applaus en hoe vaak wassen we onze handen nog? Het kan 
misschien geen kwaad om een zelfverkozen lockdown in te lassen, de lessen die we in 
coronatijd leerden nog eens te repeteren en daarna over te gaan tot de daadkracht die 
verandering vereist. Bron: AD, 15 december 2022. 
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Coronavariant BQ.1 is dominant geworden in Nederland 

Een andere versie van het coronavirus zorgt momenteel voor de meeste besmettingen. BQ.1, 
een subvariant van Omikron, is in de afgelopen weken dominant geworden. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de virusversie ook een tijdje dominant 
blijft. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen er zieker van worden dan van eerdere varianten. 

Het aantal bevestigde besmettingen blijft stabiel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het 
RIVM 5900 positieve tests. Dat is 1,5 procent meer dan in de week ervoor. Het werkelijke 
aantal kan hoger zijn, want het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die op de 
GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests thuis worden niet meegerekend. 

Ook het aantal ziekenhuisopnames verandert nauwelijks. In de afgelopen week belandden 
347 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Een week eerder waren er (na 
correctie) 429 ziekenhuisopnames door toedoen van het virus. In de weken ervoor lag de 
instroom steeds rond de 350 mensen. 

Omdat het aantal positieve tests tegenwoordig zo weinig zegt over de stand van de epidemie, 
gebruikt het RIVM ook andere manieren om de verspreiding van het coronavirus in de gaten 
te houden. Zo meet het instituut hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Daar is een 
toename te zien, maar vergeleken met de eerdere coronagolven gaat het om lage concentraties. 
In de verpleeghuizen stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen wel. Vorige week zijn 
daar ruim 800 bewoners positief getest. 

In de afgelopen week hebben bijna 43.000 mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten 
zetten. Voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne zakt het weekcijfer tot onder 
de 50.000. De vaccinatielocaties krijgen gemiddeld nog zo'n zeventig bezoekers per dag over 
de vloer. De opkomst daalt al weken. 

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
hebben nu in totaal ruim 3,98 miljoen mensen de herhaalprik gehad. Iedereen van twaalf jaar 
en ouder die de eerste prik of prikken (de basisserie) heeft gehad, komt in aanmerking voor 
de herhaalde vaccinatie. Van die groep heeft zo'n 31 procent zich laten vaccineren. De 
opkomst is lager dan bij eerdere prikrondes. 

Op het hoogtepunt van de campagne, half oktober, zetten de vaccineerders ongeveer 600.000 
herhaalprikken per week. Dat komt neer op meer dan 85.000 inentingen per dag. 

De opkomst is het grootst onder ouderen. Bijna 62 procent van de 60-plussers heeft de 
herhaalprik gehad, en onder 75- tot 85-jarigen ligt dat rond de 70 procent. Bij jonge kinderen 
is de opkomst ongeveer 2 procent. Bron: De Telegraaf, 20 december 2022. 

Beslisboom: dit zijn de richtlijnen rondom corona in de kinderopvang 

Al een tijdje blijft corona op de achtergrond en daar zijn we blij mee. Er gelden geen 
coronamaatregelen meer, ook niet voor de kinderopvang. Wel worden er nog adviezen 
gehanteerd om de verspreiding van corona te voorkomen en te beperken. Deze adviezen staan 
in de meest recente versie van de beslisboom. 

Omdat BOinK met regelmaat vragen krijgt over welke adviezen rondom corona er gelden voor 
de kinderopvang, brengt de belangenvereniging voor ouders de meest actuele beslisboom 
onder de aandacht. De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen en het 
RIVM. In deze versie (12 december 2022) staan geen inhoudelijke wijzigingen, alleen een 
duidelijkere weergave van de bestaande richtlijnen rondom corona in de kinderopvang. 

Beslisboom 

De beslisboom is een vragenschema waarmee men kan bepalen of een kind naar de 
kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. In de beslisboom staat ook informatie over 
hoe lang een kind eventueel thuis moet blijven/in quarantaine moet. De beslisboom is een 
leidraad voor ouders, gastouders en medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. 
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Richtlijnen overheid 

De richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de beslisboom, zijn dezelfde richtlijnen als die op 
de website van de Rijksoverheid staan. De richtlijnen worden in de beslisboom alleen anders 
in beeld gebracht om makkelijker te kunnen bepalen wanneer een kind wel en niet naar de 
opvang (of naar school) mag, maar verschillen op inhoud níet van de richtlijnen zoals ze op de 
website van het RIVM en de Rijksoverheid staan. Bron: Kinderopvang Totaal, 19 december 
2022. 

 

Ouderwets snotterige dagen voor kerst: RS-virus, griep én corona gaan 
rond 

Luchtwegvirus RS, het broertje daarvan hMPV en de griep, allemaal zitten ze in de lift. Ook 
het coronavirus doet nog mee. Alles bij elkaar opgeteld wordt er heel wat afgesnotterd en -
gesnoten op het moment. En da's even wennen, zo'n ouderwetse winter-mengelmoes van 
allerlei virussen. RIVM-viroloog Adam Meijer: ‘Patronen zoals we die zagen vóór corona, lijken 
zich nu te herstellen.’ 

'Vroeger' wisten we niet beter: in het winterseizoen kregen allerlei luchtweginfecties ruim 
baan. Logisch ook: we leven in het koudere seizoen meer binnen en dichter op elkaar. Maar 
tijdens de coronapandemie was dat helemaal anders: toen was het vooral Covid-19 dat de 
klok sloeg. 

Neem bijvoorbeeld de griep, veroorzaakt door influenzavirussen. Rond deze tijd – zo vlak voor 
kerst – in 2020 zaten we op anderhalve meter afstand van elkaar en wasten we onze handen 
stuk. 

Griep was er amper. Vorig jaar idem dito. Viroloog Meijer: ‘Alle coronamaatregelen van toen 
waren zeer effectief, ook tegen andere druppelinfecties.’ 

Eind februari 2022 – het land ging toen weer open – was-ie er dan ineens weer wel. Veel later 
dan normaal belandden onfortuinlijke grieppatiënten alsnog rillend, hoestend en met 
spierpijn in de lappenmand. 

Dit jaar gedraagt de griep zich weer ouderwets. En dat betekent dat het aantal patiënten nu 
oploopt. Vooral het influenzavirus type B lijkt wel wat sneller om zich heen te grijpen dan in 
de laatste seizoenen voor corona. Maar het ene seizoen is nou eenmaal zwaarder dan het 
andere. Meijer: ‘In 2017/2018 was dat ook het geval.’ 

Voorspellen of het ook echt een bovengemiddeld hevig griepseizoen wordt, noemt de RIVM-
viroloog 'in de glazen bol kijken'. ‘Vooral ook omdat die patronen zich nu pas net weer wat 
lijken te herstellen.’ 

Dat is ook het geval wat het RS-virus betreft. Dat is een zeer besmettelijk virus dat ook elk 
jaar weer toeslaat. Meijer: ‘Vooral kinderen tot 1 jaar kunnen daar ernstige klachten van 
krijgen, kortademigheid vooral.’ 

Zelden is RS in Nederland dodelijk. In eerste instantie lijkt het op een verkoudheid. Het virus 
verspreidt zich via de lucht door hoesten of niezen. Ook dit is typisch zo'n virus dat in de 
winter piekt. Behalve in coronatijd. Bron: RTL Nieuws, 20 december 2022. 
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Bron: RTL Nieuws, 20 december 2022. 

Dreun voor Serious Request: dj’s hebben corona en mogen geen gasten 
meer ontvangen in het Glazen Huis 

Een hard gelag voor de organisatie van het Glazen Huis. Twee van de drie radio-dj’s zijn 
positief getest op corona. Daardoor mogen er in Amersfoort geen gasten meer in het huis 
langskomen. 

  

@ ANP 

Dit hebben de drie dj’s van 3FM Serious Request dinsdagavond live in de uitzending 
bekendgemaakt. In het huis wordt vanaf 18 tot en met 24 december actie gevoerd voor Het 
Vergeten Kind. 

De actie gaat onverminderd door, maar bekende Nederlanders mogen niet langer meer 
aanschuiven bij de deejays. De artiesten en actievoerders zijn echter nog wél welkom. ‘De 
gesprekken kunnen worden gevoerd bij de brievenbus en we gaan een alternatief bedenken 
voor de optredens’, laat 3FM-woordvoerder Danny Vormer weten. 

Hoe de dit er exact uit komt te zien, is nog onduidelijk. Achter de schermen werkt 3FM Serious 
Request hard aan een plan B. ‘Gezondheid van de mensen staat op één. Daarom is er een arts 
die de situatie van Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend Van Deelen goed in de gaten 
houdt.’ 

Het Glazen Huis staat voor het tweede jaar op rij in Amersfoort. De actieweek was vorig jaar 
nog maar één dag bezig, toen nieuwe corona-maatregelen roet in het eten gooiden. Publiek 
mocht niet meer langskomen en daarom besloot de organisatie in 2022 terug te komen voor 
een ‘herkansing’. Bron: DG, 20 december 2022. 
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Buiten het Glazen Huis mogen nog wel mensen in Amersfoort langskomen. © ANP 

3FM-dj's in Glazen Huis besmet met corona, Serious Request gaat door 

 

Videostill - Rob Janssen vertelt live op de radio dat hij en Sophie Hijlkema corona hebben.  

Twee van de drie 3FM-dj's die sinds zondag zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort, 
hebben een coronabesmetting opgelopen. Zowel Rob Janssen als Sophie Hijlkema is vanavond 
positief getest, meldt de publieke radiozender die momenteel bezig is met de actieweek Serious 
Request. 

Janssen en Hijlkema hebben vanavond een gesprek gehad met een huisarts en voelen zich fit 
genoeg om door te gaan met de actie voor het goede doel. Ze blijven dan ook in het Glazen 
Huis, samen met dj Barend Van Deelen, die niet besmet is. 

De drie dj's werden vanwege de actie al gecontroleerd op hun gezondheid. Dat zal nu extra 
vaak gebeuren, meldt de zender. De medewerkers die achter de schermen werken tijdens de 
actie zullen regelmatig worden getest. Ook neemt 3FM extra hygiënemaatregelen. 

Omdat de drie achter glas opgesloten zitten in het Glazen Huis, kunnen bezoekers nog steeds 
het terrein waar de actie plaatsvindt bezoeken. Gasten die de dj's tijdens Serious Request in 
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het huis zouden vergezellen, komen ook nog langs. Zij doen alleen wel hun gesprek vanaf de 
buitenkant van het huis. Ook de geplande optredens gaan door, de artiesten treden alleen 
niet in het Glazen Huis zelf op, zoals eigenlijk de bedoeling was. 

Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend Van Deelen zitten sinds zondagmiddag in het Glazen 
Huis in Amersfoort. Ze proberen met Serious Request een week lang zo veel mogelijk geld op 
te halen voor stichting Het Vergeten Kind, onder meer door verzoekjes te draaien in ruil voor 
een donatie. Voor het eerst sinds 2018 eten de dj's niet tijdens de actie en leven ze weer de 
hele week op sapjes, zoals gebeurde sinds de start van de 3FM-actieweek. Bron: NOS, 20 
december 2022. 

België: Bedden op de gang in ziekenhuis door opstoot corona, griep en 
RSV: ‘Klachten? Geef dan geen kus op familiefeest’ 

In sommige ziekenhuizen is er geen bed meer vrij door de combinatie van corona, griep en 
RSV (zie reportage onderaan). VTM Nieuws vroeg aan viroloog Steven Van Gucht wat de 
opstoot betekent voor de feestdagen. 

Kan de zorg dit nog aan? 

Van Gucht: Het is heel druk in de ziekenhuizen, omdat we met een drievoudig probleem zitten. 
Er is veel coronavirus, het griepvirus is aan het stijgen en er is ook nog altijd heel veel RSV. 
Sommige ziekenhuizen komen onder druk te staan, maar op zich is de situatie nog 
beheersbaar. Het is drukker dan normaal, maar nu ook weer niet zo uitzonderlijk veel drukker 
dan anders in de winterperiode. Wat corona betreft, zien we al de eerste tekenen van een 
vertraging en zou het de komende twee weken wat kunnen kalmeren. Dat is dus misschien al 
goed nieuws en voor RSV hopen we hetzelfde. Maar het griepvirus zal waarschijnlijk de 
komende weken nog wel verder doorstijgen. 

Hoe kunnen we besmettingen voorkomen tijdens de feestdagen? 

Het is vooral belangrijk dat we bijzondere aandacht hebben voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid: de grootouders, overgrootouders of iemand met een chronische aandoening. We 
moeten extra attent zijn dat we hen niet besmetten met corona of een ander virus. Denk aan 
een goeie verluchting, aan het openen van raam en deur. Als je zelf een milde klacht hebt, zeg 
dat dan ook. Draag eventueel een maskertje als je dicht bij mensen met een zwakkere 
gezondheid komt. Ik zou geen kussen geven en afstand houden. Je kan ook een Covid-test 
doen, maar als die negatief is, is dat toch geen vrijgeleide. Misschien heb je wel griep of RSV 
of nog een ander virus. 

Heeft het nu nog zin om je te laten vaccineren tegen griep? 

Het is nog niet te laat, want we zitten eigenlijk nog maar aan het begin van de griepepidemie. 
Het is al enkele weken aan het stijgen, maar het kan gemakkelijk nog maal vijf of zelfs méér 
gaan. De grootste griepactiviteit zal er pas in januari/februari komen. Dus je kan nog altijd 
die griepprik gaan halen, dat is absoluut nuttig. En als je tot een risicogroep behoort, dan zou 
ik het zelfs ten stelligste aanraden. Bron: HLN, 20 december 2022. 

Vrees voor mutaties en enorme aantallen dodelijke slachtoffers door 
corona-uitbraak China 

Het loslaten van het zerocovidbeleid zorgt voor grote problemen in China. Het land zucht en 
steunt onder de explosie van nieuwe besmettingen. In plaatsen als Beijing, Shanghai, 
Chengdu en Wenzhou zijn honderden extra noodhospitalen ingericht om patiënten op te 
vangen, meldt Deutsche Welle. 

