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Eerste woorden  

 

 

Johan Freriksen uit Enter was een coronaslachtoffer 

 



3 

 

 

Kabinet: Vaccins voor 3,5 miljoen Nederlanders in eerste 
kwartaal 2021 

Het kabinet verwacht dat, bij de huidige stand van zaken, in het eerste kwartaal van 2021 
zo‘n 3,5 miljoen Nederlanders zich kunnen laten vaccineren. Dat blijkt uit de vanmiddag 
verspreide vaccinatiestrategie. 

Het is daarbij de bedoeling om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de mensen in 
verpleeghuizen en verstandelijk beperkte mensen in instellingen, in totaal ongeveer 155.000. 
Als dat niet mogelijk is om praktische redenen, dan krijgen hun verzorgers en mantelzorgers 
een prik. 

Daarna volgen 60-plussers (de oudste mensen eerst). Eerst de groep mét en vervolgens de 
groep zonder medische problemen, mensen onder de zestig jaar met onderliggende medische 
problemen en vervolgens zorgmedewerkers die direct met corona te maken hebben.  

Als er in de maanden daarna extra doses beschikbaar komen, worden nieuwe groepen 
toegevoegd. Het gaat dan om andere medewerkers in de zorg en tot slot ook de groep mensen 
onder de zestig zonder een medische indicatie. Binnen deze groep kan ook nader worden 
geprioriteerd. 
 
De Gezondheidsraad schat in dat voor het vaccineren van alle ouderen (60-plussers) en 
medische risicogroepen in ieder geval 5 miljoen vaccins nodig zijn (en 10 miljoen bij twee 
vaccinaties). Aanvullend hierop gaat het om circa 1,5 miljoen zorgmedewerkers in 
verpleeghuizen, de thuiszorg, langdurige zorg en mantelzorgers die contact hebben met 
medische risicogroepen. 

Aansluiten op griepprik. De prik tegen corona wordt gratis, is vrijwillig en wordt gegeven door 
huisartsen, bedrijfsartsen en bij de GGD’s. Het RIVM leidt de uitvoering van de 
vaccinatiecampagne. De coronavaccinatie zal zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk van 
griepvaccinatie. Verder komt er een speciaal registratiesysteem voor bijwerkingen en het 
bijhouden van de hele operatie.  
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De kosten, exclusief de aanschaf van vaccins, zullen 900 miljoen euro tot 1 miljard 
bedragen. De overheid start ook nog een grote publiekscampagne om uit te leggen hoe veilig 
en werkzaam de aangekochte vaccins zijn. Er is eveneens aandacht voor specifieke groepen 
als laaggeletterden. 

Coronaminister De Jonge: ‘Het is niet het vaccin dat het verschil gaat maken, maar vaccinatie. 
Het is de prik in de bovenarm die ziekte voorkomt en levens redt en ervoor zorgt dat we ons 
oude leven weer stukje bij beetje kunnen oppakken. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. 
Niet voor jezelf alleen, maar voor elkaar. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om 
elkaar te beschermen.’ 

Volgens de minister is zijn strategie niet in beton gegoten de komende kwartalen. ‘De COVID-
19-vaccinatie is een complex traject met veel afhankelijkheden, die op dit moment nog niet 
allemaal bekend zijn. Dat heeft impact op hoe de strategie er in de dagelijkse praktijk uitziet.’ 

De Jonge benadrukt nog dat bij eventuele levering in december ook gestart kan worden. 
Nederland heeft zicht op vaccins van minimaal zes ontwikkelaars, waarmee in theorie 29 
miljoen mensen kunnen worden ingeënt. Maar lang niet alle vaccins zullen de eindstreep 
halen. 
 
De vaccins van AstraZeneca en BioNTech/Pfizer lijken op dit moment het meest kansrijk voor 
snelle beschikbaarheid, gevolgd door die van Moderna. Ondanks het feit dat voor nog geen 
enkel vaccin markttoelating is afgegeven, is er goede hoop dat de eerste vaccins er komende 
maanden zijn.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de voorbereidingen voor 
uitvoering van de coronavaccinatie in volle gang zijn. De afgelopen maanden zijn 25 miljoen 
veiligheidsnaalden besteld. Ook zijn er, speciaal voor de vaccins die bij een temperatuur van 
-70 graden bewaard moeten worden, extra supervriezers gekocht. 

Verder bestaat de voorbereiding uit het regelen van beveiligde opslaglocaties en bijvoorbeeld 
transport en distributie. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid overleggen 
momenteel met onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, de GGD, bedrijfsartsen, 
instellingsartsen en ziekenhuizen over de ‘rollen en verantwoordelijkheden bij het toedienen 
van de vaccinaties’, aldus het RIVM.  Bron: AD, 20 november 2020.  
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Diederik Gommers en Famke Louise bij Jinek. © ANP   
 
 

Thuis maar drie gasten, maar een volle talkshowtafel mag wel: 
hoe zit dat? 

Thuis mogen we nauwelijks visite ontvangen, maar bij Op1, M en Beau blijft het een komen 
en gaan van genodigden. Hoe eerlijk springen talkshows om met de coronaregels? En wat 
vindt de meest gewilde gast van dit moment, ic-arts Diederik Gommers, er zelf eigenlijk van? 

Schrijver Tommy Wieringa vertelt in het praatprogramma Op1 trots over zijn interview met 
oud-president Barack Obama. Maar wacht even. Die ontmoeting in de Verenigde Staten vond 
zeer kort daarvoor plaats. Moet Wieringa niet voorlopig in quarantaine, zoals iedereen die uit 
het buitenland komt? En hoe zit het met de high five van presentatoren Paul de Leeuw en 
Astrid Joosten, het aanraken van gasten door host Beau van Erven Dorens, of überhaupt het 
feit dat in de talkshowarena vaak meer mensen aan tafel zitten dan thuis is toegestaan. Bron: 
AD, 21 november 2020.  
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Vandaag 6093 nieuwe besmettingen, wel steeds minder 
patiënten in het ziekenhuis 

Het RIVM meldt vandaag 6093 nieuwe coronabesmettingen, een stijging van 126 ten opzichte 
van gisteren. Daarmee schommelt het cijfer al een paar dagen in de buurt van de 6000, net 
als vorige week zaterdag. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalde ondertussen 
weer wel: naar 1902. 

Gisteren noteerde het RIVM (na correctie) 5967 nieuwe besmettingen. Eergisteren waren het 
er 5729.  

Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 48. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Gisteren werden er 51 coronadoden 
gemeld, donderdag 75. 

De cijfers van de afgelopen dagen zijn echter vertroebeld doordat een aantal oude meldingen 
door een storing later zijn doorgekomen. 

Maar duidelijk is wel dat het, zoals ook premier Rutte gisteren concludeerde, niet echt de 
goede kant op gaat. Een week geleden meldde het RIVM op zaterdag ook ruim 5900 
besmettingen. Daarna daalde het even stevig tot onder de 5000, om vervolgens weer te stijgen. 
Maar nogmaals: een storing in het doorgeven van de cijfers enkele dagen geleden, vertroebelt 
de informatie enigszins.  

Precies om die reden analyseert het RIVM liever op basis van weekcijfers. Wie de dagcijfers 
van de afgelopen maand analyseert, ziet dat het verschil met een dag eerder regelmatig meer 
dan tien procent of hoger is, als gevolg van storingen, correcties en het wisselende aantal 
afgenomen testen.  

Premier Rutte zei gisteren ‘dat het nog altijd niet goed gaat', al is hij wel redelijk tevreden met 
de minder dan 2000 COVID-patiënten die nog in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen er nu 
1902 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1961), van wie 550 op de IC (gisteren: 
547). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen. 

Maar pas als het aantal besmettingen per dag lager is dan 3600 en er minder dan 10 ic-
opnames per etmaal zijn, zijn er ‘mogelijkheden’ om half december maatregelen af te bouwen, 
benadrukte Rutte gisteren. Gisteren was het voor het eerst sinds 21 oktober dat er minder 
dan tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis lagen, meldde het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Bron: AD, 21 november 2020.    
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Steeds minder voorstanders voor groei Nederlandse luchtvaart 

De laatste twee jaar staan steeds minder Nederlanders achter de wens van de luchtvaart om 
meer te gaan vliegen. Nu is 14 procent van de Nederlandse bevolking een voorstander van het 
invoeren van meer vluchten, twee jaar geleden was dit nog 35 procent.  

Ook zijn nu steeds meer mensen voor een krimp van de luchtvaart. In 2018 wilde een kwart 
van de Nederlanders dat er minder gevlogen werd, nu is dat bijna de helft van de bevolking. 
De negatieve impact van de luchtvaart op het milieu wordt door tegenstanders van de groei 
als voornaamste reden genoemd. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Motivaction, 
in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Het ministerie werkt aan de Luchtvaartnota, de langetermijnvisie op luchtvaart voor de 
komende dertig jaar. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gebruikt om 
besluiten te maken over het verduurzamen van de luchtvaart.   

Er is veel draagvlak voor het verduurzamen van de luchtvaart. Acht op de tien Nederlanders 
zegt dat zuinigere en stillere toestellen een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ontlasten 
van het milieu. Ook wordt het verduurzamen van vliegtuigmaatschappijen en vliegvelden als 
een belangrijke oplossing gezien.  

Ongeveer driekwart wil dat luchtvaartmaatschappijen verplicht worden om schone en 
duurzame brandstoffen te gebruiken. Een minderheid van de bevolking (44 procent) zegt 
daarnaast positief tegenover de mogelijke invoering van een vliegtaks te staan. Steun voor de 
maatregel, die mensen zou moeten stimuleren milieubewuste keuzes te maken, is de afgelopen 
twee jaar licht gegroeid.   
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Voorstanders voor de groei van het aantal vluchten zeggen dat de ontwikkeling van de 
luchtvaart belangrijk is voor Schiphol en KLM, wat weer een positieve invloed heeft op onze 
economie en werkgelegenheid. 

Drie op de tien mensen die wel eens op vliegvakantie gaan of familie met het vliegtuig bezoekt 
zeggen zich tijdens de coronacrisis meer te zijn gaan beseffen hoe schadelijk vliegen is voor 
het milieu. Een derde stelt dat ze nu zien dat ze prima zonder vliegreizen kunnen. 
 
Toch is het maar de vraag of dit de komende jaren enige invloed heeft op ons vlieggedrag. De 
mensen die twee jaar geleden de wens hadden minder te gaan vliegen, bleken dit over het 
algemeen namelijk niet te hebben gedaan. Bron: AD, 21 november 2020.   
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Politie schrijft zes boetes uit en houdt negentig jongeren 
staande in Hendrik-Ido-Ambacht 

Opnieuw zijn er boetes uitgedeeld in Hendrik-Ido-Ambacht na vernielingen afgelopen tijd aan 
onder meer de Sophiapromenade. 

 
 

De politie was vrijdagavond met meerdere agenten aanwezig in Ambacht omdat er via social 
media was opgeroepen om chaos te maken in het park. Hoewel het relatief rustig bleef, werden 
er zes boetes uitgeschreven en negentig jongeren werden staande gehouden. Hun namen zijn 
genoteerd, meldt de politie. 

Woensdagavond werden er ook al dertien jongeren beboet omdat ze met vuurwerk vernielingen 
aanbrachten in het dorp. Toen werden er rond de veertig jongeren aangesproken. ‘Dit valt niet 
goed te praten of te tolereren’, zei burgemeester Jan Heijkoop toen tegen deze site. Bron: AD, 
21 november 2020.   

De Jonge: ’Iedere Nederlander eens per maand testen op 
corona’ 

Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest, ook als er geen klachten zijn. 
Dat doel moet per maart volgend jaar haalbaar zijn, stelt coronaminister Hugo de Jonge. De 
testbereidheid van mensen moet echter drastisch omhoog. 

Om dat doel te bereiken, zijn er nog de nodige hordes te nemen. Zo komen er in januari eerst 
twee proeven met grootschalig, veelvuldig testen. Tegelijkertijd moeten er meer testlocaties 
komen, ook kleinschalig, bijvoorbeeld op het werk. Het Outbreak Management Tem gaat hier 
verder op studeren. 
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Dinsdag kondigde De Jonge tijdens de persconferentie al aan dat per 1 december het testen 
zonder klachten wordt uitgebreid naar mensen die zijn gewaarschuwd via bron- en 
contactonderzoek en de CoronaMelder. Later komen daar mogelijk reizigers uit risicogebieden 
bij. Bij een negatieve uitslag kan de quarantainetijd worden verkort van tien naar vijf dagen. 
Nu zijn het vooral zorgverleners en profsporters die zich veelvuldig zonder klachten laten 
testen. 

Om het beoogde doel te bereiken, is een verdubbeling van de testcapaciteit nodig. De Jonge 
wil daarbij samenwerken met ondernemers, werkgevers en instellingen. Bovendien overweegt 
hij een aanbesteding bij commerciële testsafnemers. ‘Er zijn ook extra fysieke testlocaties 
nodig, bijvoorbeeld bij ondernemers en op andere publiek toegankelijke locaties die voldoende 
ruimte bieden voor het afnemen van testen, bijvoorbeeld trein- en metrostations, detailhandel 
etcetera.’ Momenteel zijn er zo’n 300 testlocaties in Nederland. 

Grootste belemmering is het vinden van voldoende personeel, zegt voorzitter André van der 
Zande van de Landelijke Coördinatiestructuur Testketen. „Zeker in een tijd waarin medische 
geschoold personeel sowieso al schaars is.’Ook de bereidheid om te testen moet beter, zegt 
Van der Zande tijdens een briefing in de Tweede Kamer. ‘Nog altijd blijkt dat een flink deel 
van de mensen met klachten zich niet laat testen. Die testbereidheid moet omhoog’ 

Het volgens Van der Zande zelfs zo dat er bij testlocaties overcapaciteit is. ‘Dat baart ons 
zorgen.’ Hoe hoger de bereidheid tot testen, hoe effectiever immers het testbeleid. Volgens hem 
kan het geen kwaad als het kabinet meer aan het publiek communiceert dat iedereen met 
klachten zich moet laten testen. 

Intussen wil het kabinet reizigers uit corona-risicogebieden die in Nederland aankomen 
verplichten tot het tonen van een negatieve testuitslag. Die testuitslag mag maximaal 48 uur 
voor aankomst zijn afgegeven. Ambtenaren maken hierbij wel een voorbehoud: reizigers 
mogen dit niet opvatten als aansporing om te gaan reizen. Verder is ’testen alleen niet 
voldoende’: ‘Geen enkele test, hoe frequent ook afgenomen, verslaat in zijn eentje het virus. 
Het gedrag van mensen is en blijft de cruciale factor.’ Bron: De Telegraaf, 18 november 2020. 
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Na twee weken weer Catshuisoverleg over corona 

Een groot deel van het kabinet overlegt zondagmiddag opnieuw in het Catshuis over de 
coronacrisis. Volgens ingewijden wordt er nu gepraat over de situatie na half december en of 
de ’gedeeltelijke lockdown’, die sinds 13 oktober van kracht is, al dan niet moet worden 
aangescherpt. 

 

Premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis voor overleg tussen ministers en deskundigen 
over het coronavirus. Ⓒ ANP / HH 
Het is een informeel overleg, dinsdag worden pas formele besluiten genomen. Naar 
verwachting geven premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond weer 
een persconferentie, waarin ze mogelijk nieuwe regels aankondigen. 

Waarschijnlijk gaat het dan niet om ingrijpende maatregelen, verwachten bronnen. Ook 
komen er waarschijnlijk geen regionale maatregelen. Dit kan veranderen als de cijfers toch 
tegenvallen. Vorige week donderdag en vrijdag stegen ze weer, zaterdag en zondag daalden ze 
weer. 

Rutte zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie ook meer zicht te willen bieden op de 
feestdagen. Hij verwacht niet inhoudelijk daar iets over te kunnen zeggen, maar wel over hoe 
de besluitvorming daarover zal gaan. Ook is zeker dat de coronaregels die twee weken geleden 
werden aangekondigd, zoals het sluiten van theaters en musea, komende woensdag 
automatisch vervallen. 

Naast Rutte en De Jonge zijn ook ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Ferd 
Grapperhaus (Justitie), Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken), 
Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en de vicepremiers Kajsa Ollongren en Carola Schouten 
aanwezig bij het Catshuisoverleg, zeggen bronnen. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel is erbij 
om praten over de laatste coronacijfers. 

Twee weken geleden was het laatste Catshuisoverleg, dat toen uitzonderlijk lang duurde. De 
dinsdag erna werden strengere coronamaatregelen aangekondigd. Bron: De Telegraag, 15 
november 2020. 