Volgens deskundigen zal de komende maanden 60 procent van de Chinese bevolking worden 
besmet met het virus. Dat betekent dat 840 miljoen Chinezen – meer dan 10 procent van de 
wereldbevolking – de ziekte de komende tijd zullen doormaken. De vrees bestaat dat Omikron 
daarbij grote aantallen slachtoffers zal maken. Zo houdt epidemioloog Eric Feigl-Ding 
rekening met ‘miljoenen doden’ in de komende negentig dagen. 
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De Chinese bevolking is tot nu toe grotendeels gevrijwaard gebleven van sars-cov-2, waardoor 
er nauwelijks immuniteit als gevolg van doorgemaakte ziekte bestaat. De meeste Chinezen 
zijn wel ingeënt. Maar dat is gebeurd met het vaccin van Sinovac. Het vermoeden bestaat dat 
dat een stuk minder goed beschermt dan de mrna-vaccins die elders op grote schaal zijn 
ingezet. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich ondertussen zorgen over nieuwe mutaties. 
‘We weten dat het virus zich verder zal ontwikkelen. Het idee dat het virus daarbij steeds 
milder zal worden, klopt niet’, waarschuwde epidemioloog Maria Van Kerkhove vorige week. 
‘Het zou kunnen dat het virus milder wordt, en dat hopen we natuurlijk, maar dat staat niet 
vast.’ Bron: BNN/VARA, 20 december 2022. 

 

De Chinese regering liet begin deze maand het superstrenge coronabeleid los na grootschalige 
protesten. Kort na de versoepelingen namen de besmettingen in grote steden als Shanghai en 
Peking toe, met overvolle crematoria tot gevolg. Zo staat China er nu voor. 

In China was tot begin deze maand een streng beleid tegen verspreiding van corona van 
kracht. Zelfs als er slechts enkele besmettingen werden ontdekt, konden mensen, fabrieken 
of zelfs complete wijken volledig worden afgesloten van de buitenwereld. Dat gebeurde onder 
meer in Shanghai en andere miljoenensteden. Maar ook bij een fabriek in Zhengzhou waar 
iPhones worden gemaakt, en in de kleinere stad Ürümqi. 

Bij een brand in een flat in Ürümqi kwamen eind november tien mensen om het leven. Omdat 
deuren in die flat op slot waren vanwege de coronamaatregelen, konden de bewoners niet naar 
buiten toen de vlammen om zich heen sloegen. Het gevolg was een golf van protesten in China, 
waarbij mensen de straat op gingen om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid. Kort 
daarna werd het beleid versoepeld. 

Sinds de maatregelen zijn versoepeld, nemen de besmettingen fors toe. Hoe groot het aantal 
besmettingen precies is, is niet duidelijk. De cijfers zijn gebaseerd op PCR-tests, maar die 
worden lang niet meer altijd afgenomen bij een besmetting. 

Ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is onduidelijk. Waar in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten ruim 1,1 miljoen mensen overleden sinds de uitbraak van COVID-19, meldt 
China tot nu toe slechts zo'n 5.200 doden. Bovendien is volgens officiële cijfers sinds 4 
december niemand in China overleden aan COVID-19, terwijl de situatie in verschillende 
Chinese steden een totaal ander beeld schetst. 

In Peking draaien crematoria namelijk al overuren door een opleving van de Omikron-variant 
van het virus. De Chinese overheid heeft deze overlijdens niet gemeld, maar journalisten van 
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verschillende buitenlandse en Nederlandse media zagen grote drukte bij crematoria in de 
Chinese hoofdstad. 

De Financial Times sprak medewerkers van verschillende crematoria, waar het veel drukker 
is dan normaal. Buiten een crematorium stond een file van lijkwagens en op sommige plekken 
worden vanwege drukte alleen nog doden uit eigen district gecremeerd. 

De correspondent van de Volkskrant bevestigde dit beeld in een stuk van afgelopen 
donderdag. Op veel plekken is te weinig koelruimte voor overledenen. Nabestaanden kiezen 
er daarom voor zo snel mogelijk te cremeren, terwijl het in China normaal is om traditioneel 
afscheid te nemen in een dag of vijf. 

Ook in Shanghai slaat het virus al om zich heen met gevolgen. Volgens onder meer 
de BBC sluiten veel scholen daarom vanaf maandag de deuren en vinden lessen voortaan 
weer online plaats. Ook kinderdagverblijven en de kinderopvang gaan opnieuw dicht. 

Wetenschappers vrezen dat het aantal besmettingen en doden de komende tijd blijft 
toenemen. Dat heeft meerdere redenen. Het Chinese beleid is lang gericht geweest op het 
volledig tegengaan van besmettingen, en niet op het leven met corona. Daardoor zijn veel 
Chinezen nog niet besmet geweest. Ook zijn relatief weinig ouderen gevaccineerd tegen 
COVID-19. 

De toekomst volledig voorspellen kan natuurlijk niet, maar onder meer het Amerikaanse 
Institute of Health Metrics and Evaluation (HME) schat dat in 2023 één miljoen mensen in 
China zullen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus, zei directeur Christopher Murray 
tegen persbureau Reuters. Op 1 april zullen dat er volgens het IHME al 322.000 zijn. Bron: 
NU.nl, 18 december 2022. 

Afgelopen week bijna 43.000 herhaalprikken tegen corona 

In de afgelopen week hebben bijna 43.000 mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten 
zetten. Voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne zakt het weekcijfer tot onder 
de 50.000. De vaccinatielocaties krijgen gemiddeld nog zo’n zeventig bezoekers per dag over 
de vloer. De opkomst daalt al weken. 

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
hebben nu in totaal ruim 3,98 miljoen mensen de herhaalprik gehad. Iedereen van twaalf jaar 
en ouder die de eerste prik of prikken (de basisserie) heeft gehad, komt in aanmerking voor 
de herhaalde vaccinatie. Van die groep heeft zo’n 31 procent zich laten vaccineren. De 
opkomst is lager dan bij eerdere prikrondes. 

Op het hoogtepunt van de campagne, half oktober, zetten de vaccineerders ongeveer 600.000 
herhaalprikken per week. Dat komt neer op meer dan 85.000 inentingen per dag. 

De opkomst is het grootst onder ouderen. Bijna 62 procent van de 60-plussers heeft de 
herhaalprik gehad, en onder 75- tot 85-jarigen ligt dat rond de 70 procent. Bij jonge kinderen 
is de opkomst ongeveer 2 procent. Bron: WNL, 20 december 2022. 

Leeggang kerken versneld door corona, 40 procent minder volk dan in 
2019 

Momenteel gaan er veertig procent minder mensen naar de kerk dan in 2019. Volgens 
bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch heeft dat vooral te maken met de 
gevolgen van corona, die de leeggang in de kerken heeft versneld. ‘De gewoonte is er een beetje 
uitgehaald.’ 

De bisschop vierde twee jaar lang kerst in een lege Sint Jan, maar dit jaar staan de deuren 
weer open. Toch zijn het zware tijden, vertelde hij zondag in het tv-programma KRAAK. 

Eén op de acht parochies in Brabant geeft momenteel meer geld uit dan er binnenkomt. Dat 
maakt het een lastige puzzel om financieel rond te komen voor de kerken. Toch is dat niet de 
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grootste zorg voor De Korte. ‘Het aantal kerkgangers dat terugloopt, vind ik ernstiger’, zegt hij. 
‘Zeker in mijn eigen bisdom.’ 

‘Toen de coronacrisis begon, waren er experts die voorspelden dat de leeggang in de kerken 
met tien jaar zou worden versneld. Gelukkig is het voor een deel opgevangen met de 
livestreams vanuit de Sint Jan, zodat mensen een dienst thuis konden volgen.’ 

 

Bisschop Gerard De Korte 

‘Zowel de dagelijkse mis als de zondagse mis wordt erg goed bekeken. Die technische 
mogelijkheid bood uitkomst tijdens de pandemie, maar eigenlijk betekent vieren dat je samen 
bent’, zegt de bisschop. 

Als er minder mensen zijn, dan komt er ook minder geld binnen, aldus De Korte. ‘We 
benadrukken dan ook, als u wilt dat uw geloofsgemeenschap blijft bestaan, wees er dan ook 
en help. En de kerkcollecte is daarbij heel belangrijk.’ 

Ook bij jongeren neemt de belangstelling voor het geloof af. Afgelopen dinsdag werd bekend 
dat de priester- en diakenopleiding in Hoeven de deuren sluit, omdat er te weinig studenten 
zijn. Voor de bisschop een pijnlijk gebeuren. ‘Je hebt geen aanwas meer, en het lijkt dan 
allemaal te stoppen’, aldus rector Patrick Kuipers. 

Bij het seminarie van de Sint Jan in Den Bosch hebben ze momenteel drie studenten die tot 
priester worden opgeleid. Maar er zijn ook studenten in Afrika en India, zegt De Korte. ‘Als ik 
mij rijk wil rekenen, heb ik zestien studenten’, zegt hij. Tijdens hun opleiding komen ze ieder 
jaar een paar maanden naar Nederland toe. ‘Het is een beetje de omgekeerde wereld’, aldus 
de bisschop. ‘Vroeger stuurden wij missionarissen naar die landen, en nu krijgen wij 
missionarissen terug.’ 

Toch wanhoopt De Korte niet: ‘Ik zeg altijd, wij klagen wel maar het christendom is nog nooit 
zo vitaal geweest. Dat is een troostrijke gedachte, ook al is het in dit deel van de wereld lastig.’ 
Bron: Omroep Brabant, 19 december 2022. 

'Opnieuw bogen bewindspersonen met de publieke opinie mee. Dat deden zij door kerkgangers 
dringend te verzoeken van kerkbezoek af te zien.' Beeld: een zorgverlener voert actie tegen 
fysieke kerkdienst bij een kerk in Barneveld. 

Tijdens de coronapandemie richtten bewindslieden zich meerdere keren als amateurtheologen 
tot kerkgaande christenen. Daarmee schoten zij zichzelf in de voet, en maakten ze een 
nationaal probleem van plaatselijke incidenten. 

Tijdens de lockdownperiode klonk alom verontwaardiging over het ‘oneerlijke’, ‘achterhaalde’ 
recht van kerken om hun deuren niet te hoeven sluiten en ergernis over kerkgangers die op 
zondagen bleven samenkomen. 
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Nu de laatste lockdown zo’n jaar geleden plaatsvond, is het moment daar om terug te blikken 
op de coronapandemie. In de onlangs verschenen bundel Pandemieën en protestanten gebeurt 
dat vanuit historisch perspectief in relatie tot het kerkelijk leven. 

Wat wellicht zal verbazen, is dat kerken ook tijdens eerdere grootschalige uitbraken van 
infectieziekten in het centrum van het publieke debat stonden. Een in de bundel gemaakte 
vergelijking tussen verleden en heden brengt zelfs opvallende parallellen aan het licht. 

Op grond van de overtuiging dat massale smeekbeden het voortwoekeren van een volksramp 
konden afwenden, werd vanuit de samenleving tot diep in de twintigste eeuw steevast een 
appel op de overheid gedaan om tijdens besmettingsgolven kerkgang door middel van landelijk 
uitgeschreven ‘biddagen’ te stimuleren. Sinds 1848, toen de staat zich grondwettelijk uit het 
intern-kerkelijk leven terugtrok, was dat echter onmogelijk geworden. 

Gedurende de cholera-epidemie van 1866 en de Spaanse-grieppandemie van 1918 bewogen 
kabinetten desondanks met de publieke opinie mee. Zij kondigden geen biddagen af, maar 
verzochten kerkbestuurders uitdrukkelijk wel om extra gebedsdiensten te beleggen. 

Voor velen was dat een ontgoocheling. Sommigen meenden dat de overheid haar 
verantwoordelijkheid om de geestelijke volksgezondheid te bevorderen, verzaakte door het volk 
niet zélf in gebed voor te gaan. Anderen vonden het (ook toen al!) op hygiënische gronden 
onverantwoord van de overheid om kerkgang tijdens epidemieën aan te moedigen. 

Waar de overheid in eerdere epidemieën is verzocht de kerken te laten volstromen, is zij er in 
de coronapandemie juist herhaaldelijk toe opgeroepen gebedshuizen met het oog op de 
lichamelijke volksgezondheid te sluiten. Net als regeringen in het verleden reageerde het 
‘coronakabinet’-Rutte III met een ‘wij kunnen niet’ onder verwijzing naar de Grondwet. 

 

Opnieuw bogen bewindspersonen niettemin met de publieke opinie mee. Dat deden zij door 
kerkgangers dringend te verzoeken van kerkbezoek af te zien. 

Met deze staatstheologie schoot de overheid zichzelf in de voet. Wederom stelde de overheid 
daarmee velen teleur. Haar houding getuigde volgens de een van een onverantwoorde 
terughoudendheid ten aanzien van de kerken en liet zich volgens de ander niet rijmen met 
haar verantwoordelijkheid om pal te staan voor de godsdienstvrijheid. 
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Naast deze parallellie was er één cruciaal verschil. Anders dan de regeringen in 1866 en 1918 
richtte het kabinet-Rutte III zich niet tot kerkbestuurders, maar expliciet tot een bepaalde, 
namelijk kerkgaande groep burgers. En anders dan destijds zette het kabinet zijn woorden 
kracht bij door afwijzing van zijn verzoek in expliciet godsdienstige taal te kapittelen. Zo 
theologiseerde premier Rutte dat volle kerken in coronatijd indruisten tegen de Bijbel en sprak 
justitieminister Grapperhaus fysieke kerkgangers vermanend toe dat hun Schepper hen ooit 
ter verantwoording zou roepen. 

Met deze naar ‘staatstheologie’ neigende retoriek schond de overheid niet alleen de uit de 
Grondwet afgeleide scheiding van kerk en staat, maar schoot zij zichzelf ook in de voet. 

Ten eerste sprak er wantrouwen uit het meermaals apart (en dan nog wel in geloofstaal) ter 
verantwoording roepen van kerkgangers. Daardoor zijn anti-overheidssentimenten gevoed die 
toch al groeiende leken te zijn in de kringen waarin zich tijdens de coronacrisis incidenten 
rond fysieke kerkgang voordeden. 

Ten tweede heeft de overheid onterecht een nationaal probleem gemaakt van plaatselijke 
incidenten en daardoor onjuiste, vaak door vooroordelen ingegeven beeldvorming versterkt. 
De meeste kerken hebben alle overheidsadviezen uit solidariteit met de samenleving 
zorgvuldig opgevolgd. Een doelgerichte lokale aanpak, waarbij gemeentebesturen, 
gezondheidsdiensten en de weinige kerkenraden die fysieke kerkgang niet wilden opschorten, 
naar elkaars noden hadden geluisterd en – al dan niet op grond van een wettelijke verplichting 
– gezamenlijk maatregelen hadden ontwikkeld, was rechtmatiger en ongetwijfeld effectiever 
geweest dan ministeriële domineestaal. 