 



12 

 

 

Tientallen jongeren veroorzaken onrust op Urk 

URK - Tientallen jongeren veroorzaken zaterdagavond onrust op Urk. Ze steken vuurwerk af 
en stichten brandjes, bevestigt een woordvoerster van de politie een bericht hierover op 
Omroep Flevoland. De ongeregeldheden begonnen rond 21.00 uur. De politie krijgt assistentie 
van eenheden uit omliggende gemeenten. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen 
verricht.  

 

 

Rutte: ’Versoepeling voor kerst met deze cijfers lastig’ 

Het is nog maar de vraag of er meer vrijheid komt rond kerst en oudejaarsavond. Het aantal 
coronabesmettingen is zaterdag weer opgelopen. ‘Met deze cijfers wordt dat lastig’, zegt 
minister-president Mark Rutte tijdens een online partijbijeenkomst van de VVD.  
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Premier Mark Rutte op een videoscherm en minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) 
tijdens een VVD-congres. Tijdens het evenement bespreekt de politieke partij het nieuwe 
verkiezingsprogramma en de economie. Ook wordt er stilgestaan bij de coronacrisis. Ⓒ ANP 
‘De cijfers lopen al een paar dagen weer op. Dat is niet hoe je het wilt hebben’, zegt de premier. 
Het is volgens hem nog te vroeg voor harde conclusies. Hij roept iedereen op om zich aan alle 
regels te houden. ‘Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een 
plusje met kerst en oud en nieuw.’ 

Tijdens de partijbijeenkomst, vanwege corona in de vorm van een tv-talkshow vanuit de 
Marinierskazerne in Ede, werd veel gesproken over vaccineren. De VVD ligt bij meerdere 
politieke partijen onder vuur vanwege het nadenken over een indirecte vaccinatieplicht. CU- 

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de discussie over wel of niet vaccineren ‘bizar.’ Hij 
wil geen verplichting, maar kan wel ’begrijpen’ dat iemand die een evenement organiseert zelf 
besluit om alleen mensen toe te laten die zijn ingeënt. 

‘We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten 
staan’, zegt Dijkhoff. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat het debat niet moet 
worden versmald tot de vraag ’wel of niet verplichten?’ Zelf zegt de bewindsvrouw: ‘Kom maar 
hier met die naald.’ Bron: De Telegraaf,  21 november 2020.  

Kerken uitgezonderd van mondkapjesplicht vanwege 
grondwet 

Kerken zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht vanwege de grondwet. Dat heeft minister-
president Mark Rutte gezegd tijdens een online partijbijeenkomst van de VVD.  

De uitzondering voor kerken, synagoges en moskeeën zorgt veel ophef. Vrijdag werd Rutte in 
zijn wekelijkse interview op Radio 1 gevraagd naar de reden achter dit besluit, maar hij moest 
het antwoord schuldig blijven. ‘Ik had echt geen flauw idee’, geeft hij een dag later toe tijdens 
de VVD-bijeenkomst. 

Inmiddels heeft Rutte het uitgezocht: ‘Het heeft te maken met de grondwet. Kerken zijn geen 
openbare ruimtes zoals winkels en overheidsgebouwen. Daarom wordt in kerken niet 
gehandhaafd.’ 

De minister-president juicht het toe dat veel bestuurders van kerken en moskeeën oproepen 
om wél een mondkapje te dragen. De nationale mondkapjesplicht gaat in op 1 december en 
duurt in ieder geval drie maanden. Op het niet dragen van een mondkapje in publieke 
binnenruimtes staat een boete van 95 euro. Bron: De Telegraaf, 21 november 2020.  



14 

 

 

Servisch-Orthodoxe geestelijken betuigen de laatste eer aan de aan corona overleden patriarch 
Irinej in Belgrado. © Getty Images  

Corona houdt huis in top orthodoxe kerk, de ene na de andere 
hoge geestelijke overlijdt 

Het coronavirus raast door de top van de orthodoxe kerk in Zuidoost-Europa, en blijft 
slachtoffers maken. Vandaag werd de hoogste geestelijke van de Servisch-orthodoxe kerk 
begraven in Belgrado. Ondertussen past de kerk haar rituelen niet aan. 

De 90-jarige patriarch Irinej stierf vrijdag in het ziekenhuis in Belgrado aan het virus. Begin 
deze maand had hij nog de uitvaart geleid van de hoogste kerkelijk leider van Montenegro, die 
óók aan corona was overleden. Voor die dienst kwamen tienduizenden mensen bijeen, zonder 
afstand te houden of mondkapjes te dragen. Montenegro kent al tijden het hoogste aantal 
besmettingen per hoofd van de bevolking van Europa. Drie dagen daarna lag patriarch Irinej 
zelf in het ziekenhuis. Bron: AD, 22 november 2020. 
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Reizigers op O'Hare International Airport in Chicago. Ondanks waarschuwingen 
Thanksgivingday dit jaar thuis te vieren vanwege het risico op besmettingen gaan velen toch 
op stap. © AP   
 

 
 

Coronabesmettingen razen door VS, erkent ook Trump 

Het coronavirus raast door de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen is nu de 12 miljoen 
gepasseerd. Het is vooral de snelheid waarmee het virus om zich heen slaat die inmiddels 
zorgwekkend wordt. 

Zelfs president Donald Trump, die de ernst van de pandemie doorgaans publiekelijk 
relativeert, lijkt nu toch indirect te erkennen dat het gierend uit de hand loopt. In een tweet 
veroordeelde de Amerikaanse president vannacht de Amerikaanse media (‘The Fake News’) 
omdat ze niet zouden melden dat het virus wereldwijd uit de hand loopt, dus ‘niet alleen in 
de Verenigde Staten’, voegde de president eraan toe. Dat laatste impliceert dat het dus ook 
slecht gaat in zijn eigen land. Trump deed vannacht kort mee aan een virtuele bijeenkomst 
van de G20-landen. Daar werd de situatie wereldwijd besproken. Naar verluidt zou Donald 
Trump andere wereldleiders hebben verteld dat hij het goed had gedaan in de strijd tegen het 
virus en de VS dankzij hem vooropliepen met vaccins. De Amerikaanse president nam niet 
deel aan de discussie over de mondiale aanpak van het virus. Amerikaanse media melden dat 
Trump, na een 13 minuten durende bijdrage aan de top, ging golfen. In een latere tweet stelde 
Trump geërgerd dat ‘Fake News’ nooit meldt dat er tegenwoordig ‘veel minder mensen 
doodgaan als ze corona krijgen’. 

Ondertussen worden de coronacijfers uit de VS met de dag beroerder. Vrijdag werd een 
nationaal dagrecord geregistreerd van 198.500 nieuwe besmettingsgevallen. De komende 
week wordt een daggemiddelde gevreesd van boven 200.000, per dag, misschien zelfs 250.000, 
wat betekent dat er binnen vijf of vier dagen weer een miljoen besmette Amerikanen bijkomen. 
Het aantal coronadoden gaat inmiddels hard richting 260.000. 

Het land met 330 miljoen inwoners telt wereldwijd veruit de meeste besmettingen en doden, 
gevolgd door India en Brazilië. De acceleratie die nu zo uit de hand loopt begon halverwege 
oktober. In grote delen van het land werden plots veel nieuwe gevallen gemeld, zonder dat er 
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maatregelen werden genomen op federaal niveau. Binnen twee weken steeg het landelijke 
aantal besmettingsgevallen zo van 8 naar 9 miljoen. Om vervolgens de grens van 10 miljoen 
te passeren duurde het nog maar tien dagen. Een week later was de 11 miljoen bereikt en nu 
is binnen een week ook de grens van 12 miljoen besmettingen alweer gepasseerd. 

De zorg over die explosief snel groeiende aantallen neemt toe op vele niveaus, maar in het 
Witte Huis wordt die urgentie nog niet echt uitgestraald. President Trump blijft vooral bezig 
met het aanvechten van de voor hem teleurstellende verkiezingsuitslag. Hij laat de strijd tegen 
het virus over aan de staten en lokale autoriteiten. Wel feliciteert Trump zichzelf regelmatig 
met de supersnelle ontwikkeling van een vaccin in de Verenigde Staten die hij inderdaad heeft 
aangejaagd. Binnenkort zou met grootschalige vaccinatie kunnen worden begonnen. 

Bijna elke Amerikaanse staat meldt nu een snelle toename van het aantal gevallen. Sinds het 
begin van de maand zijn er maar liefst 2,9 miljoen infecties bijgekomen. 

In Illinois kregen bewoners een alert op hun telefoon waarin feitelijk een gedeeltelijke 
lockdown werd geadviseerd. Thuiswerken moest prioriteit hebben en familiebezoek werd ten 
zeerste afgeraden. Illinois registreert nu  12.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag en heeft 
nog maar een handvol ic-bedden beschikbaar. Dr. Esther Choo, hoogleraar spoedeisende 
geneeskunde aan de Oregon Health & Science University, zei op CNN dat het werkelijke aantal 
gevallen waarschijnlijk ‘massa’s hoger’ is dan de gerapporteerde 12 miljoen. Dat komt volgens 
haar omdat er niet genoeg mensen worden getest. Ook Choo vreesde deze winter een 
onstuitbaar lijkende acceleratie van het aantal besmettingen. Sommige scenario's spreken 
van ruim 300.000 doden rond de jaarwisseling. 

Het Amerikaanse RIVM blijft er ondertussen maar op aandringen bij de Amerikanen om niet 
te gaan reizen om komende Thanksgiving (26 november) te vieren met familie. Ook het maken 
van cruisevakanties wordt nu met klem afgeraden. Maar desondanks neemt de drukte op veel 
vliegvelden alleen maar toe. ‘Ik smeek je, laat deze Thanksgiving niet je laatste zijn’, zei een 
Amerikaanse arts op nieuwszender NPR. Verschillende mensen op Reagan National Airport in 
Washington vertelden deze week aan CNN dat ze zich veilig genoeg voelden om te vliegen. ‘Ik 
begrijp het risico dat ik neem, maar ik wil mijn familie zien’, zei een vrouw vlak voordat ze 
instapte. 

De Verenigde Staten verwachten in de loop van december de eerste Amerikanen met een 
coronavaccin in te enten. Het hoofd van de grootscheepse vaccinatieoperatie in de VS, Moncef 
Slaoui, zei dat vandaag tegen CNN. Het plan is om vaccins binnen 24 uur na goedkeuring 
naar de inentingsplekken te laten brengen door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA, 
aldus de immunoloog die operatie ‘Warp Speed’ leidt. Hij hoopt dat ‘misschien op 11 of 12 
december’ kan worden begonnen met inenten. 

Adviseurs van de FDA komen van 8 tot 10 december bijeen om te beoordelen of de vaccins 
van Pfizer en Moderna versneld kunnen worden goedgekeurd. Bron: AD, 22 november 2020.  

Puistjes en schimmels door mondkapjes: ‘Mascne wordt een 
nog groter probleem’ 

Schoonheidsspecialiste Amber van Kooten (25) van Puur by Amber in Dordrecht, ontvangt 
steeds meer mensen met het nieuwe fenomeen ‘mascne’: schimmels en puistjes die ontstaan 
door mondkapjes. ‘Dit is vooral bij mensen die langdurig mondkapjes dragen een probleem.’ 

Hoe komt het eigenlijk dat men onzuiverheden krijgt van die mondkapjes? 
‘Dat heeft meerdere oorzaken, waaronder de wrijving met de huid. Verder ga je op plekken 
waar het kapje zit sneller zweten én krijgt de huid weinig mogelijkheid om te luchten. De 
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talgproductie in je huid wordt onbedoeld verhoogd en door dit alles gecombineerd, ontstaan 
er onzuiverheden en ontstekingen.’ Bron: AD, 22 november 2020.  

 

 

Hagenaars kregen afgelopen zaterdag instructies in het Gelderse Hattem hoe ze kunnen 
carbidschieten. © Henri van der Beek  
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Den Haag gaat carbidschieten verbieden 

Den Haag gaat carbidschieten verbieden. Dat is zojuist bekend geworden. Burgemeester Jan 
van Zanen wil niet dat het als alternatief voor vuurwerk wordt gebruikt en noemt het gevaarlijk 
in een stedelijke omgeving. ‘De mogelijkheden voor een verbod worden onderzocht’, aldus een 
woordvoerder. 

Carbidschieten, waarbij brokken carbid in een melkbus, blik of metalen bouwsel tot 
ontploffing worden gebracht, is van generatie op generatie een traditie in het noorden en 
oosten van het land. In de Randstad staat carbidschieten opeens in de belangstelling omdat 
vuurwerk dit jaar is verboden tijdens de jaarwisseling.  Carbidschieten was nog niet 
verboden.   

Vuurwerkhandelaren uit Oost-Nederland meldden dat zij inmiddels telefoontjes krijgen uit 
West-Nederland. Steeds meer gemeentes vrezen problemen en vragen om een verbod op 
carbidschieten. Dordrecht kondigde vlak voor het weekend een verbod aan, en ook onder 
andere Lisse en Hillegom willen het in hun gemeente niet toestaan. Het Veiligheidsberaad met 
daarin alle regio-burgemeesters, praat maandag over het carbidschieten en of er landelijke 
regels moeten komen. Nu beslist elke gemeente nog afzonderlijk wat is toegestaan binnen de 
gemeentegrenzen. Den Haag heeft vandaag de knoop doorgehakt: carbidschieten wordt 
verboden in de stad. 

Vuurwerkhandelaar Frits Broks van de Rijswijkse Vuurwerkhal kondigde vorige week aan dat 
hij carbid wilde gaan verkopen, maar hij zou eerst een cursus carbidschieten gaan volgen in 
het Gelderse Hattem. Zaterdag was dat zover. Broks kwam direct na de eerste ontploffingen 
op zijn plan terug. ‘Carbidschieten in de stad is levensgevaarlijk.’ zei hij. Hij voorziet 
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ongelukken, en grote schade aan ramen. ‘De Haagse jongeren zullen er steeds verder mee 
gaan experimenteren’, verwacht de ondernemer die zaterdag besloot geen carbid te gaan 
verkopen.  Vuurwerkhandelaar Michel Adam uit Den Haag hoorde een week geleden al dat 
Hagenaars carbid inslaan. Bron: AD, 22 november 2020.      
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Onrustige avond op Urk: meerdere branden en vuurwerk 
afgestoken 

Op Urk was het gisteravond onrustig. In het vissersdorp braken meerdere brandjes uit. De 
onrust werd veroorzaakt door met name een groep jongeren. Burgemeester Cees van den Bos 
vindt de situatie ‘uitermate triest’.  

Bij het Wilhelminapark vatte rond 20.30 uur een auto vlam. Daarnaast waren er meerdere 
kleine brandjes, zoals op de rotonde aan De Akkers. Verder werd er veel vuurwerk afgestoken. 
Het schouwspel trok veel bekijks in het vissersdorp. De politie was eveneens massaal aanwezig 
en moest versterking inroepen toen de boel helemaal uit de hand dreigde te lopen.  

Burgemeester Van den Bos laat bij monde van een woordvoerder weten de situatie 
‘onacceptabel’ en onverwacht te vinden. ‘Dit was een bijzonder onaangename verrassing. We 
hebben wel eens vaker onrustige nachten op Urk, maar dat is al langer geleden. Dit hadden 
we niet voorzien.’ 

Hij geeft aan dat niet alleen tientallen jongeren brandjes stichtten en met vuurwerk bezig 
waren, maar dat er ook heel veel mensen op straat waren om te kijken. ‘Daardoor kon de 
politie het werk niet goed doen. Ze zijn echt gehinderd in de uitvoering van hun werk door de 
aanwezigheid van die kijkers.’  



21 

 

 

De rotonde aan de Akkers staat in brand op Urk. © Ginopress  

 

Rond 23:30 uur keerde de rust terug in het dorp. De brandweer doofde het vuur op de rotonde, 
terwijl de politie de nog overgebleven mensen naar huis stuurde. Het is nog niet bekend of er 
aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. Ook is nog onduidelijk wat de precieze 
aanleiding voor de ongeregeldheden was. Bron: AD, 22 november 2020.  
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Tientallen doden: Kenianen sinds corona-uitbraak nóg banger 
voor de politie  

 

In Kenia is politiegeweld niks nieuws onder de zon, maar sinds de uitbraak van het 
coronavirus is het er alleen maar erger geworden. Ook onschuldigen komen daarbij vaak om 
het leven.  

‘Waar we in Nederland over het algemeen op de politie kunnen vertrouwen, zijn veel Kenianen 
er juist bang voor’, vertelt Afrika-correspondent Saskia Houttuin vanuit de Keniaanse 
hoofdstad Nairobi. ‘Overheden zetten de politie regelmatig in om demonstraties en rellen de 
kop in te drukken, met vaak een bloedige afloop tot gevolg. Ook onschuldige mensen komen 
daarbij om het leven.’ 