Ten derde had de overheid in haar houding tegenover de kerken álle burgers moeten 
aanspreken. Zij had beter moeten uitleggen dat de godsdienstvrijheid kadert in een bredere 
gewetensvrijheid, die niet-kerkse Nederlanders net zozeer genieten als kerkse. 
Zwaarbevochten vrijheid van openbare eredienst en dus vrije kerkgang is daarvan historisch 
gezien het symbool bij uitstek. Een overheid die (orthodoxe) kerkgangers neerzette als minder 
goede burgers door een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde bijbelbeschouwing en hen 
te intimideren met een specifiek godsbeeld, sprong in wezen terug naar de tijd vóór 1848. 

Valt alleen de overheid iets te verwijten? Zeker niet, vanuit de kerken – zowel degene die 
volledig online gingen als degene die dat niet deden – had net zo goed anders gereageerd 
moeten worden op begrijpelijke vraagtekens die de seculiere meerderheid plaatste bij wat zij 
als kerkelijk ‘privilege’ ervoer. Maar door zich, hoe goed bedoeld ook, als amateurtheologen 
apart tot (kerkse) christenen te richten, hebben bewindspersonen onnodig olie op het vuur 
gegooid en kerken onterecht collectief in een kwaad daglicht gezet. Bron: ND, 21 december 
2022. 
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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de politie een boete van 50.000 euro gegeven 
vanwege het ongeoorloofd inzetten van camera's. Daarmee controleerde de politie of mensen 
1,5 meter afstand hielden van elkaar tijdens de coronacrisis. 

‘Tijdens corona zijn in Rotterdam camera-auto's ingezet, zonder dat hiervan eerst de 
privacyrisico's in kaart waren gebracht’, aldus de waakhond woensdag in een persbericht. 

Volgens de AP hebben de rondrijdende auto's gedetailleerde beelden van mensen verzameld 
en opgeslagen. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat de camera's te veel beelden maakten 
die niet noodzakelijk waren. Maar voor die overtreding kan de AP naar eigen zeggen geen boete 
opleggen. 

De beelden werden geschoten gedurende vijf weken in 2020 door twee auto's die waren 
uitgerust met 360 gradencamera's. De gemeente en de politie wilden ermee controleren of 
mensen wel 1,5 meter afstand hielden van elkaar. De verzamelde beelden werden bekeken in 
een meldkamer en doorgestuurd naar andere politielocaties. 

‘Je wil in Nederland vrij over straat kunnen lopen. Zonder dat je hoeft te verwachten dat de 
overheid vanuit rondrijdende auto's scherpe opnames van je maakt. En dat die naar de 
meldkamer gaan, zodat de overheid je kan identificeren en desgewenst tegen je kan optreden’, 
zegt Katja Mur, bestuurslid bij de AP. 

Volgens de toezichthouder heeft de politie de overtreding erkend. Wel kan de politie nog in 
beroep gaan tegen de boete. Bron: NU.nl, 21 december 2022. 

 
Ministerie VWS drukte Sywert-deal er door 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de mondkapjesdeal er doorheen 
geforceerd, zo blijkt uit het Deloitte-rapport inzake de zaak-Van Lienden. 'De 
inkooporganisatie wilde eigenlijk niet met het bedrijf van Van Lienden in zee gaan', zo stelt 
politiek verslaggever Leendert Beekman. 

Volgens Beekman vertrouwde de partij die de mondkapjes inkocht - het Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen (LCH) - de zaak niet, 'maar heeft het ministerie van VWS onder publieke- en 
politieke druk rondom het inkopen van beschermingsmiddelen de deal er toch doorheen 
gedrukt'. 'Tegen het advies in', stelt Beekman. 

Ook over de rol van toenmalig zorgminister Hugo de Jonge wordt gesproken. Huidig minister 
Conny Helder bevestigt daarin de woorden van haar voorganger, die al eerder zei betrokken 
te zijn geweest bij de deal, maar daarin geen betrokkenheid had. 

'Wat uit het rapport duidelijk wordt is dat Stichting Hulptroepen Alliantie onduidelijk was 
over hun vermenging', zegt Helder. 'Dat hebben ze ook bewust gedaan.' Verder erkent ze dat 
het bekend was dat Relief Goods Alliance (RGA, de bv, red.) winst kon maken bij het beklinken 
van de deal op 22 april, 'Maar dat de winst zo hoog zou zijn, was mij niet van doordrongen. 
Het is echter niet ongebruikelijk dat leveranciers van het LCH winst konden maken.' 

Helder heeft tevens gezegd verdere deelrapporten af te wachten alvorens met uitgebreidere 
reactie te komen. Volgens Beekman is een groter rapport ook aanstaande: 'In dat rapport 
wordt gekeken of er nog meer ondernemers waren zoals Van Lienden, die veel verdiend hebben 
aan de coronacrisis.' 

Beekman merkt tevens op dat Van Lienden en consorten 'geen volledige medewerking' hebben 
verleend aan het onderzoek. 'Ook hebben ze bewust verwarring veroorzaakt over of het een 
goed doel was of een bv waarmee VWS in zee ging.' Bron: BNR,  16 september 2022. 

Tweede Kamer debatteert over 'de deal die niemand wilde, maar die er 
toch kwam' 

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS 
en Sywert Van Lienden. Eindelijk is het rapport van adviesbureau Deloitte over de iconisch 
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geworden deal er gekomen, de conclusie luidt dat het ministerie een ‘doorslaggevende rol’ had 
bij de totstandkoming van de deal. 

Het debat van vandaag is niet met de toenmalige minister Hugo De Jonge, maar met zijn 
opvolger en verantwoordelijke zorgminister Conny Helder. Politiek verslaggever Mats 
Akkerman noemt het een deal 'die niemand wilde, maar die er toch kwam.' 

Voor wie het even kwijt was: tijdens de pandemie kocht het ministerie van VWS voor 100 
miljoen euro mondkapjes van Sywert Van Lienden en zijn compagnons van de Stichting 
Hulptroepen Alliantie. Terwijl ambtenaren van het ministerie er mordicus tegen waren en ook 
het Landelijk Consortium Hulpmiddelen de deal onnodig vond - volgens het consortium was 
de overheid de brand al meester. Hoewel Sywert en zijn kompanen bezwoeren dat ze het 'om 
niet' deden, verdienden ze er een fortuin mee. 

'De vraag die de meeste Kamerleden hebben is: hoe is deze deal er gekomen? Dat de deal er 
toch is gekomen, wordt toch gezien als een soort powerplay van minister Hugo de Jonge. 
Deloitte heeft geconcludeerd dat het ministerie doorslaggevend was, dus is de inzet van de 
Kamerleden: wie was doorslaggevend op het ministerie? Was het Hugo de Jonge?' Wat ook 
niet echt helpt: nagenoeg iedereen die bij de deal betrokken was, was lid van het CDA. Volgens 
Agema ruikt dat naar vriendjespolitiek. Bron: BNR,  21 december 2022. 

Kamerleden lopen weg uit mondkapjesdebat 

Een deel van de oppositie is gisteravond uit de Tweede Kamer weggelopen tijdens het debat 
over de mondkapjesdeal van Sywert Van Lienden. Het gaat om Caroline van der Plas van BBB, 
Farid Azarkan van DENK, Wybren Van Haga en de PVV. Ze waren ontevreden over de 
antwoorden van minister Conny Helder. Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge was er niet om vragen te beantwoorden. 

Kamerleden Farid Azarkan (Denk) en Joba Van den Berg (CDA) tijdens een debat in de Tweede 
Kamer over de omstreden mondkapjesdeal. Een deel van de oppositie is gisteravond uit de 
Tweede Kamer weggelopen tijdens het debat over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. 
Het gaat om Caroline van der Plas van BBB, Farid Azarkan van DENK, Wybren van Haga en 
de PVV. Ze waren ontevreden over de antwoorden van minister Conny Helder.  

'Caroline van der Plas wilde weten, net als iedereen trouwens, wie er uiteindelijk 
verantwoordelijk was voor het sluiten van de deal', zegt politiek verslaggever Leendert 
Beekman. 'Wie heeft op de knop gedrukt? Uit het rapport weten we hoe het gelopen is, maar 
wie de politiek druk heeft uitgeoefend, blijft onbeantwoord. De Kamer wil dat weten.' 

Minister Helder gaf echter niet thuis waarop Van der Plas Hugo de Jonge naar de Kamer wilde 
sommeren. Dat werd na een stemming verworpen. Van der Plas noemde de gang van zaken 
daarop een 'poppenkast' en verliet de Kamer. Haar collega Azarkan sprak van 
'geschiedvervalsing' en zei ook niet meer mee te doen. Ook de PVV en Van Haga gingen er 
vandoor. Tegen het zere been van VVD-Kamerlid Tielen dat zei zich geschoffeerd te voelen: 'Als 
het niet het niet gaat zoals ze willen, gaan ze weg, ik voel me geschoffeerd'. 

Maar al met al is nog steeds niet bekend wie de klap op de deal gaf. Wat het debat dan wel 
heeft opgeleverd? 'We weten dat VWS wist dat ze met een bedrijf in zee ging dat winst ging 
maken. Vervolgens zijn veertig miljoen mondkapjes naar Nederland gehaald die niet goed 
werkten. Minister Helder voelt zich belazerd en gaat proberen om het geld terug te vorderen 
en de schade die geleden is'. 

Helder wil juridische stappen ondernemen, maar zolang het strafrechtelijk onderzoek nog 
loopt worden die niet gezet. Is dat echter eenmaal gebeurd, dan wil de Nederlandse staat geld 
terug. Probleem is dat VWS wist dat er winst gemaakt zou worden, dus in hoeverre dat 
kansrijk is, laat zich raden. Bron: BNR,  22 december 2022.                                                                                  

Coronadoden China geschat op 9000 per dag, piek moet nog komen 
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Volgens het Britse onderzoeksbureau Airfinity sterven momenteel zo'n 9000 Chinezen per dag 
aan de gevolgen van corona. Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in gezondheidsdata, baseert 
zich daarbij onder meer op gegevens van de Chinese provincies. 

Het aantal besmettingen in China neemt sinds vorige maand toe en kent vooral een enorme 
stijging sinds deze maand de coronamaatregelen grotendeels werden opgeheven. In een week 
tijd is het aantal ongeveer verdubbeld. 

Airfinity verwacht dat een eerste piek in het aantal besmettingen pas halverwege januari wordt 
bereikt. Het aantal besmettingen zou dan uitkomen op zo'n 3,7 miljoen nieuwe gevallen per 
dag. 

De piek in het dodenaantal komt volgens het bedrijf in de tweede helft van januari. Het zou 
dan gaan om zo'n 25.000 doden per dag. Sinds 7 december, toen China de strenge 
coronamaatregelen grotendeels ophief, heeft het land officieel maar tien coronadoden 
gerapporteerd. 

Het officiële dodental sinds het begin van de corona-uitbraak staat op 5246. Maar volgens 
Airfinity vielen er alleen deze maand al 100.000 coronadoden. 

Vanwege de enorme stijging van het aantal besmettingen hebben onder meer de Verenigde 
Staten, India, Japan en Italië hun inreisbeperkingen aangescherpt voor reizigers vanuit het 
vasteland van China. Zo moeten zij zich bij aankomst in de VS of Italië verplicht laten testen 
op het coronavirus. Bron: RTL Nieuws, 29 december 2022. 

Chaos in Chinese ziekenhuizen door corona: 'Crematiekleding al mee' 

Elke minuut een nieuwe patiënt, gangen vol mensen en oververmoeid personeel. Het is een 
chaos in de ziekenhuizen van China. In het land lopen dagelijks miljoenen mensen corona op. 
RTL Nieuws-correspondent Roland Smid bezoekt op nieuwjaarsdag de spoedeisende hulp van 
een ziekenhuis in Shanghai. 

Het is een komen en gaan van ambulances. In het Zhongshan-ziekenhuis in Shanghai krijgt 
personeel geen seconde rust. Haast elke minuut wordt een nieuwe patiënt binnengereden. De 
procedure: aanmelden bij de balie en dan zo snel mogelijk aan de zuurstof. Want de meeste 
coronapatiënten die per ambulance gebracht worden, hebben daar een acuut tekort aan. 

Ambulancebroeder Chen, die tussen de patiënten door maar heel even de tijd heeft voor een 
interview, zegt dat hij non-stop patiënten vervoert. ‘We draaien diensten van 12 uur en werken 
bijna onafgebroken. We moeten levens redden, dus echt tijd voor lunch hebben we niet.’ 
Achter zijn mondkapje is een regelmatige kuch te horen. ‘Ja, ik ben ook besmet. Net als zo'n 
beetje iedereen in dit ziekenhuis.’ 

Waar het afleveren van patiënten nog vrij ordelijk verloopt, is de chaos binnen de 
ziekenhuismuren compleet. Er is bij lange na niet genoeg ruimte in de behandelkamers, en 
dus liggen de patiënten overal waar plek is. Vaak op te kleine, provisorische bedden. Daar 
staan grote zuurstofflessen naast, die de patiënten in leven houden. De bedden staan 
werkelijk overal, bijna tot in de ziekenhuis-wc's.  

Het verplegend personeel is duidelijk overweldigd. Met bezwete voorhoofden lopen ze van 
patiënt naar patiënt. Want naast medicatie toedienen, moeten ze ook verzekeringspapieren 
controleren en discussiëren met wanhopige familieleden. Iedereen wil immers snel worden 
geholpen. 

Een patiënt die niet bij naam genoemd wil worden omdat corona in China een gevoelige 
kwestie is, vertelt dat hij geluk heeft gehad. Hij had al longontsteking, toen daar vorige week 
corona bij kwam. Doordat hij een van de eersten was die zich in het ziekenhuis meldde, was 
er voor hem nog een plekje op een normale kamer. ‘Het gaat nu weer beter, maar ik weet niet 
hoe het was verlopen als ik een dag in de rij had moeten staan.’ 
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Want voor patiënten die niet acuut aan de zuurstof moeten, maar wel zorg nodig hebben, is 
het lange wachten een kwelling. Ze moeten uren wachten voordat er een dokter beschikbaar 
is. We spreken een oudere patiënt die hier met zijn zoon is, maar de hoop heeft opgegeven. 
‘We hopen maar dat de symptomen minder worden, maar ik zou niet weten hoe’, zegt de zoon 
terwijl ze onverrichter zake de poort uitlopen.  