Het politiegeweld is er sinds de coronauitbraak alleen maar erger geworden. Kenianen worden 
geslagen, geschopt en in het ergste geval zelfs neergeschoten wanneer zij bijvoorbeeld geen 
mondkapje dragen of de avondklok negeren. 

Volgens nationale krant The Nation zijn er dit jaar al 122 mensen omgekomen door 
politiegeweld. Een van de meest schrijnende voorbeelden was de dood van de 13-jarige Yassin 
Hussein Moyo. Eind maart werd hij door de kogel van een politieagent in zijn buik geraakt 
toen hij op zijn balkon stond na de avondklok. Volgens de politie ging het om een verdwaalde 
kogel. 

Kenia is niet het enige land in Afrika waar dit soort taferelen zich afspelen. Vorige week werd 
er bijvoorbeeld gedemonstreerd in Zuid Afrika nadat een 16-jarige jongen door de politie werd 
gedood. Volgens Houttuin heeft de Black Lives Matter beweging vanuit Amerika ook de 
Keniaanse bevolking geïnspireerd om ook weer de straat op te gaan.   

Volgens sommige historici heeft het politiegeweld te maken met het koloniaal verleden van 
Kenia – de Britse overheid regeerde met harde hand. ‘Wat ook meespeelt, is dat de politie 
vrijwel ongestraft te werk kan gaan. Het is één van de meest corrupte overheidsinstellingen’, 
vertelt Houttuin. Of de protesten echt verandering in Kenia teweeg zullen brengen, is volgens 
Houttuin nog maar zeer de vraag. ‘Daarvoor is dit probleem te groot en structureel. Maar het 
onderwerp is weer op de kaart gezet, zelfs internationaal.’ Bron: RTL, 5 september 2020.   
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Enter helpt Enter 

Enter helpt Enter is een initiatief van de gezamenlijke Enterse kerken. 
Wij willen en kunnen helpen in deze moeilijke tijden. 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij boodschappen doen, hond uitlaten, iets op de 
post doen of gewoon een luisterend oor voor een praatje.     

De restaurants in Enter hebben een afhaalservice in het leven geroepen. 
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Scherpe adviezen Zweden om groeiend aantal 
coronabesmettingen 

 

Stockholm  

Ook in Zweden lopen de coronacijfers op. In vijf regio’s zijn strengere adviezen afgegeven om 
het virus in te perken. Tot nu toe hanteerde Zweden een vrij soepele aanpak.  
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Het coronabeleid in Zweden is nog steeds anders dan in de meeste landen; er gelden slechts 
adviezen, niet echt beperkende maatregelen. Mensen krijgen dus geen boetes als ze de 
richtlijnen overtreden. 

Winkels en horeca zijn er nog steeds gewoon open. Wel wordt er nu geadviseerd om er zo 
weinig mogelijk gebruik van te maken. 

Het land is tijdens de eerste golf nooit op slot geweest, iets waarvoor Zweden in eerste instantie 
geprezen werd. Die losse aanpak zorgde alleen wel voor een hoog sterftecijfer. Vooral veel 
oudere en zwakkere mensen overleden aan het virus.  

Tot en met eind september leek het erop dat het absolute aantal besmettingen in het 
dunbevolkte Zweden laag bleef. Nu het tij is gekeerd sluit de Zweedse regering niet uit dat er 
alsnog een lockdown komt.  

Die tactiek had wel een hoop doden tot gevolg. Daarom sluiten de Zweden een andere, 
strengere aanpak in een tweede golf niet uit. Maar voorlopig komen die strengere maatregelen 
er niet, want de cijfers stijgen in Zweden niet zoals in andere Europese landen. En dus blijven 
winkels en de horeca, net zoals in het voorjaar, gewoon nog even open. Zweden had tijdens 
de eerste golf een eigenzinnige aanpak. Bron: RTL, 24 oktober 2020. Bron: RTL, 31 oktober 
2020. 

 

In Madrid werd geprotesteerd tegen de nieuwe 
coronamaatregelen  

De regioregering van Madrid voert strenge coronamaatregelen in. Vanaf vandaag geldt er een 
strenge lockdown in bepaalde wijken van de stad. Het zijn de armere wijken van Madrid, waar 
veel mensen dicht op elkaar wonen en het aantal besmettingen hard stijgen.  

Gisteren waren er protesten in de Spaanse hoofdstad tegen de maatregel. Volgens de 
demonstranten is het beleid discriminerend. Alleen voor werk, school en noodzakelijke 
boodschappen mogen de mensen hun eigen buurt nog uit. 

Spanje was de bakermat van de tweede golf. Al in een vroeg stadium in de zomer liepen de 
besmettingen daar flink op. Voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reden 
om het reisadvies voor heel Spanje snel op oranje te zetten. Epicentrum van de uitbraak: 
Madrid. 
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De Spaanse hoofdstad zit daarom in lockdown. Vanwege niet-noodzakelijke redenen Madrid 
in of uit kan niet meer. Het land zet vooral in op een lokale aanpak. Ook enkele regio’s in 
Noord-Spanje en in Catalonië zitten in lockdown. In die regio's moeten bars en restaurants 
sluiten en worden reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is in religieuze gebouwen 
slechts een derde van de normale capaciteit welkom. 

Bijna vijftienduizend coronabesmettingen op één dag en een hoofdstad die weer gedeeltelijk 
in lockdown gaat. Nergens in Europa slaat het coronavirus op dit moment zo hard toe als in 
Spanje. Wat doen ze daar verkeerd? 

Volgens onze Spanje-correspondent Alex Tieleman is er op die vraag geen eenduidig antwoord 
te geven. Het aantal mensen dat op dit moment per dag besmet raakt met het virus, ligt op 
dit moment hoger dan tijdens de eerste coronagolf. Daarvoor zijn meerdere factoren aan te 
wijzen.  

Toen in maart het coronavirus in Europa opdook, werd Spanje direct hard getroffen. Het 
aantal besmettingen en doden liep snel op en de regering nam verregaande maatregelen. 
Spanje kreeg de strengste lockdown van Europa.  

De Spanjaarden mochten alleen naar buiten om eten of medicijnen te kopen. Uitzonderingen 
waren er voor mensen die een vitaal beroep uitvoerden, zoals zorgmedewerkers. Wie de 
regels overtrad, kreeg een fikse boete.   

 

Madrid  

Toen de besmettingscijfers omlaag gingen, werd de lockdown geleidelijk opgeheven. Toch is 
dat volgens experts te snel gebeurd. 

Tieleman: 'Eerst kon er helemaal niets, maar al snel konden de Spanjaarden weer hun 
volledige leven buiten oppakken. Het ging van heel strikt naar heel vrij. De bevolking heeft 
daarop in de zomer gereageerd: op straat was het meteen weer enorm druk’.  
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Niet alleen op straat werd het druk. Veel Spanjaarden kwamen in grote groepen vrienden of 
met de familie bijeen. Tieleman: 'Spanje is een zuidelijk land. De cultuur is hier dat je veel 
met je familie bij elkaar komt. Daarbij zijn mensen regelmatig dicht bij elkaar geweest.' 

Naast het niet bewaren van de afstand, wordt ook de mondkapjes-plicht steeds losser 
geïnterpreteerd door de Spanjaarden. Onze correspondent vertelt dat een mondkapje in 
Spanje in het openbare leven zowat overal verplicht is, maar dat niet iedereen zich hier meer 
aan houdt.    

Een rijk sociaal leven en een sterke familieband. Het zijn culturele factoren die er in Spanje 
voor zorgen dat het coronavirus zich snel kan verspreiden. Toch zijn er ook niet-culturele 
factoren aan te wijzen waardoor het aantal besmettingen in Spanje zoveel sneller oploopt ten 
opzichte van bijvoorbeeld Nederland.  

 

De Spaanse costa's stroomden weer vol met mensen, © Getty Images 
 
In Nederland worden de wachtrijen om je te laten testen steeds groter, maar dat is nog niets 
in vergelijking met Spanje. En in sommige regio's moeten de Spanjaarden na een test soms 
tot wel twee weken wachten voordat er een uitslag is.  

Daar komt bij dat het contactonderzoek te wensen overlaat. Mensen die in contact hebben 
gestaan met een persoon die positief is getest op corona krijgen dat vaak te laat of helemaal 
niet te horen.  

Een ander verschil zit in de aansturing van het beleid. Dat zit zo: Spanje is opgedeeld in 
verschillende regio's, iedere regio heeft zijn eigen president en eigen bestuur. Ze hebben veel 
vrijheid om zelf maatregelen met betrekking tot corona door te voeren.  

Tijdens de eerste lockdown werd er door de centrale regering van Spanje een algehele strenge 
lockdown afgekondigd. Deze gold voor elke regio. Nu heeft de Spaanse regering zegt dat elke 
regio zelf de coronabesmettingen onder controle moeten houden, maar veel regio's willen hulp 
en zeggen dat niet alleen op te kunnen lossen.  
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Tieleman: 'Je merkt dat de mensen in Spanje heel erg bezorgd zijn. Over hun gezondheid, 
maar ook over de economische gevolgen. Spanje is en wordt enorm hard getroffen. Sommigen 
willen geen extra maatregelen, anderen zijn juist blij dat dit gebeurd.' 

Experts stellen dat de 'light lockdown' in bepaalde regio's te laat komt en niet genoeg zal zijn. 
Over twee weken zal duidelijk worden of door de nieuwe maatregelen, het aantal besmettingen 
weer terugloopt. En of de centrale regering uiteindelijk weer voor alle regio's zal moeten 
ingrijpen. Bron: RTL, 21 september 2020.  

Goed idee? ‘Als mensen een vaccinatie halen, krijgen ze een 
Corona Greencard’ 

 
Wat moet er gebeuren om de mensen straks massaal over te halen zich te laten vaccineren? 
Hoe dichterbij ‘de prik naar de vrijheid’ komt, hoe groter de weerstand. Nog maar 60 procent 
‘durft’ hem te nemen. Deskundigen over de oplossing voor dit probleem. ‘Het kabinet laat 
steken vallen’, zegt Rick van Baaren, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Hoe dichterbij het vaccin komt, hoe 
minder animo om de prik te gaan halen. ‘Dat komt omdat het nu actueel is. Eerder was 
vaccineren een hypothese, nu komt iedereen voor de keus te staan.’ Bron: AD, 23 november 
2020.  
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Files weg dankzij thuiswerken, experts pleiten nu voor 
rekeningrijden 

De coronacrisis bewijst definitief dat files oplosbaar zijn zonder structurele aanleg van nieuw 
asfalt. Als gevolg van thuiswerken zijn er veel minder auto’s op de weg waardoor het 
fileprobleem vrijwel verdwijnt. Dat concluderen verkeersexperts op basis van de gekelderde 
mobiliteitscijfers.  

Nadat de files afgelopen jaren verveelvoudigden, is het file-spook op de Nederlandse wegen 
sinds de eerste lockdown bijna geheel verjaagd. De congestie is dit jaar 93 procent minder 
dan in 2019, blijkt uit de nieuwe ‘Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit tijdens Covid-
19' van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het aantal auto's op de weg ligt deze 
maand een vijfde lager dan in november vorig  jaar. De enige resterende opstoppingen zijn het 
gevolg van wegwerkzaamheden en ongelukken.  

‘De pandemie toont aan wat computermodellen al langer voorspellen, maar wat 
wetenschappelijk nooit kon worden onderbouwd: dat files bij minder verkeer exponentieel 
afnemen’, vertelt Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda. Acht 
procent minder verkeer betekent liefst vijftig procent minder files, blijkt uit de data van het 
ministerie.  Hoe sterk dat effect is, bleek eind augustus toen het aantal auto’s op de wegen 
weer vrijwel even groot was als normaal. De files bleven weg. ‘Dat kwam doordat mensen vaker 
gespreid om buiten de spits reizen’, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ‘En dat komt 
weer doordat het door corona minder belangrijk is om op tijd op het werk te komen’.  

 

De A1 eind september dichtbij de Duitse grens: vanwege de corona rijden er nog maar 
mondjesmaat mensen naar onze oosterburen. © GinoPress B.V.  
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De les van de coronapandemie is daarmee dat thuiswerken inderdaad uiterst effectief werkt 
tegen files. ‘En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag’, zegt Erik Verhoef, 
hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. ‘Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, 
kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.’ 

Het andere advies luidt dat het kabinet werk moet maken van rekeningrijden of spitsheffingen, 
zeggen de verkeersexperts. ‘Als je met kilometerbeprijzing of een spitsheffing vijf tot tien 
procent van de automobilisten van de weg kunt halen, scheelt dat de helft aan files’, zegt 
vervoerseconoom Verhoef. ‘Dan hoef je miljarden euro’s minder in nieuwe wegen of stroken 
asfalt te steken. Dat geld is immers puur bedoeld om pieken op te vangen.’ 

Hoogleraar Verhoef wijst erop dat de files een keer terugkeren. ‘Dit is het geschikte moment 
om te beginnen met rekeningrijden, nu raak je automobilisten bovendien weinig in de 
portemonnee.’ 

De kansen voor rekeningrijden lijken na decennia van weerstand langzaam te keren. Zelfs de 
VVD draait bij in haar nieuwe verkiezingsprogramma voorzichtig. Belangrijke reden is de 
komst van elektrische auto’s. Hierdoor vallen de brandstofaccijnzen weg en dreigt een 
miljardentekort voor de schatkist. Stekker- en emissieloze auto’s per kilometer belasten, wordt 
in Den Haag als een logisch alternatief gezien. Maar nu alle auto's emissieloos op termijn 
worden, betekent dat in praktijk een algemene kilometerheffing. 

In oktober kwam ook een onderzoek van het Kabinet naar buiten, waaruit blijkt dat invoering 
van een spitsheffing in 2030 de verloren reistijd door files met 43 tot 68 procent 
verminderen Dat onderzoek werd in het kader van het Klimaatakkoord gedaan. D66 riep het 
kabinet op meteen te beginnen met werk maken van rekeningrijden, maar da vond de VVD te 
gortig.  
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Net toen Nederland na de zomer weer een beetje in beweging kwam, is er de tweede lockdown. 
Opnieuw werken we massaal thuis en blijven de wegen en parkeergarages leeg. Hoe verandert 
het vervoer nog meer door corona? Deze site duikt in de cijfers. 

Het contrast met begin dit jaar kan bijna niet groter zijn. Is ons kikkerlandje in januari en 
februari hard op weg naar een verkeersinfarct van jewelste - de filezwaarte steeg vorig jaar 
door de florerende economie met 17 procent  (ANWB-cijfers) - de lockdown verandert dat 
totaal. Binnen dagen smelten alle files weg als sneeuw voor de zon. En de snelheidsverlaging 
naar 100 km/uur op de snelwegen overdag, die toevallig precies met corona samenviel? 
Vrijwel geen automobilist ergert zich er nog aan. Je komt toch wel op tijd aan. Als je überhaupt 
ergens moet zijn. Bron: AD, 23 november 2020. 
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De Duitse politie heeft een narcosearts van de universiteitskliniek in Essen opgepakt op 
verdenking van doodslag. Hij zou de hand in de dood van twee patiënten hebben gehad. Een 
van hen was een 47-jarige Rotterdammer, laat de Duitse politie maandag weten. 

De anesthesist werd op 18 november gearresteerd. Hij zou twee mannen die in kritieke 
toestand in het ziekenhuis lagen medicijnen hebben toegediend waardoor ze direct zijn 
overleden. 
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Het Duitse slachtoffer was vijftig jaar oud. De twee hadden volgens Duitse media COVID-19 
en zijn op 13 en 17 november gestorven. De arts heeft in een van deze gevallen gezegd dat hij 
het lijden van de man en diens familieleden wilde beëindigen. 

De Duitse politie heeft een rechercheteam op de zaak gezet. De politie verwijst naar het 
openbaar ministerie in Essen voor meer informatie over de leeftijd en woonplaats van de 
Nederlandse patiënt. Maar de Duitse justitie wil daar niets over zeggen. Bron: NU.nl., 23 
november 2020. 

Duitse arts vast voor doden van twee coronapatiënten, 
collega’s in shock  

Een hoofdarts van het universitair ziekenhuis in het Duitse Essen is gearresteerd op 
verdenking van het toedienen  van een dodelijke injectie aan twee coronapatiënten. De 
slachtoffers, 47 en 50 jaar oud, zouden ernstig ziek zijn geweest. De verdachte legde over één 
van de gevallen een verklaring af, melden Duitse media.   