Bij sommigen is er verontwaardiging over het totale gebrek aan zorg. Bij anderen heerst 
berusting. Op deze nieuwjaarsdag zitten veel oudere echtparen, waarvan de ene helft aan de 
zuurstof ligt en de andere op een krukje ernaast, voor zich uit te staren. Sommigen hebben 
zelfs de traditionele Chinese kleding voor bij de crematie al meegenomen. Ze lijken het 
onvermijdelijke te accepteren.  

Tegelijkertijd doet de regering in Peking alsof het van niets weet. Het beweert dat er slechts 
een handvol coronadoden per dag te betreuren zijn. En dat terwijl volgens een schatting Britse 
onderzoeker Airfinity minstens 9.000 Chinezen per dag sterven. In zijn nieuwjaarspeech stelt 
partijbaas Xi Jinping dat 'iedereen met standvastigheid volhoudt'. Ook de officiële staatsmedia 
melden vrijwel niets over de volle ziekenhuizen en de hoge dodentallen.  

Maar de piek van de besmettingen lijkt in steden als Shanghai nog niet bereikt. Een recente 
schatting van de zakenkrant Financial Times spreekt van 1 tot anderhalf miljoen doden deze 
winter in het hele land. Ambulancebroeder Chen weet het: hij zegt zich voor te bereiden op 
een paar hele drukke weken. ‘Maar ik ben nog jong, ik zal het wel overleven.’ Bron: RTL 
Nieuws, 1 januari 2023. 

Te laat voor maatregelen tegen corona uit China: 'Niet meer tegen te 
houden' 

Het heeft niet zoveel zin om nu nog maatregelen te nemen tegen coronabesmettingen die 
vanuit China op ons afkomen, zoals een verplichte coronatest voor reizigers uit dat land of 
zelfs een volledig inreisverbod. Dat zeggen deskundigen in reactie op de testverplichting die 
onder andere de Verenigde Staten en Italië hebben ingesteld. 

Maatregelen zouden bovendien te laat komen, zeggen deskundigen. Reizigers uit China 
kunnen Nederland via ons omringende landen toch wel bereiken. 

‘Daarbij heeft het ook geen zin om China anders te behandelen als we ervan uitgaan dat het 
om dezelfde coronavariant gaat’, zegt viroloog Marion Koopmans. ‘China deelt mondjesmaat 
informatie, maar uit de informatie die we krijgen, lijkt het te gaan om een vergelijkbare variant 
als degene die rondgaat in Europa.’ 

Water naar de zee dragen, noemt GGD-arts Ashis Brahma een inreisverbod. ‘Zodra het hier 
binnen is, is het hier binnen. Wat uit China komt, kun je niet tegenhouden. We hadden een 
maand geleden al maatregelen moeten nemen. Nu kunnen we beter goed monitoren welke 
varianten hier voorbijkomen.’ 

‘Dat monitoren gebeurt al, maar we zouden dat kunnen opschroeven’, zegt Brahma. ‘Het is 
belangrijk om te weten welke varianten er in Nederland zijn omdat we daarop landelijke 
maatregelen kunnen nemen. Uiteindelijk is er nog een grote groep Nederlanders die kwetsbaar 
is en ondanks de relatief milde Omikron-variant zwaar te grazen genomen zou kunnen 
worden.’ 

Viroloog Koopmans is geen voorstander van een 'strakke quarantaine' voor reizigers uit China 
die positief testen. ‘Dat past nu niet in de wijze waarop wij nog met corona omgaan’, zegt ze. 
Koopmans' voorkeur gaat uit naar voorlichting aan reizigers en het 'goed monitoren' van 
plekken waar Chinese toeristen komen. ‘Maar het blijft lastig.’ 

Eventuele maatregelen moeten in Europees verband worden genomen, zegt een woordvoerder 
van het RIVM. ‘Stel dat wij beperkingen zouden opleggen, dan kunnen mensen via buurlanden 
alsnog binnenkomen. Toen Omikron in Zuid-Afrika de kop opstak, golden er ook 
reisbeperkingen. Achteraf bleek dat die weinig zin hadden.’ 
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Later vandaag komen de gezondheidsautoriteiten van de 27 EU-landen bijeen om een 
gezamenlijke aanpak te bespreken naar aanleiding van het toegenomen aantal besmettingen 
in China. 

China heeft te maken met een snelle stijging van het aantal besmettingen sinds het land de 
afgelopen weken heeft besloten de strenge coronamaatregelen grotendeels op te heffen. Onder 
meer de Verenigde Staten, India, Japan en Italië hebben om deze reden hun inreisbeperkingen 
al aangescherpt voor reizigers uit China. Zo moeten die zich bij aankomst in de VS of Italië 
verplicht laten testen op het coronavirus.  

Ondertussen groeit in China de angst voor corona. Er worden tot een miljoen doden verwacht. 
Bron: RTL Nieuws, 29 december 2022. 

Steeds meer landen eisen coronatest van reizigers uit China 

Een groeiend aantal landen neemt maatregelen nu het aantal covidbesmettingen in China 
explodeert. Na Italië eist nu ook de VS een testbewijs. Die regel is intussen ook ingevoerd in 
Japan, Maleisië, Taiwan en India. Nederland doet voorlopig niets. 

De reizigers uit China moeten met de test aantonen dat zij niet besmet zijn met het 
coronavirus. ‘De maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het 
virus die zorgwekkend kunnen zijn, of nog niet rondgaan in Italië’, legt de Italiaanse 
gezondheidsminister Orazio Schillaci uit. ‘We moeten onze waakzaamheid niet laten 
verslappen, het laatste coronanieuws uit China moedigt ons aan om dit aandachtig te volgen.’ 

Na weken van hevig protest besloot China begin december – na bijna drie jaar – vrijwel alle 
coronamaatregelen op te heffen. En dat leidt nu tot veel meer besmettingen in het land. 
Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week zeker 37 miljoen 
mensen besmet op één dag. 

Het loslaten van veel beperkingen betekent ook dat reizen vanuit en naar China vanaf 8 
januari een stuk makkelijker wordt. 

Italië wil dus niet dat ongezien nieuwe varianten het land binnenkomen. Dat die kans wel 
groot is, blijkt uit een aantal testen die de autoriteiten in Lombardije al lieten uitvoeren tijdens 
de feestdagen. Op twee vluchten uit China die 26 december landden op de luchthaven Milaan-
Malpensa bleek ruim 45 procent van de reizigers besmet, schrijft het Italiaanse persbureau 
ANSA. 

Guido Bertolaso, wethouder van de regio Lombardije, zei tegen ANSA dat op de eerste vlucht 
35 van de 92 passagiers positief testten. Op de tweede vlucht waren dat 62 van de 120 
passagiers. ‘Dit zijn cijfers die bij iedereen onder de aandacht zouden moeten komen.’ 

In Nederland gelden nog geen aparte maatregelen voor mensen die vanuit China naar 
Nederland reizen. Ook Duitsland heeft laten weten nog geen redenen te zien om nieuwe 
reisbeperkingen op te leggen, omdat er geen sprake is van een 'nieuwe gevaarlijke variant'.  

In de VS hebben vanaf 5 januari alle reizigers die in China, Hongkong en Macau geweest zijn, 
een negatieve coronatest nodig. Die mag niet ouder zijn dan twee dagen voor vertrek. De 
maatregel geldt ook voor passagiers die alleen overstappen op een aansluitende vlucht naar 
een bestemming buiten de VS. 

Taiwan gaat vanaf 1 januari mensen die aankomen vanuit China op corona testen. Japan 
gaat vanaf vrijdag het vliegverkeer vanuit China naar maximaal vier luchthavens in het land 
loodsen, waar reizigers uit China, exclusief de autonome regio's Hongkong en Macau, een 
coronatest moeten doen. Bron: RTL Nieuws, 28 december 2022. 
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De lidstaten van de Europese Unie hebben woensdagavond een akkoord bereikt over enkele 
voorzorgsmaatregelen tegen reizigers uit China. Vanwege de steeds erger wordende 
coronasituatie in China, wilden de EU-landen een gemeenschappelijke aanpak voor reizigers 
uit dat land. 

EU-lidstaten gaan onder meer alle passagiers op vluchten van en naar China met klem 
verzoeken een medisch mondkapje te dragen tijdens de vlucht. 

Daarnaast worden de lidstaten door de EU verzocht om alle passagiers die vanuit China naar 
Europa komen te vragen om een negatieve coronatest te laten zien voordat zij het land van 
aankomst in mogen. Over die regel mogen landen zelf nog beslissen. 

Ook worden passagiers tijdens vluchten van en naar China extra gewezen op hygiënische 
voorschriften. Het afvalwater van vluchten vanuit China naar Europa wordt intensief getest 
op virusdeeltjes en mogelijke coronavirusvarianten. Datzelfde geldt voor het rioolwater rond 
Europese luchthavens. 

De maatregelen worden binnenkort ingevoerd. De EU-lidstaten hebben afgesproken om per 
week te bekijken of de maatregelen effect sorteren en eventueel aangepast moeten worden. 

Meerdere Europese landen namen de afgelopen dagen al op eigen houtje maatregelen tegen 
vluchten en reizigers uit China. Onder meer Italië en Spanje verplichtten coronatests voor 
reizigers uit China. België testte het afvalwater van vliegtuigen uit China op 
coronavirusvarianten. 

In Nederland krijgen reizigers uit China sinds woensdag bij aankomst op Schiphol een zelftest 
aangeboden. Die is niet verplicht. Luchtvaartmaatschappij KLM nam extra maatregelen op 
verzoek van het vliegend personeel. 

Experts riepen al op om een gezamenlijk Europees coronabeleid af te spreken, omdat 
maatregelen van individuele landen weinig effect zouden hebben. Een inreisverbod voor 
reizigers uit China vindt de EU nog niet nodig. 

Het akkoord werd bekendgemaakt door Zweden, dat momenteel de voorzitter is van de Raad 
van de Europese Unie. Die bestaat uit één vertegenwoordigende minister per lidstaat. Welke 
minister dat is, hangt af van het onderwerp dat op de agenda staat. De samenstelling van de 
Raad is dus elke keer anders. In dit geval kwamen de EU-ministers van Volksgezondheid bij 
elkaar. Bron: NU.nl, 4 januari 2023. 
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Kuipers: 'Alert zijn op de opkomst van nieuwe coronavarianten' 

Als reizigers uit China op alle Europese vliegvelden verplicht een coronatestbewijs moeten 
laten zien vanaf dinsdag, schept dat duidelijkheid voor die reizigers zelf, zegt minister Ernst 
Kuipers van Volksgezondheid. De EU adviseert haar lidstaten extra maatregelen te nemen en 
Nederland doet dat ook. Kuipers legt uit waarom. ‘Exacte informatie over welke varianten er 
rondwaren in China hebben we nu niet.’ 

Het aantal coronagevallen heeft recordhoogte bereikt in China sinds het loslaten van het 
veelbesproken zerocovidbeleid. De piek van de besmettingsgolf lag volgens de officiële cijfers 
op 2 december, maar dat wordt hardop betwijfeld omdat er nu minder wordt getest. 

Minister Kuipers zei vandaag tegen RTL Nieuws dat volgens de beschikbare informatie 
Omikron-varianten rondwaren in China, zoals ze dat ook doen in Nederland. Maar hij geeft 
daarbij aan dat goede informatie ontbreekt. ‘Bij zoveel besmettingen moet je alert zijn op de 
opkomst van nieuwe varianten.’ 

In Nederland werd het rioolwater afkomstig van toiletten op Schiphol en vanuit de vliegtuigen 
vanuit China al verscherpt in de gaten gehouden op de aanwezigheid van coronavarianten. 
Ook dit met het oog op eventuele nieuwe varianten, die 'een risico meebrengen voor burgers 
in Europa'. 

Naast die controle van rioolwater en het verplicht laten zien van een negatieve zelftest – 
afgenomen binnen 48 uur voor een reiziger in China aan boord stapt van een vliegtuig – gaat 
ook een mondkapjesplicht gelden in vliegtuigen vanuit China naar Nederland. ‘Dat is prettig 
voor reizigers zelf, hun medereizigers en ook voor het personeel aan boord.’ 

In Frankrijk en Italië werd bijvoorbeeld al om een negatieve test gevraagd. Nederland heeft 
vandaag besloten dat ook te gaan doen. ‘Wat we geleerd hebben: als verschillende landen in 
Europa verschillend beleid voeren leidt dat tot veel onduidelijkheid en verwarring. Voor 
reizigers uit China, voor personeel van luchthavens en veel anderen.’ Bron: RTL Nieuws, 6 
januari 2023. 

Plots sterven allerlei Chinese celebrity’s en toponderzoekers, maar 
corona wordt niet genoemd 

De plotse dood van een reeks Chinese beroemdheden doet steeds meer Chinezen het zeer lage 
aantal officiële Covid-19 doden in hun land in twijfel trekken. 

Operazangeres Chu Lanlan (39), regisseur Wang Jingguang (54) en acteur Fu Zucheng (82). 
Allemaal overleden ze afgelopen maand ineens. Corona, vermoeden velen, maar een 
doodsoorzaak wordt in hun overlijdensberichten niet genoemd. Zo zei de familie van sopraan 
Chu Lanlan, zingend bij de Beijing Opera, slechts ‘zeer verdrietig om haar abrupte vertrek’ te 
zijn. In het geval van Wang Jingguang - in China bekend om films als Never Look 
Back en Lawless - meldde zijn vrouw dat hij ziek werd en dat medische interventie geen effect 
sorteerde. 

Ze zijn niet de enige Chinese bekendheden die sinds de opmerkelijke ommezwaai in Pekings 
corona-beleid plots bezweken. Ook acteur Gong Jintang overleed, wederom zonder dat er 
oorzaak bekend werd gemaakt. De 83-jarige Jintang was dankzij zijn karakter ‘Vader Kang’ 
in de serie In-Laws, Out-Laws al bijna twintig jaar voor veel Chinese tv-kijkers een goede 
bekende. 

Behalve celebrity’s zijn er afgelopen maand ook flink wat prominente wetenschappers en 
zakenmensen dood gegaan. Zestien wetenschappers van bekende universiteiten en instituten 
overleden tussen 21 en 26 december. Zakenkrant Financial Times berichtte over diverse 
Chinese business executives die hetzelfde lot trof. Bij slechts één wetenschapper en een 
zakenman werd corona als oorzaak genoemd. 
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De dood van zoveel prominente landgenoten leidt daarom bij steeds meer Chinezen tot 
achterdocht. Op Weibo, het lands grootste sociale medium, speculeren gebruikers er lustig op 
los. Nadat Peking het door leider Xi Jinping zo lang volgehouden zerocovidbeleid vorige maand 
radicaal omgooide liggen ziekenhuizen overal vol met coronapatiënten. Voor mortuaria zou 
hetzelfde gelden. 

Veel Chinezen gaan er vanuit dat de celebrities aan Covid-19 zijn bezweken. Ze trekken de 
officiële staatscijfers, die over slechts enkele tientallen tientallen Chinese corona-doden 
reppen, in twijfel. Om als covid-dode te tellen hanteert Peking strikte criteria. Cijfers over het 
dagelijkse aantal nieuwe gevallen worden sinds de beleidsommezwaai bovendien niet meer 
gedeeld. 

De achterdocht bij gewone Chinezen wordt versterkt nu hun eigen overleden familie en 
vrienden ook een andere doodsoorzaak dan Covid-19 in de officiële overlijdensdocumenten 
krijgen gezet. 

Gewone ziekten kunnen weliswaar ook tot de dood lijden, zegt een Weibo-gebruiker. ‘Maar nu 
sterven ze allemaal tegelijkertijd.’ Een ander reageert onder het bericht waarin Fu Zuchengs 
zoon Fu Jia de dood van zijn vader bekendmaakt: ‘Vrede voor de doden. Deze epidemie is 
serieus. Meneer Fu Jia moet goed op zichzelf passen.’ 

Op het overlijdensbericht de 83-jarige acteur Gong Jintang reageren diverse Chinezen met 
verkapte kritiek. ‘Rust zacht, Vader Kang’, schrijft iemand. ‘Deze golf heeft al zo veel levens 
van ouderen gekost, laten we ervoor zorgen dat we de ouderen in onze families beschermen.’ 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelde woensdag al dat de impact van de Covid-19 
epidemie, en met name van het aantal doden, veel ernstiger is dan China wil doen voorkomen. 
Experts denken dat er dit jaar wel een miljoen Covid-doden kunnen vallen. Mede door het 
zerocovidbeleid zijn de 1,4 miljard Chinezen relatief slecht beschermd. De Chinese vaccins 
beschermen bovendien minder goed dan de Westerse, ook hebben relatief weinig Chinezen 
een booster gehaald. Bron: AD, 5 januari 2023. 

Corona raakt Chinese economie hard: grootmacht zet geen 
reuzenstappen meer 

Halflege fabriekshallen, winkels waar geen klant te zien is, en een uitzonderlijk gebrek aan 
files: de Chinese economie wordt hard geraakt door de vele corona-besmettingen. Toch 
verwachten experts dat herstel nog dit jaar gaat plaatsvinden. Bron: AD, 5 januari 2023. 

 

@ Getty Images 
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Corona in China voert druk op zuivelmarkt verder op 

De snel oplopende coronabesmettingen in China betekenen nog meer negatief nieuws op de 
zuivelmarkt. De markt is 2023 uitermate stroef begonnen, vertelt marktredacteur Wouter 
Baan. Bron: Foodbusiness, 6 januari 2023. 

 

 

Bron: De Telegraaf, 7 januari 2023. 

 

Bam Margera © ANP / AFP 

Bam Margera lag aan beademing door corona: ‘Ik was op sterven na dood’ 

Jackass-ster Bam Margera heeft vorige maand op het randje van de dood gebalanceerd. Hij 
kreeg liefst vijf toevallen, had een bloedinfectie en lag aan de beademing met corona. 

In de podcast Steve-O’s Wild Ride! van vriend en collega Jackass-ster Steve-O vertelt hij dat 
hij begin december op sterven na dood was. ‘Ik wist niet dat ik een gevaarlijke vorm van corona 
had en dat mijn lichaam er langzaamaan mee stopte. Ik kreeg vier toevallen, ieder van tien tot 
twintig minuten. Bij de vierde beet ik zo hard op mijn tong dat hij er bijna afviel.’ 

Door de beet kreeg hij geïnfecteerd bloed binnen en kreeg Margera ook nog eens een 
longontsteking. Een vijfde toeval zorgde ervoor dat hij ‘iet meer kon ademen zonder buis in 
mijn keel’. De 43-jarige Amerikaan bracht naar eigen zeggen acht dagen bewusteloos in het 
ziekenhuis door. Bron: AD, 7 januari 2023. 

Onzekerheid van corona is eindelijk weg 

Hoewel de afgelopen feestdagen niet alle coronaschade in de horeca repareert, hadden de volle 
restaurants en hotelreserveringen volgens voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca 
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Nederland wel degelijk een waardevolle betekenis. 'Het staat symbool voor de mentale 
opkikker die de consument én ondernemer nodig hadden.' 

Hoewel de afgelopen feestdagen niet alle coronaschade in de horeca repareert, hadden de volle 
restaurants en hotelreserveringen volgens voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca 
Nederland wel degelijk een waardevolle betekenis.  

Na twee jaren (gedeeltelijk) gesloten te zijn geweest was de horeca tijdens de feestdagen in 
2022 weer volop geopend. 'En hoewel dat de problematiek van corona niet meteen goedmaakt, 
is het voor het moraal wel goed geweest voor de horeca', aldus Willemsen. 

Hij krijgt daarin bijval van sectorspecialist Horeca & Recreatie Jos Klerx van de Rabobank. 
'Eindelijk was er weer een normale kerst, en dat gold voor alle sectoren. In de decembermaand 
zagen we dat het overal gewoon goed zat.' 

Hij erkent echter wel dat er - in verband met onder andere de coronasituatie in China - 
internationaal gezien wel dingen zijn die nog niet helemaal op niveau zitten. 'Je ziet dus dat 
specifieke gebieden zoals Giethoorn nog wel last hebben van de internationale beperkingen, 
maar je moet niet vergeten dat het Chinese toerisme een relatief kleine groep is op het totale 
aantal toeristen in Nederland.' 

Klerx benadrukt dat de Nederlandse horeca afhankelijker is van bijvoorbeeld Duitse toeristen, 
of Belgische toeristen. 'Dat zijn veel belangrijkere landen voor ons.' 

Maar, de schade van de afgelopen jaren is nog lang niet gerepareerd, zo stelt hij. 'In januari 
2022 was er sprake van meer dan vijftig procent aan omzetdalingen in de jaren dat er corona 
is geweest', zegt Klerx. 'Daar tegenover staan een hoop schulden die ondernemers hebben 
opgebouwd in die jaren, dus de impact is echt fors geweest.' 

Niet alleen financieel, maar ook mentaal, zo vult Willemsen Klerx aan. 'De coronacrisis heeft 
verschillende fases gekend, en iedere fase was een klap in het gezicht van de ondernemer', 
aldus Willemsen. 'We hebben in die tijd zo'n zes miljard aan spaarpotjes en pensioenpotjes 
opgebruikt, we hebben anderhalf miljard achterstand opgelopen die vanaf april betaald moet 
worden, dus de financiële impact is enorm. Iedere keer als men dacht dat het eindelijk voorbij 
was, sloeg de onzekerheid over de toekomst toe.' 

Hij stelt dat dat ook voor het personeel een zware tijd oplevert. 'Zij moesten zich continu 
afvragen of ze in dezelfde branche wilden blijven werken, dus zeer onzekere tijden', 
concludeert hij, terwijl hij zich gelukkig prijst over het verdwijnen van die onzekerheid. 'Het 
feit dat we deze winter op deze manier doordraaien - ondanks andere problematiek - betekent 
dat die onzekerheid weg is.' Bron: BNR, 3 januari 2023. 

GGD: ‘Corona blijft door Amsterdam razen, maar voor uitbraak als in 
China hoeven we nog niet bang te zijn’ 

De covidpandemie lijkt misschien voltooid verleden tijd voor veel Amsterdammers, maar 
corona is nog altijd niet de stad uit. Dit blijkt uit gegevens van de GGD Amsterdam. In het 
nieuws is de laatste dagen te zien dat er op dit moment heftige uitbraken in China zijn, maar 
over dit soort toestanden, hoeven we ons volgens de diezelfde GGD nog geen zorgen te maken: 
‘Het zijn allemaal varianten die we hier al kennen.’ 

‘Iedereen moet naar het toilet, dus we meten de hele stad op die manier’, begint Ewout Fanoy 
van GGD Amsterdam zijn uitleg. ‘Corona wordt verspreid via bijvoorbeeld hoesten, maar ook 
in urine zitten covid-deeltjes. Aan de hand van het rioolwater kunnen we dus achterhalen 
hoeveel corona er in de stad is.’ 

Het aantal waar het exact om gaat is niet te zeggen, de GGD test alleen kwetsbare groepen 
nog via een officiële PCR-test en aan de hand van de riooltesten is enkel een trend te laten 
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zien. ‘Maar er zijn vele tienduizenden mensen met corona op dit moment, we zitten op 
hetzelfde niveau als vorig jaar.’ 

‘Het verschil met vorig jaar is dat het nu de samenleving niet ontwricht’, zegt de hoofdarts. 
Waar er vorig jaar rondom de feestdagen nog risico was dat de ziekenhuizen weer vol zouden 
lopen, is dat op dit moment niet het geval. ‘Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en hebben 
het al eens gehad.’ De vaccinatiegraad in de stad ligt iets onder de tachtig procent. 

Aan de andere kant van de wereld is in China een grote nieuwe uitbraak bezig. Waar het land 
net uit lockdown was, liggen de ziekenhuizen inmiddels weer vol. ‘De uitbraken die in China 
spelen komen door virussen die vanuit Europa komen. Wij zijn al blootgesteld aan meer 
varianten, zij nog niet. Daarom hebben ze er daar nu zo'n last van.’ 

Voor de coronacrisis had Amsterdam zo'n 151 duizend hotelgasten uit China, laat het 
onderzoeksbureau van de gemeente weten naar aanleiding van cijfers van het CBS. Dat was 
zo'n 1,6 procent van alle hotelgasten in de stad. Tijdens de crisis daalde dat naar duizend 
gasten per maand, maar inmiddels ligt het op maandelijks drie duizend Chinese hotelgasten. 
De verwachting is dat in de loop van dit jaar en volgend jaar weer terug zal zijn op het oude 
niveau. 

Verschillende landen nemen maatregelen om de Chinese coronabesmettingen niet naar 
Europa te laten komen, maar Nederland doet dit nog niet. Wel worden er vanaf deze week 
corona-zelftests uitgedeeld aan reizigers die Schiphol vanuit China binnenkomen. ‘Het is 
belangrijk om die zelftests te blijven doen’, zegt Fanoy. ‘Er zijn nog steeds kwetsbare groepen 
voor wie het heel veel effect heeft, daarbij kunnen er altijd nieuwe varianten opspelen waar de 
huidige vaccinaties misschien niet geschikt tegen zijn.’ Bron: NH Nieuws, 3 januari 2023. 

Ruim 4 miljoen mensen kregen afgelopen najaar een herhaalprik tegen 
corona 

In het najaar van 2022 hebben volgens het RIVM ruim 4 miljoen mensen een herhaalprik 
tegen het coronavirus gehaald. Het aantal nieuwe prikken per week daalde steeds verder. 

Vorige week haalden nog geen 30.000 mensen een herhaalprik. Op het hoogtepunt van de 
herhaalprikcampagne, in oktober, werden in een week ruim 600.000 prikken gezet.  

De vaccinatiecampagne begon in september en is bedoeld om het immuunsysteem een 
oppepper te geven. Als eerste waren de ouderen aan de beurt. Vanaf november vorig jaar kon 
iedereen jonger dan 60 jaar een herhaalprik halen. 

Begin november bleek uit een rondvraag van RTL Nieuws dat er veel werd getwijfeld over het 
wel of niet halen van een herhaalprik. De meeste grote priklocaties gingen toen over op prikken 
zonder afspraak, om zo toch de vaccinatiegraad op te krikken. Bron: RTL Nieuws, 3 januari 
2023. 

Schipholtaxi en Corona 

Wie kon het ooit beseffen dat Corona de hele wereld op zijn kop liet staan. Het gebeurde 
allemaal in het verre oosten, in China, toch ver van mijn bed zou je denken. 

Begin december 22019 kregen we een bericht van China dat er een vreemde ziekte rond 
dwaalde en snel om zich heen greep. Wat het was werd niet duidelijk verteld, wel duidelijk 
werd het dat er maatregelen genomen moesten worden. Maar zoals eerder gezegd, het is ver 
van mijn bed dus zal niet zo snel hier komen. Verkeerd ingeschat bleek korte tijd later. Het 
bleef nog enige tijd in Wuhan, de haard van het ontstaan van het virus maar breidde zich toch 
razendsnel uit over heel China, eind januari 2020 was het hele land ermee besmet. Het land 
ging op slot, provinciën, steden, kantoren, fabrieken, eigenlijk alles incl de Schipholtaxi die 
geen ritten meer binnen kreeg om te rijden. Mensen mochten niet meer naar buiten en veel 
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werd gedesinfecteerd, taxibedrijven moeten met schermen rijden en mondkapjes op in de taxi. 
Er waren veel zieken en ook overleden er steeds meer aan. 

Eind februari was het daar onder controle doordat alles gesloten was maar het noodlot was 
er al. Door eerdere reizen van mensen vanuit China naar de rest van de wereld kwam het ook 
overal. Meldingen kwamen van alle hoeken van de wereld. Eerst in Japan, Zuid-Korea en 
Thailand en snel kwam de eerste melding vanuit Amerika. Het was de oceaan over. Het kwam 
in Frankrijk en al snel ook in Italië, die een explosie zag van ziekten. Alles ging in Europa nog 
gewoon door, er waren nog geen sluitingen, de skivakanties gingen gewoon door tijdens de 
krokusvakantie. Terwijl er aan de andere kant van de wereld alles op slot was en reizen steeds 
moeilijker werd gemaakt door de voorzorgsmaatregelen gingen de vakanties en ook de 
carnavalsfeesten in Nederland gewoon door. Het was nog steeds niet goed bij iedereen 
doorgedrongen dat het virus van China ook Europa had bereikt en voor veel ellende zou gaan 
zorgen. 