Narcosearts Andreas B. wilde naar eigen zeggen een einde maken aan het verdere lijden van 
de patiënt en diens familieleden. In welke van de twee gevallen hij die verklaring aflegde, is 
volgens de nieuwssite Der Westen niet bekend. Een van de patiënten stierf op 13 november, 
de andere vier dagen later.  

 

 
Een deel van het universitair ziekenhuis in Essen bij Duisburg en Oberhausen, © Google 
Street View.  

 

Het Universitätsklinikum Essen informeerde volgens de communicatieafdeling zelf het 
Openbaar Ministerie nadat er verdenkingen waren gerezen tegen de anesthesist. Die werd 
daarop ‘meteen’ geschorst. Wanneer dat gebeurde, is nog niet bekendgemaakt. 

De politie arresteerde B. woensdag. Hij werd een dag later in voorlopige hechtenis genomen 
op verdenking van tweevoudige doodslag. Van moord zou geen sprake zijn omdat de verdachte 
naar verluidt niet handelde uit laaghartige motieven. Actieve euthanasie is in Duitsland 
verboden. Zelfs een arts mag niet zelf de dood van een patiënt bewerkstelligen.  
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De 44-jarige arts werkte sinds februari 2020 in het ziekenhuis. Voordien was hij werkzaam in 
het Universitair Ziekenhuis in Heidelberg, meldt Bild am Sonntag. De Duitse zondagskrant 
sprak met enkele collega's van B. Zij omschrijven hem als een vakkundig, gerespecteerd, zeer 
nuchter en prettig persoon. ‘We zijn allemaal stomverbaasd en geschokt’, zegt eentje. 
‘Blijkbaar overweldigde het lijden van de coronapatiënten Andreas. Hij dacht waarschijnlijk 
echt dat hij iets goeds deed.’ 

Een andere arts in het ziekenhuis vermoedt iets soortgelijks. ‘Uiteindelijk moet je concluderen 
dat hij niet handelde uit overbelasting of uit laaghartige motieven zoals lust. Ik denk dat het 
lijden van de patiënten en de omstandigheden in deze stressvolle tijd hebben bijgedragen aan 
zijn daden.’ 

‘Ik vrees dat het zelfopofferende en voorbeeldige werk van mijn collega’s in de coronacrisis nu 
in twijfel wordt getrokken’, reageert een andere ziekenhuismedewerker. ‘Dat zou heel erg 
jammer zijn want deze zaak moet iedereen eigenlijk wakker schudden. De situatie waarin wij 
ons als zorgpersoneel momenteel bevinden is zo dramatisch dat zelfs ervaren medische 
professionals blijkbaar wanhopig zijn!’ 

Volgens de WDR, de publieke omroep van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd Andreas B. 
overgeplaatst naar de afdeling met coronapatiënten vanwege  ‘merkbare 
persoonlijkheidsstoornissen'. Ze zouden in verschillende beoordelingsgesprekken zijn 
besproken.  Bron: AD, 22 november 2020. 

 
 

Fransen mogen van Macron wel samen Kerstmis vieren 

Frankrijk gaat op 15 december de lockdown opheffen. De Fransen mogen dan voor het eerst 
sinds anderhalve maand weer vrij rondreizen. Met kerst en oud en nieuw kunnen ze naar 
familie. Restaurants blijven nog wel dicht: die gaan op z’n vroegst op 20 januari pas weer 
open. 

Dat maakte president Emmanuel Macron op televisie bekend. ‘De piek van de tweede golf is 
voorbij’, zei de president. ‘Maar er zullen nog weken voorbij gaan vóór we het virus onder 
controle hebben.’ 

Macron zei dat het aantal besmettingen flink is gedaald en dat de druk op ziekenhuizen ook 
voorzichtig afneemt. Kort vóór zijn televisietoespraak werd bekend dat in Frankrijk, sinds het 
begin van de epidemie, meer dan 50.000 mensen aan corona zijn overleden. In 24 uur kwamen 
er 1005 stergevallen bij, waardoor het officiële dodental op 50.237 ligt. 
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Macron wil de regels voorzichtig en geleidelijk versoepelen. Zodra de lockdown wordt 
opgeheven op 15 december, gaat een avondklok gelden tussen 21.00 uur ’s avonds en 07.00 
uur ’s morgens. Dat moet voorkomen dat mensen te veel en te vaak samenkomen op straat. 
Alleen op kerstavond en tijdens oud en nieuw mogen mensen wel ’s avonds naar buiten.  

Vanaf aanstaande zaterdag worden sommige regels alvast versoepeld. Winkels mogen dan 
weer open, als ze zich aan speciale regels houden. Kerken mogen weer diensten organiseren 
met maximaal 30 gelovigen. En de Fransen mogen vanaf zaterdag drie uur per dag naar buiten 
om een luchtje te scheppen in een straal van 20 kilometer rond hun huis. Nu is dat nog maar 
één uur, binnen een straal van 1 kilometer. 

President Macron acht het uitgesloten dat Fransen al tijdens de kerstvakantie op wintersport 
kunnen. Alle skigebieden zijn nu nog dicht vanwege corona. ‘We willen daar snel een 
beslissing over nemen. Ik hoop dat de skispistes in de loop van januari weer open kunnen’, 
zei Macron. 

Afgelopen maandag spraken vertegenwoordigers van de Franse skisector – waar zo’n 120.000 
mensen werkzaam zijn – al met een ministersdelegatie van de regering. Ook toen werd gezegd 
dat het nog ‘te vroeg’ was om te beslissen over de wintersport. ‘Het hangt helemaal af van de 
gezondheidssituatie en hoe die zich ontwikkelt’, zei een regeringswoordvoerder. 

 

President Macron. © REUTERS 

In de bedrijfstak is daar begrip voor. ‘De ziekenhuizen in onze regio hebben hun handen nog 
vol aan coronagevallen. Je moet er niet aan denken dat daar ook nog gewonden van ski-
ongelukken bij komen’, zei burgemeester Jean-Luc Boch van La Plagne, een populair 
skigebied in de Franse Alpen. 

President Macron zei op televisie dat hij verwacht dat in Frankrijk eind december of begin 
januari een begin wordt gemaakt met vaccineren tegen corona. ‘Maar een vaccinatie wordt 
niet verplicht.’  Bron: AD, 24 november 2020.   
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In Frankrijk zijn duizenden medewerkers in de zorg besmet geraakt met corona. Een 
onbekend aantal zorgverleners overleed en liet kinderen achter. Die weeskinderen worden 
straks ‘geadopteerd’ door de Franse overheid. 

Aurelle Kedy heeft een uur zitten vertellen. Dat haar moeder helemaal alleen vijf kinderen 
opvoedde. Dat haar moeder lange dagen werkte in een verpleeghuis, niet ver van Parijs. ‘Ze 
stond altijd klaar voor anderen.’ Bron: AD, 16 oktober 2020.  

 
Wereldwijd ruim zestig miljoen coronabesmettingen, Duitsland 
verlengt ‘lockdown light’ 

Wereldwijd zijn tot nu toe ruim 60 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus, 
becijferde de Johns Hopkins University. Bijna anderhalf miljoen mensen kwamen te overlijden 
aan de gevolgen van de infectie. Bij het RIVM zijn vandaag 4947 nieuwe coronabesmettingen 
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gemeld. Er liggen nog 1839 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 86 minder dan 
een dag eerder.  

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maakt zich zorgen over een 
nieuw recordaantal coronabesmettingen dat woensdag op het eiland is geregistreerd. 
Woensdag werden 105 nieuwe besmettingen geregistreerd nadat 553 mensen waren getest; 
eveneens een record voor Curaçao. Daarmee zijn er op het eiland 869 actieve besmettingen. 
Er liggen tien mensen in het ziekenhuis. Rhuggenaath noemt de cijfers alarmerend. 

Op 19 november werden 79 besmette personen geregistreerd, dat was tot nu toe het hoogste 
aantal besmettingen op één dag op het eiland. Rhuggenaath waarschuwde woensdag de 
bevolking: ‘Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown. 
Doen we het niet zelf, dan zorgt het buitenland wel voor een lockdown.’Momenteel geldt code 
geel voor passagiers uit Nederland, per 1 december wil het eiland haar grenzen openen voor 
bezoekers uit een groot deel van de Amerikaanse staten. 

De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei woensdag dat als het aantal besmettingen 
per dag zo hoog blijft en verder oploopt 'er strengere maatregelen moeten worden genomen'. 
Momenteel geldt er op het eiland een avondklok van negen uur 's avonds tot half vijf 's 
ochtends, mondkapjes zijn verplicht in alle winkels en bijeenkomsten met meer dan vier 
mensen zijn verboden. 

Curaçao kende een lockdown in april en maart, ook werd in die periode een systeem ingevoerd 
waarbij automobilisten maar twee dagen per week de weg op mochten. Epidemioloog 
Gerstenbluth noemde deze maatregelen weer als een mogelijkheid om verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen. 

Scholen in de Amerikaanse staat Oklahoma bieden leerlingen als eerste in het land de 
mogelijkheid om binnen de schoolmuren in quarantaine te gaan. Een school in de plaats 
Mustang had de primeur, meldt de gezondheidsdienst van de staat. 
 
Normaliter zouden leerlingen die met besmette personen in contact kwamen veertien 
dagen onderwijs op afstand moeten volgen. Onder de nieuwe regels mogen leerlingen in 
quarantaine toch naar school, maar krijgen ze in aparte gebouwen zoals sporthallen en 
gehoorzalen virtuele lessen aangeboden. 
 
Openbare ruimten zijn verboden terrein. Buiten de leslocaties moeten ze mondkapjes dragen. 
‘Ons doel, als schooldistrict, is om al onze leerlingen vijf dagen per week persoonlijk onderwijs 
te bieden’, zegt een woordvoerder. ‘Maar dat doen we alleen als het veilig is. Dit 
pilotprogramma voor quarantaine op school zal ons daarbij helpen.’ 

De Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit heeft wereldwijd meer dan zestig miljoen 
coronabesmettingen geteld. Het dashboard dat al sinds het begin van de virusuitbraak de 
cijfers bijhoudt, staat nu op 60.174.732 besmettingen wereldwijd. 

Ongeveer een vijfde van al die besmettingen komt voor rekening van de Verenigde 
Staten (12.715.888), gevolgd door India, Brazilië en Frankrijk. Wereldwijd heeft Covid-19 
aan 1.414.513 mensen het leven gekost. 

Ook qua sterftecijfer staat de VS bovenaan, met 260.591. Brazilië en India volgen. 
Met 55.935 sterfgevallen staat het Verenigd Koninkrijk als zwaarst getroffen land in Europa 
op de vijfde plaats. 

In Frankrijk is het aantal coronabesmettingen in 24 uur tijd opgelopen met 16.282. Het 
dodental is met 380 personen gestegen naar 50.618. Sinds het begin van de coronacrisis zijn 
in totaal ruim 2,1 miljoen Fransen besmet geraakt.  
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Mohamed Salah keert vanavond bij de wedstrijd in de Champions League tegen het Italiaanse 
Atalanta (21.00 uur) alweer terug in de basis van Liverpool. Het afgelopen weekeinde ontbrak 
de aanvaller nog, omdat hij tijdens een verblijf bij het nationale elftal van Egypte positief was 
getest op het coronavirus. 

De huidige ‘lockdown light’  in Duitsland wordt verlengd tot minstens 20 december. De 
contactbeperkingen worden aangescherpt, maar er komt een versoepeling rond Kerstmis. 
Bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de deelstaatleiders hebben dat vanmiddag onder 
andere afgesproken. 

De ruim 53.000 werknemers van ING kunnen ook na het einde van de coronapandemie de 
helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman Steven van Rijswijk in een gesprek met 
een aantal media. ‘Het is duidelijk dat er een andere balans zal zijn dan voor corona’, schetst 
hij de toekomst voor zijn personeel. 

Op dit moment werkt 80 procent van al het ING-personeel vanuit huis, nu het coronavirus in 
veel landen aan een tweede of zelfs derde opleving bezig is. De ervaringen van nu leren dat er 
veel mogelijk is op het vlak van werken op afstand. Daarmee wordt ook de rol van 
kantoorruimtes en de inrichting daarvan anders, legt Van Rijswijk uit. ‘Het zou best weleens 
kunnen worden zoals in voetbalkantines. Je komt eerst in een groep bij elkaar voor informeel 
overleg op kantoor, en gaat vervolgens naar huis om daar verder te werken.’ 

Duitsland verbiedt het afsteken van vuurwerk op grote pleinen tijdens de jaarwisseling. 
Verder gaan de autoriteiten de bevolking oproepen het gebruik dit jaar helemaal te vermijden, 
om de ziekenhuizen in deze coronatijd niet verder te belasten. De regering in Berlijn en de 
zestien deelstaten zijn dit overeengekomen tijdens hun jongste overleg over de coronacrisis. 
Zij besloten verder de coronamaatregelen rond de feestdagen te versoepelen. Van 23 december 
tot uiterlijk 1 januari zijn bijeenkomsten in de nauwe familie- of vriendschapskring toegestaan 
voor maximaal tien personen, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen. 

De aandelenbeurs in Amsterdam is vandaag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa 
was een wisselend beeld te zien. Beleggers deden het wat rustiger aan na de recente sterke 
opmars. De hoop dat het einde van de coronacrisis in zicht is met de komst van vaccins tegen 
het virus zorgde eerder voor optimisme op de beursvloeren. 

De veiligheidsregio Drenthe staat carbidschieten tijdens de jaarwisseling toe, maar er mag 
door de coronacrisis geen publiek komen kijken. Ook zijn de gebruikelijke eet- en 
drinkkraampjes bij het evenement verboden. Bij het laten knallen van de melkbussen mogen 
maximaal vier mensen bij elkaar zijn, die elk op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven, 
aldus Marco Out, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Assen. Maandag 
besloot het Veiligheidsberaad, de organisatie van alle 25 veiligheidsregio's, dat carbidschieten 
niet landelijk verboden zou worden. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het 
vuurwerkverbod dat het kabinet voor dit jaar heeft afgekondigd. Maar elke gemeente of regio 
moet zelf beslissen of en hoe er geschoten mag worden. 

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt in Duitsland 195 banen. De arbeidsplaatsen 
verdwijnen op de productielocaties in Heilbronn en Keulen. Daarbij probeert het bedrijf voor 
de getroffen werknemers ander werk binnen of buiten FrieslandCampina te zoeken, maar 
gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. 

De banenreductie maakt deel uit van een grotere reorganisatie die de coöperatie van 
melkveehouders eerder deze maand aankondigde. Door de coronacrisis ziet het concern zich 
gedwongen besparingsmaatregelen versneld door te voeren, waardoor van de 24.000 banen 
er circa duizend verdwijnen in Nederland, België en Duitsland. 

De kans is klein dat nog voor het einde van dit jaar de eerste 
Nederlanders zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. ‘Het is zoals het er nu uitziet niet 
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waarschijnlijk, maar het is ook niet onmogelijk’, zegt Jaap van Delden van het RIVM. 
 
‘We doen er alles aan, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het nog dit 
jaar lukt. Niet alle stappen kunnen we zelf aansturen’, aldus de programmadirecteur voor de 
coronavaccinatie bij het Rijksinstituut. 

Van Delden vindt niet dat Nederland achterloopt. Alle Europese landen zullen een vaccin pas 
inzetten als dat geregistreerd is. ‘Een vaccin moet eerst worden toegelaten, daarna moet de 
levering worden vrijgegeven en uiteindelijk volgt de levering zelf.’ 

De Spaanse regering overweegt kerstvieringen te beperken tot zes personen. Het is een aantal 
dat volgens gezondheidsdeskundigen en wetenschappers streng en restrictief genoeg is om 
een nieuwe golf van infecties te voorkomen. 

Het openen of gesloten houden van de skioorden levert veel discussie op, maar 
eurocommissaris Stella Kyriakides voor Volksgezondheid zegt dat er geen 
pasklare oplossing is voor alle EU-landen wat betreft het wintersportseizoen. De Europese 
Commissie roept de lidstaten op niet te snel weer de beperkende coronamaatregelen te 
versoepelen om een nieuwe opflakkering van het coronavirus te voorkomen.  

Oostenrijk wil de pistes in december opengooien, terwijl buurland Italië twijfelt en 
de Franse president Macron vindt dat openstelling mogelijk pas in januari aan de orde is. 
Beide landen willen Europese coördinatie.  Kyriakides houdt vast aan een gefaseerde exit-
strategie: verspreiding voorkomen totdat er een vaccin is. Testen en contactopsporing maken 
deel uit van de strategie. 

Het longweefsel van ernstig zieke coronapatiënten herstelt meestal goed, zegt longarts Bram 
van den Borst van het Radboudumc in Nijmegen. Het herstel is te vergelijken met de genezing 
na een zware longontsteking. Hij noemt het 'bemoedigend' dat de longen zich drie maanden 
na Covid-19 zo goed herstellen. 

Op de speciaal voor corona ingerichte nazorgpoli van het Radboudumc is onderzoek gedaan 
naar hoe het gaat met mensen die tijdens de eerste coronagolf Covid-19 kregen. Uit resultaten 
blijkt dat het algehele herstel na Covid-19 beter is bij patiënten die in het ziekenhuis hebben 
gelegen dan bij patiënten die de ziekte thuis hebben doorgemaakt.  

Het Radboudumc onderzocht 124 patiënten met onder meer een CT-scan en een 
longfunctietest. Vrijwel alle patiënten houden  
klachten als vermoeidheid, kortademigheid en verminderde kwaliteit van leven. Maar 
patiënten die niet werden opgenomen voelen zich slechter. 
 
In de groep die op de nazorgpoli belandde werden nauwelijks afwijkingen in de 
longen gevonden. De restschade in het longweefsel is na drie maanden het grootst onder 
patiënten die op de ic lagen. ‘Er is dringend meer onderzoek nodig naar de klachten en de 
behandeling van deze aanzienlijke groep mensen’, zegt Van den Borst.  

Ruim één op de drie Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de corona-pandemie. 
Bijna één op de tien geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek door 
Ipsos in opdracht van NOC*NSF.  

Bijna tweederde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten noemt als belangrijkste 
reden het feit dat de sportclub dicht is. Binnen de groep tot en met 18 jaar wordt die reden 
zelfs nog meer genoemd (71%). 

De ondervraagden gaven aan de gezelligheid tijdens het sporten te missen (34%), het samen 
trainen (28%) en ' de structuur' die sporten biedt (23%). 
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Onderwijsminister Arie Slob gaat experimenteren met coronasneltesten voor leerlingen en 
leraren. Zo moet worden voorkomen dat het onderwijs korte of langere tijd stil ligt omdat veel 
scholieren of docenten ziekteklachten krijgen. Regelmatig moeten scholen daardoor tijdelijk 
sluiten. 

Slob zei vandaag in een Kamerdebat met de pilots op een bepaald aantal scholen te 
willen beginnen zodra de sneltests zijn goedgekeurd. ‘Ze moeten wel echt valide zijn. Op 
dit moment zijn ze nog niet betrouwbaar.’ Een sneltest geeft binnen twintig minuten een 
uitslag. 

Bij het RIVM zijn tot vanochtend 4947 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat 
zijn er 977 meer dan gisteren. Toen werden er 3970 nieuwe gevallen gemeld.   

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde dinsdag dat 
het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven 
dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, 
iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde zojuist dat er afgelopen 
24 uur 150 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het zijn 73 nieuwe 
opnames minder dan de dag ervoor. 

Er zijn 39 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de intensive care. Dat zijn 7 nieuwe 
opnames meer dan gisteren 

Er liggen nu 1839 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 86 minder dan gisteren. 
Van dat totale aantal liggen 529 covidpatiënten op de ic, 3 meer dan gisteren. 

Het aantal sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 74 toe. Dat wil niet zeggen dat al 
deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend 
waren 90 sterfgevallen gemeld. 
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Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest. Naar verwachting 
komt dat aantal donderdag boven de half miljoen uit. Het aantal coronadoden ligt inmiddels 
boven de 9100. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger. 

De regio Rotterdam-Rijnmond telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 536. 
De regio Haaglanden volgde met 391 nieuwe gevallen. In de regio Utrecht werden 
377 besmettingen gemeld en in Midden- en West-Brabant 364. Ook in Amsterdam-
Amstelland (331) kwamen relatief veel positieve tests aan het licht. 

Skiën moet deze winter in Duitsland kunnen en het land moet de voorwaarden scheppen om 
dat mogelijk te maken. Dit vindt de Duitse staatssecretaris en parlementariër Thomas 
Bareiss die onder meer toerisme in zijn pakket heeft.  

Bareiss vindt een algemeen skiverbod dit seizoen niet noodzakelijk en zelfs verkeerd. Volgens 
hem kan je bijvoorbeeld op skipistes een maximaal aantal mensen toelaten door het aantal 
toegangspassen te beperken. 

De Duitse regering wil samen met de deelstaten besluiten de huidige lockdowns te 
verlengen tot vlak voor de kerstdagen. 
 
Een van de relschoppers tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag is 
vanmorgen door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, 
waarvan een maand voorwaardelijk. 

De officier van justitie had een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist. 
Ze sprak van extreem heftig geweld tegen de politie. De rechter omschrijft de uit de hand 
gelopen demonstratie als een veldslag. 

De kans wordt steeds groter dat de start van de Australian Open, het 
eerste grandslamtoernooi van het jaar, met één of twee weken wordt uitgesteld. 

De minister van Sport van de staat Victoria noemde die optie vandaag ‘hoogst 
waarschijnlijk’. ‘Ik denk dat een verplaatsing met een of twee weken het meest 
waarschijnlijk is, maar het is niet de enige optie. Zoals jullie weten werd Roland Garros met 
enkele maanden uitgesteld en ging Wimbledon zelfs helemaal niet door.’ 

Rusland heeft vandaag voor het eerst meer dan 500 doden door het coronavirus gemeld over 
de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal fatale aflopen van een coronabesmetting steeg 
naar 37.538. 

Het land registreerde over het afgelopen etmaal 23.675 nieuwe besmettingen, waaronder 4685 
in de hoofdstad Moskou. Sinds het begin van de pandemie heeft Rusland bijna 2,2 miljoen 
besmettingen vastgesteld. 

Rusland wil aan het begin van het nieuwe jaar mensen massaal gaan vaccineren met het in 
het land ontwikkelde vaccin Spoetnik V. Volgens de Russische gezondheidsautoriteiten is dat 
vaccin voor 95 procent doeltreffend. 

Universiteiten moeten meer begrip tonen voor 'de moeilijke situatie waar eerstejaarsstudenten 
zich vanwege de coronacrisis in bevinden' en alsnog het bindend studieadvies (BSA) 
schrappen, vinden acht lokale studentenbonden.  Ze hebben de colleges van bestuur van hun 
universiteiten een brandbrief gestuurd met de dringende oproep om de lijn van de 
hogescholen te volgen, die dit jaar geen BSA hanteren vanwege de negatieve gevolgen die de 
coronapandemie heeft voor het hoger onderwijs. 

Universiteiten vinden het zelf tot nog toe niet nodig om het BSA in dit collegejaar opnieuw te 
schrappen. Vorig collegejaar deden ze dat nog wel. ‘Wegens het vele online-onderwijs valt veel 
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begeleiding en onderling contact weg’, stelt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke 
Studentenvakbond (LSVb). ‘Je kunt onder deze abnormale omstandigheden niet vragen van 
eerstejaars studenten dat ze op een normale manier studeren en netjes alle studiepunten 
halen.’ 

In Leiden wordt onderzoek voorbereid waarbij gezonde mensen worden besmet met het 
coronavirus. Als de financiering rondkomt en een ethische commissie akkoord gaat, kan de 
proef beginnen. Het experimentele coronaonderzoek zal beginnen met een handvol 
personen dat het virus in mini-hoeveelheden krijgt toegediend. Dan wordt precies bekeken bij 
hoeveel virusdeeltjes mensen besmet raken en wat hun afweersysteem vervolgens doet.  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld, is 
in Duitsland omhooggeschoten naar 18.633, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
evenknie van het RIVM. Dinsdag werden er nog 13.554 nieuwe besmettingen gemeld. 

 

 

 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel 

Het aantal nieuwe besmettingen dat dinsdag werd gemeld hield in dat er weer een einde kwam 
aan een driedaagse daling van het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland. Het aantal 
nieuwe gevallen daalde met zo'n 5000 per dag van ongeveer 23.000 op zaterdag naar zo'n 
16.000 op zondag en ongeveer 11.000 op maandag. Nu lijkt het aantal nieuwe besmettingen 
in bijna datzelfde tempo weer op te lopen.  Het dodental in Duitsland liep met 410 
sterfgevallen hard op het afgelopen etmaal. De corona-epidemie heeft er volgens de officiële 
cijfers nu in totaal aan 14.771 personen het leven gekost. 

s 
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De Finse hoofdstad Helsinki probeert het stijgende aantal besmettingen het hoofd te bieden 
met strengere coronamaatregelen. Middelbare scholen, bibliotheken en zwembaden gaan 
dicht. Ook openbare evenementen zijn binnenkort verboden, meldt burgemeester Jan 
Vapaavuori.  

De gezondheidszorg staat onder druk, aldus de burgemeester, die aangeeft dat ‘te veel 
mensen’ de huidige coronaregels negeren. Als het aantal gevallen niet omlaag gaat, gaat er 
mogelijk een nieuwe noodtoestand in, zei minister-president Sanna Marin op maandag. Alleen 
de landelijke overheid kan beslissingen nemen over bijvoorbeeld het sluiten van restaurants 
en het inperken van de bewegingsvrijheid. In maart en april van dit jaar werd het verkeer in 
en uit Helsinki bijvoorbeeld al aan banden gelegd. 

Wanneer de nieuwe maatregelen ingaan, wordt aan het einde van de week bekendgemaakt. 

In Mexico zijn de afgelopen 24 uur 10.794 nieuwe coronabesmettingen geteld. Ook kwamen 
er 813 sterfgevallen als gevolg van het virus bij, aldus het ministerie van Volksgezondheid in 
het land. 

Volgens officiële tellingen raakten er al meer dan een miljoen mensen besmet en overleden 
zeker 102.000 mensen, maar experts mensen dat deze cijfers in werkelijkheid significant 
hoger liggen, mede omdat de testcapaciteit in Mexico beperkt is. 

De vrouw van de Colombiaanse president Ivan Duque heeft het coronavirus opgelopen. Maria 
Juliana Ruiz testte op dinsdag positief op het virus, maar vertoont volgens een 
overheidsverklaring geen symptomen. Ze gaat in quarantaine. 

Zowel Ruiz als haar man worden regelmatig getest. De positieve test werd afgenomen op 
maandag. De president zelf testte negatief. 

In Colombia zijn inmiddels 1,2 miljoen coronabesmettingen geteld. Meer dan 35.000 mensen 
overleden aan Covid-19. 

Franse skigebieden, die ook bij Nederlanders zeer populair zijn, mogen door 
de coronacrisis zeker niet op tijd voor de kerstvakantie heropenen. Volgens de Franse 
president Macron is een start in januari waarschijnlijker. 

In een tv-toespraak over versoepeling van de coronamaatregelen zei Macron dat de risico's van 
het coronavirus het 'onmogelijk' maken om de wintersport snel te laten hervatten. Macron zei 
dat hij met zijn Europese partners gaat overleggen om de begindata voor het winterseizoen te 
coördineren. 

Volgens columniste Nynke de Jong is de doorgaans bruisende studententijd door corona 
voor de studenten van nu de saaiste tijd van hun leven. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met uitspraken van zorgminister Hugo de 
Jonge vandaag. De horecabranche spreekt van 'groot ongenoegen'. 'Na afloop van het 
vragenuur in de Kamer gaf hij aan dat als de daling van het aantal besmettingen niet in een 
harder tempo doorzet, het ernaar uitziet dat de gedeeltelijke lockdown ook na half januari van 
kracht zal blijven. Deze uitspraak zorgt opnieuw voor veel vragen en onrust in de sector omdat 
de eenduidigheid in het kabinetsbeleid ver te zoeken is, de reserves op zijn en er opnieuw geen 
perspectief wordt geboden' 

De vreugdevuren op het strand van Scheveningen gaan ook deze jaarwisseling niet door. Het 
rondwarende coronavirus gooit roet in het eten, zo meldt de gemeente Den Haag zojuist. Het 
besluit is genomen in overleg met de bouwers van de vier vreugdevuren: Scheveningen, 
Duindorp, Escamp en Laak. Hoewel het aanvragen van de vergunning volgens plan liep en 
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alle seinen op groen stonden, verbieden de coronamaatregelen het nu om een 
evenementenvergunning te verlenen. 

Frankrijk gaat de strenge coronamaatregelen wat versoepelen. De Franse president Macron 
kondigde in een toespraak tot de bevolking een verlichting aan van de beperkingen. Het land 
is over de piek van de tweede coronagolf heen, aldus Macron. Het aantal nieuwe besmettingen 
daalt snel. Volgens de president is het ergste vermeden, maar moet een derde golf worden 
voorkomen. 

De president bood de mensen richting feestdagen een perspectief. Kerstmis kan met 
de familie worden gevierd, aldus Macron. Maar niet te veel mensen aan tafel, waarschuwde 
hij. Grote bijeenkomsten blijven sowieso verboden. 

Er wordt niet onmiddellijk teruggeschakeld naar de toestand van voor de laatste lockdown die 
eind oktober werd opgelegd. Dat is op zijn vroegst op 15 december mogelijk, maar alleen als 
het aantal besmettingen per dag daalt tot rond de 5000, aldus Macron. Winkels kunnen vanaf 
zaterdag weer open, en vanaf 20 januari mogelijk de bars en restaurants. 

De Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijk heeft een primeur met testen zonder afspraak in 
de eigen buurt. Ook wie geen klachten heeft, is welkom bij de twee mobiele testbussen bij het 
Visserijplein. De GGD en het Erasmus MC onderzoeken met dit experiment van twee weken 
of mensen zich sneller op corona laten testen. 

Carbidschieten is in Brabant niet toegestaan. Dat maakten de voorzitters van de drie 
veiligheidsregio's in Brabant vanavond bekend in een gezamenlijke verklaring. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor de weinige gebieden in Brabant waar het carbidschieten 
sinds jaar en dag een traditie is.  

De voorzitters van de veiligheidsregio's Jack Mikkers (burgemeester van Den Bosch), John 
Jorritsma (burgemeester van Eindhoven) en Theo Weterings (eerste burger van Tilburg) wijzen 
erop, dat de daling van het aantal coronabesmettingen niet doorzet. ‘In te veel delen van 
Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog’, aldus de drie. ‘Er gloort wel 
hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat 
die vaccins beschikbaar zijn, moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.’ 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te 
versoepelen in december. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere 
kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan 
het verder verlagen van de besmettingen. 

Volgens het OMT zijn er een aantal factoren die een rol spelen om vast te houden aan strenge 
regels. Als de regels half december worden afgezwakt en de besmettingen nemen toe, dan zal 
dat leiden tot een extra belasting van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging in de 
kerst- en nieuwjaarsperiode. 

Het vieren van de feestdagen zou alleen in huiselijke kring moeten gebeuren met 
bijvoorbeeld maximaal zes gasten. ‘Ook is er voorkeur voor om alleen regionaal samen te 
komen’, staat in het advies. Verder zien de deskundigen ‘bij de huidige epidemiologische 
omstandigheden nog geen ruimte om per half december de restaurants open te stellen’. 

De uiteindelijke keuze is aan het kabinet. Over het algemeen volgt de regering de OMT-
adviezen op. Bron: AD, 25 november 2020.  
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Een Duitse verpleger bij het bed van een bejaarde coronapatiënt in het Bethel-ziekenhuis in 
Berlijn. © Kay Nietfeld/dpa    

Door corona leven we ongezonder, precies wat we niet moeten 
doen  

 

 
 

We hebben het vaker gehoord dit jaar: een gezonde levensstijl versterkt je immuunsysteem en 
maakt je beter weerbaar tegen corona. Maar uit onderzoek blijkt dat in de coronacrisis het 
tegenovergestelde gebeurt: meer mensen zijn ongezonder gaan leven. 

Dat stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een 
nieuwe uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning, dat vandaag is aangeboden aan 
minister Hugo de Jonge. 

Als het gaat om gezond leven, komen de onderzoekers tot de volgende conclusies: 

� Rokers zijn meer gaan roken 
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� Het aantal mensen met overgewicht stijgt 
� We bewegen minder 
� We drinken gemiddeld evenveel alcohol 
� Rokers en mensen met overgewicht hebben meer kans om na besmetting met het 

coronavirus ernstig ziek te worden, bleek al eerder. Hoewel de kennis nog beperkt is, 
wijst alles erop dat het gemiddeld gezien de verkeerde kant op gaat met onze 
gezondheid, stelt RIVM-onderzoeker Henk Hilderink. 

Toch is er ook een groep die er wel in is geslaagd om gezonder te leven: 16 procent van de 
Nederlanders is afgevallen. Hilderink: ‘Dat kan te maken hebben met het meer thuiswerken. 
Mensen kunnen dan makkelijker eigen regie voeren op hoe hun dag eruit ziet. Ze staan niet 
meer in de file, kunnen tussendoor gaan sporten of even makkelijk een boodschap doen.’ 