In maart kwam eindelijk het bij velen binnen dat we de meldingen serieus moesten nemen en 
ook hier kwamen de voorzorgsmaatregelen. Feesten werden afgelast, je mocht niet meer met 
andere mensen bij elkaar komen, mondkapjes en  desinfectiemiddel, kunststof schermen, 
plastic handschoentjes, alles was nodig. Reizen werd moeilijk gemaakt want je mocht eigenlijk 
ook hier de deur niet meer uit. Alleen de mensen die vanuit het buitenland nog net op tijd 
naar Nederland konden komen. Daarna werd het steeds moeilijker om weer naar huis te 
kunnen komen. 

Ook voor de taxiwereld zelf was dit een vreselijke klap, de wereld ging op slot. Bij taxibedrijven 
zoals Goedkoopnaarschiphol.nl kwamen geen ritten meer binnen. Iedereen zat binnen en de 
weinige passagiers die nog landen op Schiphol moesten met grote veiligheid worden vervoerd, 
zowel voor de chauffeur als de passagier. De taxi mocht niet meer volledig worden benut qua 
zitplaatsen, er kwamen schermen tussen de chauffeur en klant, ieder moest mondkapjes op 
en werd gevraagd zo min mogelijk te praten. De koffers mocht de chauffeur zelf niet meer 
aanraken, de passagier moest zelf de deur openen en sluiten. Betalen werd verzocht te doen 
met pin of voorruitbetaling, contant geld liever niet. Als de passagier was uitgestapt moest de 
taxi worden gelucht, alles ontsmet voordat de volgende passagier kon instappen. Niet dat het 
druk was want er was steeds minder werk. Op Schiphol zelf mocht je niet meer naar binnen, 
dat was afgesloten voor niet-reizigers. 

Ook in Nederland werd er een lockdown van een maand ingesteld en mocht je alleen nog maar 
de weg op als je daarvoor een geldige reden had. Er werden snel hulpplannen gemaakt voor 
de ondernemers, want als alles dicht is zijn er ook geen inkomen. De taxiwereld werd eigenlijk 
als een van de laatsten geholpen, want deze branche werd in het begin overgeslagen door 
verkeerde codes. Gelukkig kwam er verandering in en werd het met terugwerkende kracht 
recht gezet. Voor velen was het niet afdoende om alle kosten hiermee te kunnen betalen en 
zijn er veel gestopt om toch iets anders te gaan zoeken. In het vervoer met vrachtwagens was 
er plots veel vraag en zijn er veel daar naartoe gegaan. 

In juni was de lockdown over en werd er voorzichtig geboekt voor een buitenlandse vakantie 
Aangezien veel landen niet meer te bereiken zijn voor vakantie, gesloten grenzen, bleven er 
veel mensen in Nederland zelf. De vakanties die wel bereikbaar waren, waren beperkt tot 
Europa. Het gevolg was dat er weinig werk was voor de taxi om mensen naar Schiphol te 
mogen brengen. Ook de maatregelen werden nog gehandhaafd, gelukkig wel in afgeslankte 
vorm. Ook de herfstvakantie werd nog benut door vakantiegangers. Dus het weinige werk wat 
er was, was ontoereikend om het bestaan veilig te stellen. Gelukkig werden de subsidies 
berekend en uitgekeerd en kon iedere taxichauffeur weer voorzichtig adem halen. 

Dit tot na oktober 2020, er werd weer een lockdown ingesteld. Weer alles dicht, geen 
restaurant, hotel, vakantie of taxirit werd geboekt, dus weer geen werk. Dit werd nog vele 
malen herhaald maar gelukkig door de maatregelen en vaccinaties hebben we deze pandemie 
doorstaan. 
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Het waren zware tijden voor iedereen maar gelukkig zijn we hier uitgekomen. Nu in 2022 de 
zomervakanties weer zonder veel maatregelen geboekt mochten worden ging ook iedereen 
massaal naar het buitenland. Twee jaar lang hadden velen de vakanties overgeslagen nu 
mocht het weer. We durven weer naar het buitenland, zelfs verder dan Europa. De 
reisorganisaties werken weer volop en ook de taxiritten werden geboekt bij 
Goedkoopnaarschiphol.nl. Voorzichtig kunnen we zeggen dat de wereld weer draait. Bron: 
Dalfsen Net, 2 januari 2023. 

Huisfeestjes trend zet door, ook ná corona 

 

Tijdens corona ontstond er in Nederland een nieuwe trend: huisfeestjes. Ook na de pandemie, 
blijven huisfeestjes populair. Dit jaar werden met oud en nieuw in Nederland meer dan 6.300 
huisfeestjes georganiseerd. Twee keer zoveel als in 2019/2020 – de laatste jaarwisseling 
zonder COVID-19 maatregelen. Speelde dit jaar het stormachtige weer een rol of was het iets 
anders? 

Volgens Johanan Fraanje, oprichter van het sociale netwerk Amigos, is er meer aan de hand. 
‘Nederland heeft een echte huisfeestjes cultuur. Dat blijkt uit onze cijfers. Tijdens de 
lockdowns werden mensen min of meer genoodzaakt om uit hun comfortzone te stappen. Dat 
is blijkbaar goed bevallen, want nu blijven ze spontane activiteiten opzoeken via ons platform.’ 

Vroeger ging je naar de kroeg om nieuwe mensen te ontmoeten. Steeds meer mensen 
ontdekken dat dit ook prima op een huisfeestje kan. ‘Door de pandemie is het uitgaansleven 
veel creatiever geworden’, zegt Fraanje. ‘Uitgaan is duurder geworden. Clubs en festivals willen 
hun verloren inkomsten terugverdienen, waardoor de ticketprijzen stijgen. Huisfeestjes 
worden als laagdrempelig ervaren. Als bezoeker kun je makkelijker contact maken en nieuwe 
ervaringen opdoen. Als host bepaal je zelf de sfeer, welke muziek er gedraaid wordt en wie er 
aanwezig zijn’. 

Vraag en aanbod waren er al voor de pandemie. Het enige dat ontbrak, was een platform om 
beide samen te brengen. Zo is Amigos ontstaan – een soort Airbnb voor spontane activiteiten. 
Net als bij Airbnb kun je als gastheer/vrouw een vergoeding vragen voor het beschikbaar 
stellen van je huis. Sommige ‘amigos’ verdienen er een leuk zakcentje mee. 

Met Amigos kies je waar je vandaag zin in hebt, bijvoorbeeld ‘een drankje drinken, ‘hardlopen’, 
‘schilderen’ of ‘een film kijken’ en kun je direct in contact komen met gelijkgestemden. De 
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meeste sociale media zijn gemaakt om je aandacht vast te houden, zodat je meer tijd op de 
app doorbrengt. Denk bijvoorbeeld aan TikTok en Instagram waar het vooral draait om online 
contact. Fraanje: ‘Amigos is bewust geen dating app of ‘swipe-machine’. We stimuleren 
spontaniteit en het aangaan van nieuwe offline ontmoetingen. Dat blijkt ook na de lockdowns 
relevant.’ 

Amigos groeit hard; er zijn inmiddels 600.000 gebruikers en dit aantal neemt verder toe. Na 
het succes in Nederland is Amigos ook in België gelanceerd. De verwachting is dat er snel 
nieuwe landen en taalgebieden zullen volgen. Bron: Emerce.nl, 3 januari 2023. 

 

Bron: FD, 4 januari 2023. 

Invloed van corona neemt af, maar ‘Het zijn mooie tijden voor 
luchtwegvirussen’ 

De jaren 2020 en 2021 gaan de geschiedenis in als de coronajaren, maar in 2022 is de invloed 
van het coronavirus fors afgenomen. Eind goed, al goed? Dat niet, want corona is niet het 
enige luchtwegvirus dat nog rondwaart. Wij bespreken het met dokter Ted Van Essen. 

Na 2 jaren van lockdownkerst zijn de feestdagen van eind 2022 weer als vanouds. Maar in de 
tussentijd woedt er een epidemie onder jonge kinderen, die in aanraking komen met het RS-
virus (respiratoir syncytieel virus). Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) krijgen bijna alle kinderen voor hun 2e levensjaar te maken met dit virus. Maar bij 
jonge baby’s kan het dusdanig ernstig zijn dat ze een longontsteking krijgen of zelfs in het 
ziekenhuis belanden. 

Vooral in de wintermaanden kan het hard gaan met virussen als het RS-virus. ‘Het zijn mooie 
tijden voor luchtwegvirussen’, laat  dokter Ted Van Essen weten aan MAX Vandaag. 
Pasgeboren baby’s zijn dus het meest kwetsbaar voor het RS-virus. Maar wat als u er op latere 
leeftijd mee besmet raakt? ‘Voor ouderen is het RS-virus vergelijkbaar met het influenzavirus’, 
trekt dokter Ted de vergelijking met de reguliere griep. ‘Daarom is vaccinatie tegen RS voor 
ouderen ook gewenst, maar nog niet beschikbaar.’ Mocht u een RS-besmetting oplopen, dan 
is uitzieken dus het devies. 

Maar er zijn nog meer luchtwegvirussen, zoals het coronavirus in diverse subvarianten. De 
rhinovirussen bijvoorbeeld, maar die zijn vaak relatief ongevaarlijk. ‘Ze geven verkoudheid, 
maar nooit ernstige complicaties. Dat geldt ook voor andere coronavirussen dan die SARS-
CoV-2, waar we nu nog van in de pandemie zitten. Er zijn nog 4 coronavirussen, die slechts 
verkoudheid geven’, aldus Van Essen. 

De griep, het huidige coronavirus en het RS-virus hebben 1 ding gemeen. Ze zijn vooral 
gevaarlijk voor degenen met een kwetsbare gezondheid, gezien het risico op complicaties. Die 
kunnen vooral bij een coronabesmetting ernstig zijn, zoals een longontsteking of long covid. 
‘Bij andere luchtwegvirussen kunnen ook langdurige klachten blijven bestaan, maar bij covid 
zijn die wel ernstiger’, stelt Van Essen. 

Wat te doen als u besmet raakt met een luchtwegvirus? 

U kunt een zelftest doen voor het coronavirus, maar dat soort testen bestaan nog niet voor 
andere virussen. De huisarts kan een PCR-test in het ziekenhuis laten afnemen. Maar dat 
gebeurt zelden, omdat het geen consequenties heeft. ‘Ik pleit al een tijdje voor een zelftest voor 
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influenza, RS en corona tegelijk. Die bestaat al wel, maar is in Nederland nog niet op de 
markt’, reageert Van Essen. ‘Als je daarmee een diagnose kan stellen, weet je of je beter bij 
kwetsbaren uit de buurt kunt blijven.’ 

In dat geval volstaat meestal het volgen van de coronaregels, totdat u zich weer beter voelt. 
Pas als dat niet gebeurt, kunt u beter alsnog een dokter raadplegen. ‘De dokter zou dat ook 
graag willen weten, want die is soms bang voor een bacterie en geeft dan antibiotica. En die 
helpen echt niet tegen een virusinfectie.’ Bron: Max Vandaag, 29 december 2022. 

Effectieve celstraf voor gedetineerde die naar cipier spuwde: ‘Corona, 
corona. Sterf, sterf!’ 

De rechter in Mechelen heeft een gedetineerde bijkomend veroordeeld tot een celstraf van 6 
maanden effectief. De gedetineerde D.W. werd schuldig bevonden aan het uiten van 
doodsbedreigingen en het spuwen naar een cipier. 

De feiten dateren van april 2021. De cipier vroeg toen aan de gedetineerde of hij zich wilde 
gaan douchen. Vier keer weigerde hij, maar uiteindelijk bedacht hij zich dan toch. De 
Mechelse cipiers konden daar niet mee lachen, maar stonden het alsnog toe. ‘Alleen stelde 
meneer zich bijzonder agressief op’, klonk het vorige maand op zitting. ‘In de douches begon 
hij de cipier en zijn familie te bedreigen met de dood. Er werd ook gespuwd naar de cipier. 
Telkens riep hij: ‘Corona, corona. Sterf, sterf!’.’ 

De Mechelse cipier werd ook geraakt door het spuugsel. Hierdoor moest hij noodgedwongen 
in quarantaine en moest hij elke dag van de week een zelftest afnemen. ‘Een erg nare ervaring’, 
vertelde de advocate van de cipier. ‘Mijn cliënt is zich op dat moment ook beginnen afvragen 
of hij wel een carrière wil uitbouwen in een job waarin hij dagelijks kan worden bedreigd of 
bespuwd.’ 

Ook het parket tilde zwaar aan de feiten en dagvaardde de gedetineerde. Opdagen voor zijn 
proces deed de man niet. Hij liet dus verstek gaan. ‘Bijzonder onrespectvol’, vond de 
aanklaagster. ‘Het mag duidelijk zijn dat meneer heel weinig respect heeft voor de wet.’ Er 
werd een celstraf van 1 jaar effectief gevorderd. De rechter halveerde die uiteindelijk, maar 
legde ze wel effectief op. 

Naast de celstraf van zes maanden moet W. ook nog een geldboete betalen van 800 euro. Bron: 
HLN, 6 januari 2023. 

 

Bron: De Telegraaf, 4 januari 2023. 

 

Bron: NU.nl, 2 januari 2023. 
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Ruim 1.200 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, 26 procent meer 
dan week geleden 

Goed 1.200 mensen die besmet zijn met het coronavirus liggen vandaag in de Belgische 
ziekenhuizen, of een kwart meer dan een week geleden. Ook de meeste andere parameters 
stijgen. Dat blijkt uit de gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. 

De voorbije week werden elke dag gemiddeld 80 patiënten met corona in de ziekenhuizen 
opgenomen, of 15 procent meer op weekbasis. 

Van de 1.203 mensen die nu met corona opgenomen zijn (+26 procent), liggen er 53 op 
intensieve zorg (+10 procent). 

Het aantal besmettingen nam in de week van 29 november tot 5 december toe met 21 procent, 
tot gemiddeld 1.174 per dag. 

Er werden zowat 7.500 tests afgenomen (+ 10 procent). 

Van die tests bleek 16,7 procent positief. 

Van 29 november tot 5 december stierven gemiddeld 3,7 mensen aan de gevolgen van een 
besmetting, een daling met 10 procent. Sinds het begin van de pandemie bezweken in ons 
land al 33.100 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de epidemie zich verspreidt, ligt momenteel 
op 1,11. Een getal boven de 1 betekent dat de pandemie in kracht toeneemt. Bron: HLN, 9 
december 2022. 