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt verder dat bijna dertig procent is aangekomen. ‘Direct na 
de maatregelen in april gaf drieënvijftig procent van de mensen aan minder te bewegen en 
dertien procent zei juist meer te bewegen’, aldus Hilderink. 

De oorzaak hiervoor is de coronamaatregelen waar we allemaal mee te maken hebben 
gekregen. ‘We hebben minder mogelijkheden om te kunnen bewegen en sporten.’ 

Opvallend is ook de trend onder rokers. Ongeveer tien procent van de rokers is in de crisis 
minder gaan roken. ‘De sluiting van de horeca kan daarbij een rol spelen. Maar aan de andere 
kant zie je ook dat vijfentwintig procent van de rokers juist méér is gaan roken. Dat kan komen 
door verveling, of ook door stress bij mensen waarvan hun leven onzekerder is geworden.’ 

Bij alcohol zie je zo'n zelfde patroon, zegt Hilderink. ‘Sommige mensen drinken minder, maar 
zwaardere drinkers zijn juist meer gaan drinken.’ 

In 2018 sloot de overheid met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal 
Preventieakkoord. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken. 
Zo moet roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aangepakt worden. 

Maar nu de problemen door de coronacrisis groter zijn geworden, blijft het RIVM pleiten voor 
preventiemaatregelen, en dan bij voorkeur integrale preventie. ‘We zijn ons er meer van 
bewust hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Maar daarbij is het belangrijk dat je je in het 
beleid niet alleen richt op individuele leefstijlfactoren, maar ook op de fysieke leefomgeving en 
op sociale problemen, zoals schulden en stress.’ 

Er moet juist nagedacht worden vanuit verschillende perspectieven. ‘Er is veel aandacht 
geweest voor het indammen van de pandemie, maar ook andere effecten op de samenleving 
zijn van belang, zoals de mentale gezondheid.’ 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC en Amsterdam UMC brachten 
deze week een onderzoek naar buiten met onder andere de conclusie dat rokers en mensen 
met overgewicht een grotere kans hebben op een slechter beloop van Covid-19.  

De onderzoekers benadrukten daarbij ook dat een ongezonde leefstijl lang niet altijd de 
oorzaak van overgewicht is. ‘Er zijn tal van andere oorzaken die meespelen, zoals sociale en 
medische factoren.’ 

Als je gezond leeft, word je dan niet ziek? Nee, zegt Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en 
Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als je al die gezondheidsadviezen opvolgt, 
betekent dat niet automatisch dat je geen corona krijgt. ‘Het heeft allemaal met kansen te 
maken’, zegt Seidell. 
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‘Je leeftijd is bijvoorbeeld ook een factor. Als je er ook nog eens bij rookt en een niet goed 
werkend immuunsysteem hebt, nemen de kansen steeds meer toe.’ Een goed afweersysteem 
kán dus een voordeel zijn voor mensen die besmet raken met corona. 

Je kunt dus zeker zelf iets doen om een positieve reactie van je lichaam op een virus te 
bevorderen. Seidell: ‘Om geen corona te krijgen kun je alleen maar afstand houden en niet 
besmet raken. Maar of je ernstige gevolgen krijgt van het virus, hangt voor een deel van je 
leefstijl af.’ 

En dat geldt voor iedereen, dun, dik, jong of oud. ‘Als de volksgezondheid niet op orde is, is 
de impact van een virus veel groter. Dus we moeten juist de bevolking weerbaarder maken. 
Ook voor nieuwe, toekomstige virussen is het heel verstandig dat je als overheid investeert in 
een weerbare bevolking’. Bron: RTL, 27 november 2020. 

 

 
Ruim 400.000 geregistreerde doden in Europa door corona 

 
Het aantal coronabesmettingen loopt in de Verenigde Staten en Europa flink op. Wereldwijd 
worden extra coronamaatregelen getroffen zoals volledige en lokale lockdowns, avondklokken 
en contactbubbels. Staat ons een derde golf te wachten, of biedt een vaccin uitkomst 
 
In Europa zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen door het coronavirus overleden. Dat 
meldt het Franse persbureau AFP zaterdag op basis van cijfers van de 
gezondheidsautoriteiten. Het gaat alleen om sterfgevallen waarbij vaststaat dat mensen door 
het longvirus zijn overleden. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Europa is volgens 
AFP de op één na dodelijkste zone van de pandemie in de wereld, met in totaal 400.649 
sterfgevallen. In Latijns-Amerika en de Cariben is de situatie met ruim 444.000 doden nog 
erger. De voorbije zeven dagen werden ruim 36.000 overlijdens geregistreerd in Europa, de 
zwaarste weekbalans sinds het begin van de pandemie. De meeste gemelde Europese 
sterfgevallen waren tot nu toe in Groot-Brittannië (57.551 doden), Italië (53.677), Frankrijk 
(51.914), Spanje (44.668) en Rusland (39.068).  
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Leden van defensie ondersteunen het ziekenhuispersoneel in België. Ⓒ ANP / HH  
 

Binnenland: 

• Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw gedaald 
• Aantal coronabesmettingen flink gedaald, 4499 nieuwe gevallen gemeld  
• Winkels in centrum Rotterdam ook zaterdag weer eerder dicht.  
• Horeca stelt ultimatum: ’We gaan op 17 januari open’ 

Buitenland: 

• Denemarken overweegt gedode nertsen weer op te graven  De regering van 
Denemarken overweegt miljoenen gedode nertsen weer op te graven omdat ze het 
drinkwater dreigen te vervuilen. De kadavers waren geruimd wegens het coronavirus. 
Het plan is om ze weer op te graven en vervolgens te verbranden. 

• Los Angeles en omgeving grotendeels in lockdown tot 20 december 
• Vliegmaatschappij United begonnen met distributie coronavaccins 
• Aantal coronabesmettingen Duitsland daalt iets 
• ‘Hackers Noord-Korea vielen vaccinontwikkelaar AstraZeneca aan’ 
• Winkels in België 1 december weer open  

Bron: De Telegraaf, 28 november 2020.  
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Winkels in drie steden eerder dicht door drukte 

De winkels in Eindhoven en Dordrecht zijn zaterdagmiddag op last van de gemeente eerder 
dichtgegaan vanwege te grote drukte. Eerder had Rotterdam al besloten dat winkeliers om 
17.00 uur hun deuren moeten sluiten en geen klanten meer binnen mogen laten. Vanaf 18.00 
uur moeten ze volledig op slot zijn. 

 

De straten in Dordrecht waren overvol. Bron: ASmedia 

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht vaardigde een noodverordening uit. Winkeliers 
kregen te horen dat ze vanaf 15.30 uur geen nieuwe klanten meer binnen mochten laten en 
om 16.00 uur helemaal gesloten dienden te zijn. Ook riep hij het winkelend publiek via Twitter 
op niet meer naar de binnenstad te komen. 

Ook in Eindhoven moesten alle winkels om 16.00 uur dicht vanwege te grote drukte in het 
centrum. Sinds 15.00 uur mochten ondernemers geen nieuwe klanten meer binnenlaten. 
‘Door de drukte kunnen mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarmee komt 
de volksgezondheid in het gedrang en moeten we de winkels sluiten’, zei een woordvoerder 
van de gemeente. Hij wilde nog niet vooruitlopen op zondag, maar ‘als de situatie vergelijkbaar 
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is met vandaag, zijn dit soort maatregelen ook morgen nodig’, stelde hij. ‘We roepen al twee 
dagen op alleen naar de stad te gaan, en alleen als dat dringend nodig is. Dus hopelijk draagt 
dat er aan bij dat mensen zondag nog eens nadenken voor ze naar het centrum komen.’ 

Rotterdam 

In Rotterdam werd het ook te druk, meldde de veiligheidsregio. Die riep mensen op niet langer 
naar het centrum van de stad, Alexandrium en het Zuidplein te komen. Om te voorkomen dat 
het publiek naar het centrum kwam, werd de toegang beperkt. 

Amsterdam 

De gemeente Amsterdam meldde dat het rond 13.30 uur te druk was in het winkelgebied in 
de binnenstad. Daarom gold daar net als vrijdag eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de 
Kalverstraat en op de Nieuwendijk. 

Roermond 

Het Designer Outlet in Roermond sloot zaterdagmiddag ook de deuren vanwege enorme 
drukte, aldus 1Limburg. Bezoekers die niet naar binnen kunnen, staan in lange rijen te 
wachten voor de toegangspoorten. Bron: De Telegraaf, 28 november 2020.  

 

Op Urk lijkt het kwartje gevallen na coronapiek: ‘moesten er 

eerst doden vallen?’ 

Nadat het aantal besmettingen op Urk de afgelopen weken naar recordhoogte steeg, zijn de 
afgelopen dagen drie bewoners van het verzorgingshuis in het vissersdorp overleden door de 
grote corona-uitbraak. Inmiddels lijken de Urkers doordrongen te zijn van de ernst van de 
situatie. ‘Het is stil op straat.’ 
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Zorgelijke blikken bij inwoners van Urk die in de rij staan voor de onlangs geopende 
testbus. ’Volgende’, zegt een GGD-medewerker, waarna Jannie Hoefnagel (23) de tot 
coronatestlocatie omgedoopte lijnbus wil betreden. De deur klapt net op dat moment dicht. 
Het lukt haar om haar voet, die tussen de deur vast komt te zitten, los te trekken. ‘Het is al 
zo spannend’, mompelt ze. 

Ik wil mijn vader van 83 jaar, die bij het verzorgingshuis woont, blijven bezoeken. Ik wil toch 

niet op mijn geweten hebben hem besmet te hebben, aldus Hendrik de Leeuw, Inwoner Urk. 

 

 
 
Hendrik de Leeuw voor verpleeghuis Talma Haven op Urk waar drie mensen zijn overleden 
aan de gevolgen van het coronavirus. © Freddy Schinkel 

 

‘Het was een naar gevoel, vooral in mijn neus, maar het viel mee’, zegt Hoefnagel nadat ze 
getest is en zonder problemen de bus heeft verlaten. Binnen 48 uur krijgt ze de uitslag. ‘Ik 
deed het voor de zekerheid. Ik ben een klein beetje verkouden en heb wat hoofdpijn. Zondag 
heb ik de hele dag met iemand gezeten die later corona bleek te hebben. Dan moet je jezelf 
laten testen. Soms gaan mensen op Urk te makkelijk om met de regels en denken ze dat het 
niet bestaat en alles oplichterij is. Ik moet eerlijk toegeven dat ik eerst ook te makkelijk 
deed. Nu neem ik alles erg serieus. Hier zijn nu ook doden gevallen.’  

  
Jannie Hoefnagel draagt nu wél een mondkapje. © Foto Freddy Schinkel 
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Het is woensdagmiddag erg rustig in winkelcentrum Urkerhard, naast de teststraat. Drie 
vrouwen bespreken de situatie in een driehoek - met zo’n twee meter tussen elkaar. ‘Ik ben 
negatief getest, maar ik ken er genoeg die positief waren.’  

Een andere vrouw laat zich voor de zekerheid testen, omdat haar man corona heeft. ‘Het is 
stil op straat’, zegt ze. ‘Mensen zijn veel meer doordrongen van de ernst van de situatie dan 
bij de eerste golf. Het komt voor veel mensen dichterbij.’ 

Hendrik de Leeuw (57) duwt op de stoep voor zorgcentrum Talma Haven, nog geen honderd 
meter van de teststraat, zijn rollator langzaam vooruit. In elke hand heeft hij een riem van een 
hond vast, in zijn linkeroor zit een kenmerkende Urker-oorbel. ‘Moest er eerst iemand 
overlijden voordat corona hier serieus wordt genomen?’ verzucht De Leeuw. 

‘Ik merk dat mensen het serieuzer beginnen te nemen’, vervolgt hij. ‘Mensen hebben vast een 
mondkapje bij zich en houden afstand. Een paar weken terug gingen er nog achthonderd 
mensen naar de kerk. Dat vond ik onbegrijpelijk. Je moet zelf blijven nadenken, maar mensen 
zijn hier vaak eigenwijs. Ik wil mijn vader van 83 jaar, die bij het verzorgingshuis woont, 
blijven bezoeken. Ik wil toch niet op mijn geweten hebben hem besmet te hebben.’ De Leeuw 
heeft eerst liever niet dat zijn naam genoemd wordt. ‘Anders krijg ik hier op Urk een keer een 
vuurpijl tegen mij raam aan.’ Hij stemt er daarna toch mee in, omdat hij wil dat ook zijn 
mening naar voren komt. 

We zetten de testbus in om de Urker bevolking over te halen. Alleen woensdagochtend zijn er 
al 48 mensen getest, dus het kan al een succes genoemd worden, aldus Sven van der Burg, 
Woordvoerder GGD. Wethouder Freek Brouwer en GGD Flevoland laten weten te merken dat 
mensen op Urk zich meer aan de maatregelen houden. ‘Het komt wel heel dichtbij als 
bijvoorbeeld een opa of oma komt te overlijden. De testbereidheid op Urk was laag, terwijl er 
al veel besmettingen waren’, zegt Sven van der Burg, woordvoerder van de GGD Flevoland. 
‘We zetten de testbus in om de Urker bevolking over te halen om zich te laten testen. Op de 
eerste dag zijn er alleen in de ochtend 48 mensen getest, dus het kan al een succes genoemd 
worden.’  

 

Inwoners van Urk kunnen zich vanaf woensdag in eigen dorp door personeel van de GGD 
Flevoland in een bus laten testen op het coronavirus. © Freddy Schinkel 
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‘We zien een kentering. Dat komt mede door het slechte nieuws in de verzorgingshuizen’, zegt 
wethouder Brouwer nadat hij een kijkje bij de teststraat heeft genomen. Op Urk zijn de 
afgelopen weken totaal vijf inwoners gestorven na een besmetting met Covid-19.  

 

Inwoners van Urk kunnen zich vanaf woensdag in eigen dorp door personeel van de GGD 
Flevoland in een bus laten testen op het coronavirus. © Freddy Schinkel.   

Mensen houden volgens Brouwer meer afstand van elkaar in de publieke ruimte. ‘Dat mensen 
er serieuzer mee omgaan blijkt ook uit dat veel mensen zich nu laten testen’, zegt wethouder 
Brouwer. ‘Inwoners kunnen ook zonder afspraak bij de testbus terecht. Het is laagdrempelig, 
daar houdt een Urker wel van. Tijdens de eerste lockdown wilde slechts een kwart van de 
bevolking zich laten testen. Nu is dit veel hoger’. 

Een deel van de bevolking op Urk denkt dat het maar een griepje is. Soms liepen mensen bij 
onze locatie zo naar binnen zonder een mondkapje te dragen. aldus Wilfred Muller, Talma Urk 

Bij verzorgingshuis Talma Haven zijn drie mensen overleden nadat op één verpleegafdeling 
veertien van de vijftien kwetsbare bewoners besmet waren. ‘Het zijn allemaal oudere en 
dementerende mensen. Hun overlijden door corona is erg heftig voor alle medewerkers en het 
heeft veel impact’, vertelt Talma-directeur Wilfred Muller. 

Het verzorgingshuis op Urk heeft extra maatregelen genomen omdat bezoekers zich niet goed 
aan de regels hielden. Op twee tijdstippen is één bezoeker per bewoner welkom. ‘Een deel van 
de bevolking op Urk denkt dat het maar een griepje is. Soms liepen mensen bij onze locatie 
zo naar binnen zonder een mondkapje te dragen’, liet Muller van zorgorganisatie Talma eerder 
weten. Dat is nu anders volgens hem. ‘Mooi dat er echt iets veranderd lijkt te zijn.’  Bron: De 
Stentor, 26 november 2020. 
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Politie en ME grijpen in na nieuwe onrust op Urk: tien 
arrestaties 

Het was zaterdagavond opnieuw raak op Urk. Groepen jongeren verzamelden zich de hele 
avond rond het Wilhelminapark. Een deel van hen treiterde bewust met zwaar vuurwerk. Tien 
mensen zijn aangehouden.  

De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Volgens burgemeester Cees van den Bos is ‘een aantal 
belangrijke aanhoudingen verricht’. Politie Flevoland meldde via Twitter dat tien personen zijn 
opgepakt. 

Er was veel politie op de been. De ME-busjes werden bekogeld met flessen en stenen. Via een 
speaker werden jongeren aangesproken: ‘Attentie, attentie. Dit is de politie. Verwijder u 
onmiddellijk anders wordt u aangehouden 

De sfeer was bij vlagen grimmig. Het ene moment was het even rustig, daarna knalde het toch 
weer flink. Op een rotonde vlakbij het park werd een vuurtje gestookt. 

Het is al langere tijd onrustig op Urk. Vorig weekend liep het compleet uit de hand. Tientallen 
jongeren stichtten brandjes en bestookten brandweer en politie met vuurwerk. Wat de 
aanleiding is voor de rellen op Urk is niet bekend.  

Op sociale media en YouTube circuleren filmpjes met beelden van Urk waar bij wordt vermeld 
dat de incidenten van vorige week een protest waren vanwege het vuurwerkverbod dat voor 
heel Nederland is afgekondigd.  Bron: AD, 29 november 2020. 
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Dit weekend gelden extra maatregelen op Urk, aangekondigd door de gemeente in 
samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie. Een deel van Urk is het hele weekend 
aangewezen als ‘risicogebied’, dit was juist bedoeld om nieuwe rellen te voorkomen. Als het 
nodig is, kan de burgemeester harder ingrijpen met steviger maatregelen. De politie mag 
preventief fouilleren. ‘Urk wil nu een rustig weekend’, had burgemeester Cees van den Bos 
daarover gezegd. Volgens hem verziekt een klein groepje relschoppers het voor iedereen. 

 

Helft Nederlanders wil vooraan staan bij uitdelen coronavaccin 

Ongeveer de helft van de Nederlanders weet nu al dat ze zich zullen laten inenten als de 
vaccins tegen corona beschikbaar zijn. 30 procent twijfelt nog. Opvallend is dat slechts een 
derde van de Nederlanders ervan uitgaat dat het vaccin ook meteen helemaal veilig is. 
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Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect in opdracht van deze krant de afgelopen 
week heeft gehouden. Het bureau ondervroeg meer dan duizend mensen, die een 
representatieve doorsnee vormen van de Nederlandse bevolking. Bron: AD, 26 november 2020.  

Farmareuzen leveren vaccins in ijltempo: ‘Zware bijwerkingen 
hadden we al moeten zien’ 

In ijltempo hebben drie farmaceuten een effectief vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld. 
Het gaat zó snel, dat veel mensen zich afvragen of het wel verantwoord is. Is dat terecht? En 
wat zijn de gevolgen als mensen voorlopig afzien van een prik? 

Wat we weten: drie farmaceuten met wie Nederland een deal heeft, hebben een coronavaccin 
dat bewezen effectief is. Na de Amerikaanse farmareuzen Pfizer en Moderna kwam gisteren 
ook het Zweeds-Britse AstraZeneca met goed nieuws. Het duurt nog maanden voordat alle 
vaccins ook bij ons terecht komen - dit jaar krijgen we hooguit tienduizenden exemplaren. 

Bij het toedienen is het first come, first serve: het eerste vaccin wat we krijgen, wordt meteen 
toegediend. Je kunt niet kiezen welk vaccin je wilt: in een tijd van vaccinschaarste en een 
voortwoekerende pandemie is die luxe er nog niet. In principe krijgen eerst ouderen en 
kwetsbaren een prik, zei minister Hugo de Jonge vorige week. Dan moet er wel een vaccin 
beschikbaar zijn die bij deze groep ook echt werkt. ‘Pas als de vaccins zijn goedgekeurd, weten 
we voor welke groepen een vaccin ingezet kan worden.’ Als de eerste vaccins bij ouderen niet 
werken, is een andere groep als eerste aan de beurt. 

Opvallend gegeven in de goednieuwsshow rond het vaccin deze maand: de buitenwereld kan 
de claims die Big Pharma doet over de effectiviteit van hun vaccins niet controleren. Moeten 
we hen zomaar op de blauwe ogen geloven? Nee, zegt Marsja Meijer, woordvoerder van het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat in Nederland waakt over de 
goedkeuring van het vaccin. ‘Pas als wij de cijfers krijgen, kunnen we beoordelen of het waar 
is wat ze zeggen. Dat is echt monnikenwerk, we gaan die studies helemaal binnenstebuiten 
keren. Maar voorlopig hebben we van niemand iets ontvangen.’ 

Normaal, zegt immunoloog Ger Rijkers, gaat het heel anders. ‘Dan komt er een 
wetenschappelijk artikel, daar gaan vakgenoten dan kritisch naar kijken. Vervolgens wordt 
het gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, en pas daarna komt er een persbericht. 
Maar dat duurt wel een half jaar. Nu zit de hele wereld er op te wachten, dus komen ze eerder 
naar buiten.’ 

Rijkers, werkzaam voor het Roosevelt University College, heeft na de juichende berichten van 
Pfizer (aanvankelijk 90, later zelfs 95 procent effectiviteit) Moderna (94 procent) en 
AstraZeneca (minstens 70 procent) nog vragen genoeg. Over de leeftijdsverdeling bijvoorbeeld, 
en over de ernst van de infecties die wél optreden. ‘Maar aan de claim dat het vaccin voor 90 
of 95 procent effectief is twijfel ik niet. Die staat als een paal boven water.’ 

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) deelt dat vertrouwen. ‘De cijfers die 
nu gepubliceerd zijn, worden verzameld door een onafhankelijk statisticus. Die legt ze 
vervolgens voor aan een monitoring board. Dat beoordeelt of er al een conclusie getrokken 
kan worden. En wat heeft zo’n farmaceut eraan om zaken te verdraaien? Dat komt op een 
gegeven moment hoe dan ook uit, instanties controleren alles. Dat zou voor een bedrijf heel 
schadelijk zijn, ook financieel.’ 

Het is geen hogere wiskunde: als van de 100 proefpersonen die een vaccin krijgen er 1 ziek 
wordt, en van de 100 proefpersonen die een placebo krijgen 10, dan voorkomt het vaccin 90 
procent van de besmettingen, en is de effectiviteit dus 90 procent. Als er in hetzelfde voorbeeld 
3 mensen ziek worden in de groep met een vaccin, dan daalt de effectiviteit naar 70 procent.  
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De cijfers die nu verspreid worden, zijn nog niet definitief. Als de omvang van de steekproef 
groeit, kan het percentage lager of hoger worden. Een ding is zeker, aldus deskundigen: zelfs 
in het meest ongunstige scenario komt de effectiviteit van de tot nu toe gepresenteerde vaccins 
boven de 50 procent uit. Daarmee zijn ze nog steeds effectiever dan de gangbare griepvaccins. 

Hoe werkt een vaccin? Dat verschilt. Die van Moderna en Pfizer lijken op elkaar. Beide maken 
gebruik van mRNA-techniek, waarbij het lichaam als het ware bouwstenen krijgt om afweer 
tegen het virus te creëren. Niet eerder is op die manier een vaccin tegen infectieziekten 
ontwikkeld. Omdat geen virusmateriaal wordt gebruikt, is het volgens deskundigen enorm 
veilig. Daar staat tegenover dat deze vaccins diep bevroren bewaard moeten blijven, wat 
distributie ingewikkeld maakt. 

Het AstraZeneca-vaccin is wat traditioneler van opzet. Onderzoekers in Oxford hebben een 
onschuldig verkoudheidsvirus van chimpansees gebruikt en dat aangekleed met de uiterlijke 
kenmerken van het coronavirus. Daardoor denkt het lichaam dat het om corona gaat en 
maakt het antistoffen en immuuncellen aan. Een ‘echte’ corona-infectie is vervolgens in de 
meeste gevallen kansloos. 

Hoeveel mensen moeten een vaccin nemen om groepsimmuniteit te bereiken? 
Het eenvoudige antwoord: zoveel mogelijk. ‘Minimaal 70 procent, liefst 90 procent’, zegt 
Rijkers. ‘Buiten de mens kan het virus maar moeizaam overleven. Als er bijna geen mensen 
zijn om naar over te springen, gaat het virus vanzelf dood.’ 

Uitrekenen welke vaccinatiegraad exact nodig is om groepsimmuniteit te bereiken, is nog niet 
zo eenvoudig, stelt Bruijning. ‘We weten nog niet weten in welke mate het vaccin de 
besmettelijkheid van mensen verlaagt. Het is mogelijk dat de vaccins je vooral beschermen 
tegen ziekte door coronavirus, maar de infectie zelf niet voorkomen. Dan kan je het in theorie 
dus nog steeds doorgeven. Of de vaccins ook daadwerkelijk besmetting voorkomen, moet nog 
blijken.’ 

Dat een vaccin binnen één jaar op de markt komt, is een unicum. Dat er nu al drie bijna klaar 
zijn, is ongekend. Maar dat zorgt ook voor wantrouwen. Een gemiddeld vaccintraject duurt 
meerdere jaren en voor het HIV-virus bestaat na 35 jaar nog steeds geen remedie. 

Dat het nu zo snel gaat, komt door een samenloop van omstandigheden, legde Bruijning deze 
week uit in een lange twitterdraad. Vooropgesteld: het coronavirus is qua structuur een 
relatief makkelijk doelwit om een vaccin voor te ontwikkelen. Daar kwam bij dat de afgelopen 
jaren veel voorwerk is verricht op vaccins tegens het SARS- en MERS-virus, de broertjes die 
veel op het huidige coronavirus lijken.   

Bovendien was de genetische code van het coronavirus al in januari bekend. Vaccinmakers 
konden daar meteen gebruik van maken. Al in maart lag er een vaccin, klaar voor proeven op 
mensen. Omdat het virus al sinds januari om zich heen grijpt, was waren slechts enkele 
maanden nodig om aan voldoende proefpersonen te komen. 

Last but not least: alle ballen gingen dit jaar op corona. Nooit eerder is er wereldwijd zoveel 
geld, tijd en moeite gespendeerd om een virus te nek om te draaien. 

Hoe is de goedkeuring geregeld? In Nederland kan een vaccin pas op de markt komen na 
toestemming van de Europese medicijnwaakhond EMA. Het EMA is bezig met een rolling 
review van de vaccins. Dat betekent dat alle nu al bekende data geanalyseerd worden. Een 
versnelde marktaanvraag duurt in de regel minimaal vier weken. Dat betekent dat de eerste 
vaccins, op z’n vroegst, medio december de Europese markt op mogen. 
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Het is vooral een kwestie van eerder beginnen en meer mankracht inzetten. Verder nemen we 

iedere stap net zoals we dat anders ook doen 

Bij elk goed te keuren vaccin hebben twee landen de leiding. Welke dat zijn wordt pas bekend 
als de beoordeling afgerond is, om te voorkomen dat het proces van buitenaf beïnvloed wordt. 
CBG-woordvoerder Meijer wil dan ook niet zeggen of Nederland bij een van de vaccins de 
voortrekkersrol neemt. 

Eén ding wil ze nog wel benadrukken: hoewel ook het goedkeuringstraject veel sneller gaat 
dan normaal, wordt er geen enkele concessie gedaan aan de zorgvuldigheid. ‘Het is vooral een 
kwestie van eerder beginnen en meer mankracht inzetten. Verder nemen we iedere stap net 
zoals we dat anders ook doen.’ 

Hoe kunnen farmaceuten nu al weten dat er geen bijwerkingen zijn op de langere termijn? 
Niet. Toch nemen ze aan dat het meevalt. Vooralsnog zijn er geen noemenswaardige 
bijwerkingen. Onderzoeker Andrew Pollard (Oxford) wijst er op dat er al vanaf april wordt 
getest met het AstraZeneca-vaccin en dat inmiddels tienduizenden mensen een vaccin kregen. 
‘We hebben veel meer data dan gebruikelijk is voor een vaccin dat op de markt komt. Dat is 
een geruststellende gedachte.’ 

Dat in de proeven niets gevonden is, wil overigens niet alles zeggen, vertelt Bruijning. ‘Er kan 
altijd een heel zeldzame bijwerking opdoen die je niet hebt opgepikt in de trials. Stel dat 1 op 
de 100.000 of 1 op de miljoen gevaccineerden ergens last van krijgt, dan zie je dat niet altijd 
terug in een testfase met 30.000 of 60.000 deelnemers.’ 

Het is altijd een risico-afweging. De bijwerkingen die we inmiddels van het coronavirus kennen 

zijn ook niet mals 

Mocht zo’n zeldzame bijwerking optreden, dan is dat niet per definitie reden om invoering te 
heroverwegen. ‘Het is altijd een risico-afweging. De bijwerkingen die we inmiddels van het 
coronavirus kennen zijn ook niet mals.’ Rijkers: ‘Ieder vaccin heeft bijwerkingen. Een zere 
arm, of koorts. Maar als er echt ernstige gevolgen zijn, treden die op korte termijn op en 
hadden we het al geweten.’ Bruijning benadrukt dat proefpersonen gevolgd blijven worden. Ze 
kent één voorbeeld waarbij dat nieuwe inzichten opleverde: het vaccin voor de Mexicaanse 
griep, in 2009. Dat zou bij sommige ontvangers hebben geleid tot verstoring van het 
slaapritme. ‘Over de vraag of dat ook echt zo is, bestaat tot op de dag van vandaag 
wetenschappelijke discussie.’ 

Is het niet genoeg als alleen ouderen en kwetsbaren het vaccin nemen? 
Waarom zou ik eigenlijk een vaccin nemen? Het is een vraag die vooral bij jongeren leeft. Zo 
groot is de kans niet dat ze heel ziek worden van corona. Logische vervolgvraag is of het niet 
volstaat om het kwetsbare deel van de bevolking een prik te geven. ‘De grootste druk op de 
zorg valt dan weg, dat klopt’, zegt Bruijning. ‘Zo kun je het virus in theorie op een 
gecontroleerde manier door de samenleving laten gaan.’ 

En dan volgt de maar. ‘Ik vraag me af of mensen dat willen. Als ik naar mezelf kijk: ik zit niet 
te wachten op een virus met bijwerkingen waarvan het effect op lange termijn nog onduidelijk 
is, terwijl ik ook een vaccin kan nemen.’ 

Wat nou als je dat risico accepteert? Kun je dan nog steeds een gevaar vormen voor anderen? 
Ja, zeggen experts. Ten eerste kun je dan andere niet-gevaccineerden aansteken. Ten tweede 
kun je mensen aansteken bij wie het vaccin niet werkt. Mogelijk, zegt Rijkers, zijn dat juist 
heel kwetsbare mensen, zieken bij wie het immuunsysteem niet goed functioneert, 
bijvoorbeeld. 
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Tenslotte heeft Rijkers nog een heel praktische reden om een prik te halen: ‘Wie gevaccineerd 
is, kan eerder zijn vrijheid nemen.’ 

Word ik benadeeld als ik geen vaccin neem? Daarmee raakt Rijkers aan een gevoelig punt. 
Sinds minister De Jonge op deze site liet doorschemeren dat beperkende maatregelen mogelijk 
langer duren voor mensen zonder vaccin, vrezen sommigen een ‘verkapte vaccinatieplicht’. 

Volgens zorgminister Hugo de Jonge zal er van verplichting nooit sprake zijn, maar vorige 
week in de Tweede Kamer herhaalde hij dat gevaccineerden mogelijk meer vrijheden krijgen 
dan mensen die nog niet zijn ingeënt. Regeringspartij VVD durfde al wat verder te gaan en 
sluit ‘indirecte dwang’ niet uit. Wie zich niet laat vaccineren, mag dan bijvoorbeeld niet naar 
binnen in overheidsgebouwen of festivals. 

Premier Rutte sluit niet uit dat er een indirecte prikkel komt voor Nederlanders om zich te 
laten inenten. ‘Wij zijn niet voor verplicht vaccineren. Maar je kunt ook indirect nudgen, 
mensen stimuleren. Er kan een moment komen dat de helft van Nederland gevaccineerd is: 
dat is dan nog te weinig voor groepsimmuniteit, wat doe je dan? Wat betekent dat voor de 
mensen die nog niet zijn gevaccineerd? Dat moeten we echt diep doordenken met elkaar de 
komende weken.’ Bron: AD, 24 november 2020.  
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Mondkapjesplicht en taaie tweede golf: handhavers krijgen het 
voor de kiezen 

Kabinet en burgemeesters vlogen elkaar dit weekend in de haren over de handhaving van de 
coronaregels tijdens Black Friday. Vanavond, tijdens het Veiligheidsberaad, moeten de 
plooien worden gladgestreken. Met een tweede golf die maar blijft duren en de invoering van 
de mondkapjesplicht, morgen, krijgen de lokale autoriteiten veel op hun bordje.  

Minister van justitie Ferd Grapperhaus schuift in Utrecht aan bij de burgemeesters van de 25 
veiligheidsregio's. Ze zullen bespreken hoe de handhaving van de coronaregels de komende 
weken en maanden gaat plaatsvinden. Het overleg vindt plaats aan de vooravond van de 
invoering van de mondkapjesplicht. Vanaf morgen is het dragen van een mondmasker in 
publieke binnenruimtes verplicht. Wie geen mondkapje draagt kan een boete krijgen.  