Hoe belangrijk is een gezonde leefstijl in de strijd tegen corona? 

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot COVID-
19. Zo blijkt overgewicht een rol te spelen in het beloop van COVID-19. Wij hebben het 
Lifestyle4Health platform verzocht om met een aantal partners een kennisinventarisatie te 
verrichten in het kader van ons COVID-19 programma. 

Lifestyle4Health is een nationaal platform van het Nederlands Innovatiecentrum voor 
Leefstijlgeneeskunde. De inventarisatie, uitgevoerd door TNO, LUMC en RadboudUMC met 
input van diverse nationale experts, biedt een overzicht van de reeds beschikbare 
wetenschappelijke kennis over de invloed van leefstijlfactoren op vatbaarheid, ziektebeloop en 
herstel van COVID-19. 

Beïnvloed een gezonde leefstijl het beloop van COVID-19? 

Door diverse nationale en internationale onderzoeksresultaten te verzamelen, is gebleken dat 
er aanwijzingen zijn dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en het herstel van COVID-
19 beïnvloeden. Zo lijkt roken een negatief effect te hebben op het ziektebeloop en herstel van 
COVID-19. Bewegen heeft een positief effect op het ziektebeloop en herstel van acuut COVID-
19. Tegelijkertijd laat het huidige bewijs zien dat oefentherapie nadelig kan zijn voor het 
herstel bij Long-COVID. Er is nog onvoldoende wetenschappelijke bewijs over de invloed van 
de leefstijlfactoren voeding, alcohol, slaap en stress/ontspanning op het ziektebeloop en 
herstel van COVID-19. Wel is bekend dat deze leefstijlfactoren effect hebben op het 
functioneren van het immuunsysteem. 

Naast het literatuuronderzoek zijn diverse experts geraadpleegd. Zij waren het erover eens dat 
een ongezondere leefstijl invloed heeft op de ernst van COVID-19. Voeding wordt door de 
experts als belangrijkste leefstijldeterminant genoemd in preventie, behandeling en herstel bij 
acute corona infectie. Verder benadrukken experts dat het belangrijk is om de verschillende 
leefstijlfactoren in samenhang te zien. 
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In hoeverre beschermen supplementen tegen COVID-19 -virus? 

Als verdieping op bovenstaande kennisinventarisatie, hebben wij op verzoek van het 
ministerie van VWS, ruimte gemaakt voor onderzoek naar mogelijke (preventieve) 
behandelingen met vitamines en/of supplementen. We hebben het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM) gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de mogelijke inzet van 
supplementen bij de behandeling en preventie van COVID-19. De focus ligt hierbij op 9 
supplementen: vitamine D, vitamine C, zink, quercetine, resveratrol, omega 3-vetzuren, 
vitamine K, selenium en probiotica. Voor de meeste supplementen geldt dat aanwijzingen voor 
positieve effecten beperkt zijn. Bewijs dat extra supplementen (ernstige) COVID-19 kunnen 
voorkómen ontbreekt dan ook. Een gezonde levensstijl met aandacht voor voldoende 
vitaminen en mineralen is per definitie verstandig ter voorkoming van (ernstige) COVID-19. 
Daarbij geldt voor een deel van de supplementen (bijvoorbeeld vitamine D) dat er al suppletie-
adviezen zijn voor risicogroepen. Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk gevonden op 
dit moment. 

Onderzoek naar de precieze rol van leefstijl op het beloop en herstel van COVID-19 is nog 
schaars. Wel is bekend dat leefstijl een belangrijke factor is voor het immuunsysteem: een 
gezonde leefstijl kan de weerstand verhogen, terwijl een ongezonde leefstijl de weerstand kan 
verminderen. Bovendien blijkt het beloop van COVID-19 minder gunstig te zijn bij mensen 
met overgewicht en/of chronische aandoeningen. 

De COVID-19 pandemie onderstreept het belang van leefstijl en de inzet op dit thema. Meer 
kennis over de complexe relatie tussen leefstijlfactoren, het immuunsysteem en de relatie met 
gezondheid en ziekte is van belang. Vanuit het COVID-19 programma zal begin 2022 zowel 
nationaal als internationaal onderzoek worden geïnitieerd. Internationaal wordt ingezet op 
fundamenteel onderzoek om de werkingsmechanismen tussen leefstijlfactoren (specifiek 
voeding), het immuunsysteem en infectieziekten zoals COVID-19 beter te begrijpen. Nationaal 
wordt ingezet op toegepast onderzoek om leefstijl in te zetten in het ondersteunen en het 
bevorderen van sneller herstel van patiënten met COVID-19. Bron: Zon.Mw.nl, 7 januari 
2022. 

Laatste woorden 

Het Covid-19 virus is in december 2019 voor het eerst ontdekt in Wuhan in Zuid-Centraal-
China. Het verspreidde zich in de eerste helft van januari 2020 vanuit de provincie Hubei, 
waarvan Wuhan de hoofdstad is, naar andere delen van China. Eind januari liep het aantal 
besmettingen in China op tot boven de tienduizend. Het overgrote deel daarvan was in Hubei. 
In alle andere provincies was het virus intussen aangetroffen.   

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van 
een ‘longontsteking van onbekende oorsprong’ waargenomen. In januari werd het virus voor 
het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen 
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besmet, van wie meer dan 1,4 miljoen patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. 
Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie door de 
WHO. Het maatschappelijke leven in een aanzienlijk deel van de wereld kwam grotendeels tot 
stilstand, waardoor zich een recessie aandiende. 

Vanaf half januari 2020 dook het virus in naburige landen en gebieden op en in landen 
waarmee China veel internationaal verkeer heeft. Aanvankelijk waren er buiten China alleen 
patiënten die zelf recent in China waren als toerist, zakenreiziger of voor familiebezoek. Later 
traden infecties buiten China op. 

Per 13 februari waren bij de WHO 170 besmettingen buiten China bekend. 89% daarvan 
leidde niet tot verdere besmettingen. De overige 19 leidden tot vier grotere clusters met negen 
of meer besmettingen.  

De kiembron van het SARS-CoV-2 is nog niet vastgesteld. Op 22 januari 2020 publiceerden 
wetenschappers van Universiteit van Peking, Guangxi Traditional Chinese Medical University, 
Universiteit van Ningbo en Wuhan Biology Engineering College een artikel waarin zij 
vermoedden dat het virus een natuurlijke recombinant is. Het zou veel gelijkenis vertonen met 
een vleermuizencoronavirus en ‘een coronavirus van onbekende oorsprong’. Zij zien een 
slangensoort als waarschijnlijkste besmettingsbron van SARS-CoV-2. Eerste 
wetenschappelijke reacties op dat artikel uitten twijfels aan het bestaan van een virus dat 
zowel zoogdieren als koudbloedige dieren als gastheer heeft.  

Een bijgewerkte preprint van het artikel dat op 23 januari 2020 verscheen, legt de 
waarschijnlijke oorsprong van SARS-CoV-2 bij vleermuizen. Het genoom komt voor 96 procent 
overeen met dat van een vleermuizencoronavirus. 

Hoewel het ontstaan op de wet market van Wuhan het meest waarschijnlijk is, circuleerden 
in 2020 allerlei andere hypotheses over de mogelijke oorsprong van de pandemie. CNN meldde 
het bestaan van een vertrouwelijk rapport van de Chinese gezondheidsautoriteiten waarin 
melding gemaakt zou worden van een ongewoon sterke griepgolf in de provincie Hubei in de 
laatste maanden van 2019, maar CNN maakte het rapport niet openbaar. Een 
woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken twitterde op 12 maart dat 
het misschien wel het Amerikaanse leger was dat het virus naar Wuhan had gebracht, tijdens 
een bezoek in oktober 2019 van militaire atleten aan Wuhan voor de World Military Games. De 
hypothese werd later herhaald door Global Times. Daarentegen citeerden politiek 
commentator Tucker Carlson een begin februari 2020 gepubliceerd onderzoeksontwerp 
waaruit zou blijken dat het virus ontsnapt was uit het Wuhan Institute of Virology. De theorie 
werd gesteund door republikeinse politici, onder wie Tom Cotton, Ted Cruz en later zelfs 
president Trump. Wetenschappers hadden sterke twijfels over de theorie, en sloten in elk 
geval uit dat het om een door de mens gemaakt virus zou kunnen gaan.  

De toen nog naamloze ‘longontsteking van onbekende oorsprong’ in Wuhan werd begin 2020 
al snel in verband gebracht met een 'zeevoedselmarkt’ waar allerlei levende dieren werden 
verhandeld. De meeste geïnfecteerde patiënten hadden deze markt in Wuhan bezocht. Dat 
steunde de bronhypothese. Deze markt bestond uit zo'n duizend stallen waar onder meer 
kippen, fazanten, vleermuizen, marmotten, schubdieren, slangen, hertachtigen en de organen 
van konijnen en andere wilde dieren werden verkocht. Daardoor leek het aannemelijk dat dit 
virus afkomstig was van dergelijke dieren en werd gevreesd voor eenzelfde situatie als met de 
eerdere SARS-uitbraak. De markt werd daarop gesloten. 

In Nederland zijn geen gevallen van SARS geregistreerd. Meldingen in België bleken loos 
alarm. In Engeland en Duitsland zijn enkele patiënten met succes in isolatie behandeld. 
Wereldwijd waren er op 31 mei 2003 8360 gevallen gemeld waarvan 764 met fatale afloop. 

In de jaren na de uitbraak van SARS werden bij andere diersoorten, zoals vleermuizen, 
verschillende verwante virussen aangetroffen, die samen met het SARS-virus werden 
ingedeeld in de soort SARS-gerelateerd coronavirus. Uit deze ontdekkingen leidde men af dat 
er een 'reservoir' van verwante virussen endemisch is waaruit zich nieuwe zoönosen zouden 
kunnen ontwikkelen. 
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Eind 2019 dook in de Midden-Chinese stad Wuhan een nieuwe luchtwegziekte op die bleek te 
worden veroorzaakt door een coronavirus. De ziekte, die later de naam Covid-19 kreeg, had 
veel overeenkomsten met SARS maar ook verschillen in symptomen, beloop en 
besmettelijkheid. De ziekteverwekker was ook een SARS-gerelateerd coronavirus en kreeg de 
naam SARS-CoV-2. 

Eind 2002 woedde in de Chinese provincie Quangdong een mysterieuze longziekte, waarvan 
nu vermoed wordt dat het SARS geweest is. Half februari 2003 werd de WHO hiervan op de 
hoogte gesteld. Een arts die in Guangdong patiënten had behandeld, bracht de ziekte naar 
Hongkong, waar hij op 4 maart stierf. Hij infecteerde een aantal andere gasten in zijn hotel, 
die op hun beurt ziekenhuispersoneel besmetten. 

Een volgende stap in de verspreiding werd veroorzaakt door een Amerikaanse zakenman die 
in Hongkong de ziekte opliep, en vervolgens naar het Vietnamese Hanoi reisde, waar hij in 
een ziekenhuis werd opgenomen. Sindsdien is de ziekte op vergelijkbare wijze (vliegreizen van 
personen die zonder het te weten de ziekte bij zich droegen) naar diverse andere landen 
verspreid. 

Op 10 april 2003 waren volgens de WHO wereldwijd 2781 gevallen van SARS gemeld. Het 
aantal personen dat aan de ziekte is overleden bedroeg op die datum 111. 

Op 16 april 2003 werd de definitieve identificatie bekendgemaakt van het SARS-virus dat de 
ziekte veroorzaakt. 

Coronavirussen verspreiden zich onder dieren. Er waren gevallen bekend waarbij mensen 
geïnfecteerd werden. Vier van de bekende coronavirussen die werden aangetroffen bij mensen 
veroorzaken een milde luchtweginfectie, zoals een simpele verkoudheid. Twee andere 
varianten kunnen gevaarlijker zijn. In 2002 vond in China een uitbraak van Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) plaats, die leidde tot circa 800 dodelijke slachtoffers. In 2012 
leidde een uitbraak van Middle Fast Respiratory Syndrome (MERS) tot achthonderdvijftig 
doden in zevenentwintig landen. 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, vertaald: ernstig acuut ademhalingssyndroom) is 
een luchtweginfectie met soms een levensbedreigende vorm van atypische longontsteking. De 
eerste gevallen verschenen in de Chinese provincie Quangdong, eind 2002. De ziekte is 
besmettelijk van mens op mens, en verspreidde zich naar Hongkong, en van daaruit naar 
Vietnam, Canada en andere landen. In China zijn gevallen gemeld vanuit vele delen van het 
land. 

De ziekte wordt veroorzaakt door het SARS-virus. Dat is een type Betacoronavirus dat vóór de 
uitbraak van SARS niet eerder bij mensen was aangetroffen. 

De ziekte lijkt in ongeveer 5-15% van de gevallen een dodelijke afloop te hebben. Vooral 
ouderen zijn kwetsbaar maar voor jonge mensen is de infectie zeker niet ongevaarlijk. 

Behalve via de adem is besmetting vermoedelijk ook mogelijk via urine, ontlasting en 
huidcontact. Mensen kunnen SARS ook krijgen door besmet water of voedsel te consumeren. 
Het virus kan niet alleen via de longen, maar ook via de nieren, de dunne darm en 
zweetklieren het lichaam verlaten. De meeste besmettingen gebeuren onder naaste 
familieleden van patiënten en het medisch personeel dat hen verzorgt. De ziekte is duidelijk 
minder besmettelijk dan gewone griep. 

De aandoening werd ontdekt door Carlo Urbani, een arts van  
de Wereldgezondheidsorganisatie, die tijdens zijn onderzoek in Vietnam zelf besmet raakte en 
niet lang daarna aan de ziekte is overleden. Bij de identificatie van het virus dat de ziekte 
veroorzaakt speelde de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus een belangrijke rol.  

De eerste landen en gebieden buiten China waar het virus vanaf half januari 2020 opdook, 
waren Thailand (13 januari); Japan (15 januari); Zuid-Korea (20 januari); Taiwan en de 
Verenigde Staten (21 januari); Hongkong en Macau (22 januari); Singapore (23 januari); 
Frankrijk, Nepal en Vietnam (24 januari); Maleisië en Australië (25 januari), Canada (26 
januari); Cambodja (27 januari), Duitsland (28 januari), Finland, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Sri Lanka (29 januari); Italië, India en de Filipijnen (30 januari); Verenigd 
Koninkrijk, Spanje, Rusland en Zweden (31 januari). 
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In de loop van februari nam het aantal landen waar het virus opdook verder toe: met 
België (3 februari); Egypte (14 februari); Iran (19 februari); Israël en Libanon (21 februari); 
Afghanistan, BAhrein, Irak, Koeweit en Oman (24 februari); Algerije, Brazilië, Koratië, 
Oostenrijk en Zwitserland (25 februari); Georgië, Griekenland, Noord-Macedonië, Noorwegen, 
Pakistan en Roemenië (26 februari); Denemarken, Estland, Nederland, Nigeria en San 
Marino (27 februari); Azerbeidzjan, IJsland, Litouwen, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland en 
Wit-Rusland (28 februari); Ecuador, Ierland, Luxemburg en Qatar (29 februari). 

Bij onderzoek van stalen afgenomen bij patiënten in een ziekenhuis in Parijs in december 
2019, is het COVID-19-virus gedetecteerd. De betrokken patiënt was voor zijn opname al 
maanden niet naar het buitenland geweest. Hij moet in december in Frankrijk besmet zijn 
geweest. 

Bij onderzoek van stalen afgenomen bij patiënten in een ziekenhuis in Parijs in december 
2019, is het COVID-19-virus gedetecteerd. De betrokken patiënt was voor zijn opname al 
maanden niet naar het buitenland geweest. Hij moet in december in Frankrijk besmet zijn 
geweest. 

Uit het onderzoek in december 2020 bleek ook dat er vóór 27 februari – toen de ‘eerste’ 
coronapatiënt in Nederland werd gemeld – vijf ouderen stierven aan een vermoedelijke Covid-
19-infectie. Het merendeel was in Noord-Brabant waar huisartsen overlijdens met nooit eerder 
geziene acute zuurstofsaturatiedalingen’ zagen. Pas achteraf legden ze het verband met Covid-
19.  

In maart dook het virus ook op in: Armenië, Tsjechië, Dominicaanse Republiek, Saint 
Martin en Saint Barthémely (1 maart); Andorra, Indonesië, Jodanië, Letland, Marokko, 
Portugal, Saoedi-Arabië, Senegal en Tunesië (2 maart); Argentinië, Chili, Gibraltar, 
Liechtenstein en Oekraïne (3 maart); Faeroer, Hongarije, Polen en Slovenië (4 maart); Bosnië 
en Herzegovina, Martinique, Palestina (Westelijke Jordaanoever) en Zuid-Afrika (5 maart); 
Bhutan, Colombia, Costa Rica, Kameroen, Peru, Servië, Slowakije, Togo en 
Vaticaanstad 6 maart); Maladiven, Malta, Moldavië en Paraquai (7 maart); Albanië, 
Bangladesh en Bulgarije (8 maart); Brunei, Cyprus, Guernsey en Panama (9 maart); Bolivia, 
Burkina Faso, Congo Kinshasa, Jamaica, Jersey, Mongolië, Noord-Cyprus en 
Turkije (10 maart); Cuba, Frans-Polynesië, Honduras, Ivoorkust en Réunion (11 maart); 
Saint Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago (12 maart); Antiqua en Barbuda, 
Aruba, Kaaimaneilanden, Curacao, Ethiopië, Gabon, Ghana, Quadeloupe, Guatemala, 
Guinee, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Puerto Rico, Saint Lucia, Soedan, Suriname, 
Amerikaanse Maagdeneilanden, Uruquay en Venezuela (13 maart); Centraal Afrikaanse 
Republiek, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Swaziland, Mauritanië, Mayotte, Namibië, 
Rwanda en Seychellen (14 maart); Akrotiri en Dhekelia, Bahama’s, Guam en 
Oezbekistan (15 maart); Benin, Groenland, Liberia, Somalië en Tanzania (16 maart); 
Barbados, Gambia, Montenegro en Sint Maarten (17 maart); Bermuda, Djibouti, El Salvador, 
Kirgizië, Mauritius, Montserrat, Nieuw Caledonië Nicaraqua en Zambia (18 maart); Angola, 
Tsjaad, Fiji, Haïti, Man en Niger (19 maart); Kaapverdië, Oost-Timor, Madagaskar, Papoea-
Nieuw-Guinea, Oeganda en Zimbabwe (20 maart); Aland, Eritrea en Transnistrië (21 maart); 
Dominica, Grenada, Mozambique, Syrië en de Gazastrook (22 maart); Belize, Myanmar en 
Turks- en Caicoseilanden (23 maart); Laos en Libië (24 maart); Britse Maagdeneilanden, 
Guinee-Bissau, Mali en Saint Kitts en Nevis (25 maart) Anguilla (26 maart); Noordelijke 
Marianen (29 maart); Botswana (30 maart); Burundi, Sierra Leone, Sint Eustatius en 
Somaliland (31 maart) 

Later in 2020 dook het virus ook op in Malawi (2 april); Falklandeilanden (3 april); Westelijke 
Sahara (Marokaans gedeelte) (4 april); Saint-Pierre en Miquelon en Zuid Soedan (5 april); Sao 
Tomé en Principe (6 april); Abchazië en Nagorno-Karabach (7 april); Jemen (10 april); 
Saba (11 april); Bonaire (16 april); Comoren en Tadzjikistan (30 April); Zuid 
Ossetië (6 mei); Lesotho (13 mei); Sahrawi Arabische Democratische Republiek (25 juli); 
Salomonseilanden (3 oktober); Wallis en Futuna (16 oktober); Marshalleilanden (28 oktober); 
Amerikaans-Samoa (9 november); Vanuatu (11 november); Samoa (19 november); 
Antarctica  (21 december). 

Het eerste sterfgeval buiten China vond plaats op de Filipijnen: daar overleed op 1 februari 
2020 een 44-jarige Chinese man aan een ernstige longontsteking die door het virus was 
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veroorzaakt. Op 7 februari waren er wereldwijd 638 sterfgevallen in verband gebracht met het 
virus. 

Op 9 februari 2020 overtrof het aantal van 881 gestorven personen dat van de SARS-
epidemie uit 2002 en 2003 waaraan 774 mensen stierven. Het aantal besmette personen was 
al veel groter, omdat het sterftepercentage van 10% bij SARS hoger was dan bij het nieuwe 
virus, namelijk naar schatting 2 procent. Naarmate bij meer patiënten een zeer mild verloop 
van de ziekte wordt gezien, schatten deskundigen dat het sterftepercentage uiteindelijk lager 
zal blijken. 

Eind februari waren ongeveer 2.800 mensen aan het virus gestorven. Op 10 april stond de 
teller op 87.987.  

De bestrijding van de pandemie werd bemoeilijkt door actieve tegenwerking in verschillende 
vormen. Zo werd lange tijd desinformatie verspreid die al lang door wetenschappelijke 
inzichten was achterhaald, bijvoorbeeld ten aanzien van de ernst van de ziekte, de 
risicogroepen en het aantal verloren levensjaren. De werkingswijze van met name de nieuwe 
mRNA-vaccins leidde tot onhoudbare beweringen over de risico's daarvan. Een voorbeeld is 
de bijscholing van alternatieve artsen in Nederland, waarbij het onderscheid tussen RNA en 
DNA de docenten blijkbaar niet bekend was. Op sociale media deden allerhande 
complottheorieën de ronde. In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten van 
Amerika, werden de gezondheidsautoriteiten door andere regeringsinstituten actief 
tegengewerkt. 

Het strategisch doel is het verkleinen van de kans op besmetting. Wordt het 
reproductiegetal kleiner dan 1, dan sterft de epidemie uit. Naast de aanbevolen algemene 
quarantainemaatregelen worden maatregelen aanbevolen voor individuen, baserend op de 
ervaringen met het MERS-virus:  

Het verkleinen van het individuele besmettingsrisico heeft ook als doel het vertragen van de 
verspreiding. Daardoor worden gezondheidsinstellingen minder overbelast en ontstaan 
minder logistieke problemen in de samenleving. 

Toen vanaf midden februari 2020 in Europa infectieclusters ontstonden, werden hier 
quarantainemaatregelen getroffen. Daarbij werden hotels, dorpen en steden geïsoleerd. Verder 
werden, om te voorkomen dat mensen dicht op elkaar zouden komen en zo het virus zouden 
kunnen verspreiden, diverse sport- en andere evenementen afgelast, uitgesteld of afgewerkt 
zonder publiek. Diverse competities werden stilgelegd of afgebroken. Ook evenementen 
waarbij mensen besmet raakten met het virus werden per direct stilgelegd om verdere 
verspreiding te voorkomen. In de VS werd een inreisverbod voor Europeanen ingesteld om de 
verspreiding aldaar te beperken. In sommige landen werden scholen voor onbepaalde tijd 
gesloten. Ook tv-programma's, zoals talkshows, werden in diverse landen zonder publiek 
opgenomen.  

Begin april waren in vrijwel alle Europese landen strikte maatregelen genomen: 
samenscholingsverboden ook voor kleine groepen van drie tot vijf personen, uitgaansverboden 
of tenminste strikte adviezen zo mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, sluiting van alle 
niet-noodzakelijke winkels en politiecontroles. Wereldwijd werden soortgelijke maatregelen 
door vele regeringen overgenomen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

In sommige landen werd een avondklok ingesteld. Binnen het Nederlands Koninkrijk was een 
dergelijke maatregel van kracht in Aruba (vanaf 21 maart 2020), Curacao (van 21 maart tot 5 
juni 2020). België volgde op 29 juli 2020: na een onverwacht snelle stijging van het aantal 
besmettingen in het Antwerpse stelde de Provinciale Crisiscel voor de hele provincie een 
avondklok in tussen 23 uur 30 en 6 uur. De maatregel zou vier weken duren.  

De Wereldgezondheidsorganisatie maakte op 23 januari bekend, de internationale 
noodtoestand niet uit te roepen. De ziektegevallen waren hoofdzakelijk beperkt tot China, met 
name tot de regio van Wuhan. Volgens de WHO waren de getroffen maatregelen voldoende om 
verdere verspreiding te beperken. Op 30 januari riep de WHO alsnog de noodtoestand uit 
(PHEIC-status)  nadat een comité van de VN-organisatie bepaalde dat de gezondheidsrisico's 
zeer ernstig en grensoverschrijdend zijn. De WHO zette verschillende samenwerkingsprojecten 
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op en coördineerde en ondersteunde het onderzoek naar het virus en zijn gevolgen. Op 11 
maart maakte de WHO bekend dat de uitbraak van COVID-19 een officiële pandemie was. 

De WHO coördineert de inspanningen rond een COVID-19-vaccin in een wereldwijd 
samenwerkingsverband, de Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.  

In de eerste maand na vaststelling van de pandemie door de WHO werden de eerste gevolgen 
al meetbaar. Zo daalde de AEX-index binnen een week naar 535 punten, wat een krimp van 
15 procent was. In de Verenigde Staten kwamen er in twee weken 9,9 miljoen werklozen 
bij. Ook voor de maatschappij zijn de gevolgen groot geweest: alleen al in Italië moesten 60 
miljoen mensen in quarantaine en internationale toeleveringsketens lagen plat. 

In de taal leverde de pandemie een hele reeks nieuwe woorden op. Een sinds maart 2020 door 
Ton Den Boon bijgehouden ‘coronawoordenboek’ telde op 28 april 2020 al ruim 700 
woorden. Anderzijds betreurden sommige journalisten wel de overdaad aan 
Engelstalige ‘coronawoorden’ zoals preteaching, videocalls, home working, contact 
tracers en social distancing.  

In West-Europa en de VS zouden mannen twee derde van het totaal aantal overlijdens 
uitmaken. Economisch echter worden vrouwen vaak harder getroffen: ze werken meer 
deeltijds en in de informele economie, en verdienen daardoor minder, wat ook het sparen 
bemoeilijkt. Vrouwen staan ook in de zorgsector vooraan ‘in de frontlinie’. 

Lokale functionarissen in Wuhan en de provincie Hubei kregen zowel in eigen land als 
internationaal kritiek. Ze werden beschuldigd van een gebrek aan transparantie en het 
onterecht censureren van de Chinese sociale media tijdens de eerste weken van de 
uitbraak. Op 1 januari 2020 ondervroeg de politie van Wuhan acht bewoners vanwege het 
‘verspreiden van valse informatie’, namelijk het beschrijven van de nieuwe infectie als SARS-
achtig. Een van hen, de arts Li Wenliang, die zijn voormalige medestudenten op de hoogte 
bracht van het coronavirus in een WeChat-groep, werd op 3 januari door de politie 
gewaarschuwd tegen het ‘verspreiden van onwaarheden’ die ‘de sociale orde ernstig hadden 
verstoord’ en werd verplicht een verklaring te ondertekenen waarin hij afstand nam van zijn 
gedrag. Op 6 februari 2020 werd er gemeld dat Li was overleden nadat hij de ziekte had 
opgelopen van een patiënt in januari 2020. De politie van Wuhan verklaarde later via een 
bericht op haar officiële Weibo-kanaal dat ‘acht mensen waren behandeld volgens de wet’ De 
politie verduidelijkte later via Weibo dat ze alleen ‘voorlichting en kritiek’ had gegeven en zich 
had onthouden van hardere straffen zoals ‘waarschuwingen, boetes of detentie’.  Lokale 
functionarissen werden ook bekritiseerd, omdat ze begin januari bewijs voor de overdracht 
van mens tot mens verborgen hadden gehouden en op het Volkscongres berichten over de 
ziekte uit politieke overwegingen onderdrukt hadden.  

Later werd ook kritiek geuit op de centrale regering in Beijing vanwege een fout geachte 
aanpak in het begin van de crisis. Maar WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus was van 
oordeel dat kritiek alleen gepast was na een grondig onderzoek achteraf. 

Er ontstonden initiatieven om snel wetenschappelijke onderzoeksresultaten vrij te geven. 
Via instant messaging en preprint-servers kwamen voorlopige resultaten onmiddellijk voor 
commentaar van andere onderzoeksteams beschikbaar. Gerenommeerde tijdschriften 
publiceerden snel, zoals de New England Journal of Medicine waar een artikel twee dagen na 
ontvangst in druk verscheen in plaats van de gebruikelijke vele maanden. Publicaties en data 
rondom de uitbraak, het virus en de ziekte werden als open acces op het internet ter 
beschikking gesteld.  

Veel wetenschappelijke activiteit valt stil door de beperkende maatregelen, zoals veel grote 
sterrenwachten. Bron: Wikipedia. 
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