Dit weekend ontstond onenigheid tussen de landelijke overheid en de regio's. Burgemeester 
Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaf bij het tv-programma Buitenhof aan dat de regio's bij het 
kabinet tevergeefs aan hebben gedrongen op een stevig plan van aanpak rond Black 
Friday, het Amerikaanse fenomeen waarbij winkeliers klanten lokken met fikse kortingen. ‘De 
25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet 
te doen.’ 

Later op de dag ontkende het kabinet glashard dat er gevraagd was om een verbod. Zo'n 
verbod zou bovendien juridisch heel moeilijk uitvoerbaar zijn. Aboutaleb krabbelde daarop 
enigszins terug, zondagavond laat. Hij zei dat er tijdens het Veiligheidsberaad van 9 november 
uitgebreid over vergaderd is. Daarbij is niet expliciet om een verbod gevraagd, maar het is ook 
niet uitgesloten, zegt Aboutaleb. 

Hoe dan ook: de drukte leidde er dit weekend toe dat in diverse steden te veel mensen bij 
elkaar waren. De burgemeesters van Amsterdam en Maastricht riepen mensen gisteren op om 
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niet meer naar de winkelgebieden af te reizen. In Rotterdam gingen de winkels drie dagen 
achter elkaar eerder dicht wegens grote toeloop. 

Tijdens het overleg met de burgemeesters zal ook gekeken worden naar een mogelijke 
verlenging van de gedeeltelijke lockdown. Het besluit daarover maakt premier Rutte formeel 
bekend tijdens een persconferentie op 8 december. Tijdens de persconferentie Het OMT heeft 
al geadviseerd de regels niet verder te versoepelen. Ook premier Rutte en minister De Jonge 
laten doorschemeren dat de cijfers daar geen ruimte voor bieden. 

Het aantal besmettingen lag de afgelopen zeven dagen iets lager dan in de week daarvoor, 
maar de daling gaat erg langzaam. Het RIVM waarschuwde dit weekend dat de tweede golf in 
dit tempo misschien wel tot maart aanhoudt. Gisteren kwamen er 5609 besmettingen bij. Iets 
beter gaat het in de ziekenhuizen. Er liggen nu ongeveer 1200 coronapatiënten op de 
verpleegafdeling. Op het hoogtepunt van de tweede golf - op 3 november - waren dat er 
2200.  Op de intensive cares voltrekt de verbetering zich langzamer. Daar liggen nu ruim 500 
mensen met corona, op het hoogtepunt waren dat er ruim 600. Bron: AD, 30 november 2020. 
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Italië diep geraakt door serenade van 81-jarige Italiaan onder 
ziekenhuisraam van zijn stervende vrouw 

De 81-jarige Stefano Bozzini wilde zijn stervende vrouw Carla (74) in haar laatste dagen graag 
troosten en dicht bij haar zijn, maar door de coronamaatregelen mocht hij niet op bezoek in 
het ziekenhuis. Daarom zette hij zich met zijn accordeon onder het raam van haar kamer, op 
de binnenplaats van het ziekenhuis van Castel San Giovanni, en speelde enkele van haar 
favoriete liedjes voor haar. Afgelopen donderdag stierf Carla Sacchi, gisteren werd ze begraven. 
De twee waren 47 jaar met elkaar getrouwd. 

De zoon van het koppel, Maurizio Bozzini, nam de serenade op en stuurde de video naar een 
vriend, die de beelden op Facebook zette. Daar werden ze opgepikt door nationale en 
internationale media. De beelden van de eenzame accordeonspeler onder het ziekenhuisraam 
raakten bij velen een snaar. ‘We herkenden allemaal liefde, in de eenvoud en directheid van 
haar universele taal’, schreef Patrizia Barbieri, de burgemeester van het nabijgelegen stadje 
Piacenza op Facebook. ‘Zijn tedere gebaar herinnert ons eraan wat echt voor elkaar zorgen 
betekent. Om alles te doen zodat de andere persoon zich niet alleen voelt en elke barrière te 
overwinnen.’  
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Stefano Bozzini speelt accordeon voor zijn stervende vrouw. © Facebook: Valerio 
Marangon/Maurizio Bozzini 

‘Het was een zonnige dag en ik had wel de hele dag door kunnen spelen’, zei Bossini tegen 
dagblad Piacenza Libertà. Hij wierp haar een handkus toe, terwijl ze vanachter het raam lag 
te kijken. Bron: AD, 29 november 2020.  
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Qantas-topman: Vaccinatie wordt verplicht voor 
internationale vliegreizen 

Luchtvaartmaatschappijen zullen in de toekomst op internationale vluchten alleen nog 
passagiers toelaten die gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Daar is topman van de Australische 
luchtvaartmaatschappij Qantas Alan Joyce van overtuigd, zo melden Australische media. 

Joyce verklaarde al vaker dat internationale vliegtuigreizen pas echt hervat kunnen worden 
wanneer er een vaccin beschikbaar is, maar gisteravond ging hij in het tv-programma A 
Current Affair nog een stap verder. De ceo is ervan overtuigd dat vaccinatie verplicht zal 
worden. Ook bij andere luchtvaartmaatschappijen.  

Qantas voert momenteel geen internationale lijnvluchten uit, maar verwacht dat halverwege 
volgend jaar wel weer te doen. ‘Voor internationale reizen zullen we mensen vragen om 
gevaccineerd te zijn voor ze op het vliegtuig stappen’, aldus Joyce. ‘Zeker voor bezoekers uit 
het buitenland en mensen die het land verlaten, is dat volgens ons een noodzaak.’  

De luchtvaartsector komt ondertussen met een eigen ‘coronapaspoort’ waarmee reizigers snel 
kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het 
coronavirus hebben ondergaan die in sommige landen verplicht is. Daarmee wil de 
internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA het internationale reizen vergemakkelijken. 
De app moet begin volgend jaar beschikbaar worden. In het paspoort moeten informatie over 
reisvereisten, zoals verplichte tests of vaccinaties, beschikbaar komen voor reizigers, maar 
moet ook snel te zien zijn of de passagiers aan die eisen voldoen. Daardoor moeten overheden, 
laboratoria, luchtvaartmaatschappijen en reizigers informatie kunnen aanleveren die dan in 
die app gekoppeld worden. Daarbij maakt de IATA gebruik van software die het eerder al 
ontwikkelde om te kijken of reizigers de juiste visa hebben. Volgens de branchevereniging 
slaat de app geen gegevens op en maakt die gebruik van de blockchain. iPhone-gebruikers 
kunnen in het eerste kwartaal van volgend jaar de app gaan gebruiken, verwacht de IATA. 
Mensen met een Android-telefoon moeten tot het tweede kwartaal wachten. De komende tijd 
test de branchevereniging het coronapaspoort samen met luchtvaartconcern IAG, het 
moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus. Bron: AD, 23 
november 2020. 
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Een week lang rellen: ‘Als het vuurwerkverbod niet wordt 
teruggedraaid, blijven we knallen’ 

Vuurwerkjongeren terroriseerden afgelopen dagen wijken in Roosendaal en Arnhem uit 
onvrede over het vuurwerkverbod. En dan moet oud en nieuw nog komen. Is de geest nu al 
uit de fles? Deskundigen hameren op het belang van alternatieve activiteiten, maar agenten 
vrezen dat de voorbereidingstijd te kort is en hulpdiensten het alleen nog maar meer voor de 
kiezen krijgen. 

Geen auto stond meer veilig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Jongeren zetten vuurpijlen niet 
stevig in een standaard, maar legden ze op de grond en schoten ze kriskras door de wijk. 
Knallers met de kracht van handgranaten werden gegooid. Ondergrondse vuilcontainers 
vlogen in brand, op kruispunten maakten ze grote kampvuren. Bron: AD, 28 november 2020. 

 

Jongeren terroriseerden de afgelopen week de wijk Geitenkamp met vuurwerk. © ANP 
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Achthonderd kilo illegaal vuurwerk in berging flat Geldrop, 
zorgen om explosiegevaar 

In een flat in Geldrop heeft de politie dit weekend een opslagplaats gevonden voor zwaar 
illegaal buitenlands vuurwerk. Er lag voor 800 kilo aan klappers, laat de wijkagent weten op 
Instagram. Direct boven de berging waar het vuurwerk lag opgeslagen, wonen mensen. 

‘Wij willen niet weten wat er gebeurd zou zijn als dit vuurwerk was afgegaan’, verzucht de 
wijkagent op het sociale medium. Om welke flat het precies gaat wil de politie niet zeggen. Hij 
kwam de opslag op het spoor na een tip van een bezorgde omwonende. De politie gaat er 
vanuit dat de eigenaar een handeltje had.   De eigenaar is nog niet opgepakt, maar de politie 
weet wie het is. Hij wordt komende week verhoord. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd 
bedrijf opgehaald.  

Er worden vaker opslagen gevonden van honderden of zelfs duizenden kilo's vuurwerk. Maar 
meestal gaat het niet om gewoond gebied. De politie roept mensen op mee te helpen een veilige 
leefomgeving te creëren en vraagt hen verdachte situaties te melden. Bron: AD, 29 november 
2020. 
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Explosie bij huis burgemeester is al tweede vuurwerkaanslag 
bij politicus in Hoogerheide dit jaar 

Burgemeester Steven Adiaansen is niet de eerste politicus in Woensdrecht die dit jaar 
slachtoffer is van een explosie met zwaar vuurwerk bij zijn woning. In juli van dit jaar werd 
de voordeur van CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen verwoest bij een vergelijkbare daad. ‘Het zet 
je leven op z'n kop.’ 

Dat indicent vond plaats in de vroege ochtend van 2 juli bij diens huis aan De Pasteurstraat 
in Hoogerheide, op een paar honderd meter van het burgemeestershuis aan de Op den Duyn. 
Zwaar vuurwerk werd door de brievenbus gegooid. Door de vuurwerkbom lag de voordeur in 
gruzelementen. De brievenbus is uit de deur geknald en dwars door de tussendeur in de gang 
in de keuken terechtgekomen. De schade bedroeg achteraf zo'n 6.000 euro laat Pijnen deze 
zaterdag weten.   

 

Een politiewoordvoerder meldt dat er ongetwijfeld onderzocht wordt of de explosie bij 
burgemeester Adriaansen een verband heeft met de vuurwerkbom in juli bij Pijnen. Over de 
status van het eerdere onderzoek kon hij zo snel nog niets zeggen.   

 

Ik heb nooit gehoord wat hier nu precies gespeeld heeft, aldus Ad Pijnen. Pijnen zelf heeft ook 
nooit meer iets over de voortgang van het onderzoek gehoord, laat hij weten aan BN DeStem. 
‘Ik zou ook niet weten of er een verband is. Maar ik heb nooit gehoord wat hier nu precies 
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gespeeld heeft.’ Hij heeft nog geen contact gehad met Adriaansen. Wel kreeg hij net als andere 
raadsleden een mail waarin hij op de hoogte is gebracht van de explosie bij de burgemeester.  

Politici in Woensdrecht zijn gevraagd niet over de nieuwste explosie te praten. Wel weet Pijnen 
uit ervaring wat een dergelijke aanslag met iemand kan doen. ‘Het zet je leven op z'n kop. Je 
voelt je niet meer veilig in je eigen huis. Dat moet slijten, dat doet het ook wel. Maar nu komt 
dat allemaal weer boven natuurlijk.’ Bron: AD, 29 november 2020.     
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Bron: Twentse Gezondheidsverkenning.nl  

Twentse coronacijfers: 186 nieuwe besmettingen, 5 
sterfgevallen 

ENSCHEDE - In Twente zijn het afgelopen etmaal 186 mensen positief getest op het 
coronavirus. Dat is zijn er iets meer dan woensdag, toen er 167 besmettingen werden gemeld. 
Er zijn de afgelopen 24 uur vijf sterfgevallen gemeld als gevolg van het virus. Dat blijkt uit 
cijfers die het RIVM donderdagmiddag publiceerde.  

De meeste positieve testen waren in Enschede (40), gevolgd door Almelo (26) en Wierden 
(16). Binnen de regio is Wierden met 16 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (65,5).    
 
Voor de hele regio Twente is de factor vandaag 29,5. Daarmee staat de regio vandaag 8e op 
de lijst van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s. Woensdag stond de regio op de 14e plek.  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn in 24 uur tijd 29 nieuwe besmettingen gemeld. 
De meeste gevallen komen uit de gemeente Berkelland (12), gevolgd door Aalten (7) en 
Winterswijk (7). In het oostelijke gedeelte van de Achterhoek werden 6 sterfgevallen 
geregistreerd. Bron: Tubantia, 26 november 2020. 
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Thuiszorg in Twente kan werkdruk bijna niet meer aan 

ENSCHEDE - De druk op de wijkverpleging is groter dan ooit. Op dit moment wordt vanwege 
corona alleen de meest noodzakelijke zorg nog verleend. Nieuwe aanvragen voor drie of meer 
zorgmomenten per dag kan de thuiszorg ‘bijna niet’ aannemen. Sommige teams zitten vol.  

Dat blijkt uit een notitie van de belangrijkste zorgaanbieders in de regio, Carintreggeland, 
Zorgaccent, Livio, De Posten, Manna, Liberein, TriviumMeulenbeltZorg, Zorggroep Sint 
Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal. Het schrijven dateert van 5 november, maar de situatie 
van toen geldt nog steeds 

Omdat het zo knelt, wordt de medisch niet-noodzakelijke zorg regelmatig uitgesteld naar een 
later tijdstip. Of verder doorgeschoven naar een moment dat ‘het weer kan’. De wijkverpleging 
komt alleen langs als het echt nodig is. Als de cliënt zich zelfstandig kan redden met 
hulpmiddelen of bijvoorbeeld met de inzet van een ergotherapeut krijgt hij geen thuiszorg.  
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Waar mogelijk nemen mantelzorgers en vrijwilligers taken over van de professionals. Bij 
nieuwe aanvragen komt de wijkzorg vaak pas na 11.00 uur ’s ochtends. Een probleem zijn 
hulpbehoevenden die per dag drie keer of nog vaker wijkverpleging nodig hebben. Zij kunnen 
‘bijna niet’ worden aangenomen. Verpleegkundigen schatten in hoe ze dit moeten oplossen. 
Ze doen een beroep op mantelzorg of bijvoorbeeld hulp op afstand via beeldbellen. 

 ‘Het bieden van zorg zoals voor corona is nu niet mogelijk’, schrijven de belangrijkste 
zorgaanbieders in Twente. Er komt dus al veel op de schouders van de thuiszorg neer, maar 
mogelijk blijft het daar niet bij. Er wordt gedacht over de mogelijkheid ziekenhuizen te 
ontlasten, door zorg naar de thuiszorg te verschuiven. Binnen het Regionaal Overleg Acute 
Zorgketen (ROAZ) is namelijk een commissie ingesteld die onderzoekt of verdere ontlasting 
van de ziekenhuizen mogelijk is. Optie: als coronapatiënten eerder met ontslag gaan, kunnen 
MST en ZGT de ‘gewone’ zorg beter oppakken. 

De suggestie dat patiënten eerder weg gaan uit het ziekenhuis is afkomstig van huisartsen in 
Twente, zegt Andrew Oostindjer. De voorzitter van het crisisteam huisartsen maakt een 
duidelijke kanttekening. ‘Het kan alleen als de thuiszorg het aankan. De meeste huisartsen 
kunnen het erbij hebben, daarom bieden we het aan. Maar als de rek eruit is bij de thuiszorg, 
is het onhaalbaar.’ 

Bij eerder ontslag doelt Andrew Oostindjer met name op coronapatiënten. ‘Het gaat 
bijvoorbeeld om patiënten die bijna naar huis kunnen, maar extra zuurstof nodig hebben. Er 
gaat geen beademingsapparatuur mee. De patiënt herstelt het liefst thuis. Ziekenhuizen 
zouden het ook toejuichen. Nogmaals, alleen als de thuiszorg er ruimte voor heeft, kunnen 
wij deze zieken samen met hen thuis verder behandelen.’ 

Het is een lastig dilemma, zegt Erik Vuurboom. De directeur Thuiszorg van ZorgAccent (Almelo 
en omgeving) aarzelt: ‘We kunnen wel denken dat alles kan, maar dat kan niet. Er moet niet 
veel meer gebeuren of de rek is eruit. Ik heb vandaag vier medewerkers moeten bellen met de 
mededeling dat ze positief zijn getest. Gisteren waren het er ook vier. 

Wij zeggen: het houdt een keer op. Ik zou het zo formuleren: Wij leveren maatwerk op basis 
van verantwoorde zorg. Of we dit erbij kunnen hebben, laat ik aan mijn teams zelf over. De 
ene groep heeft wel ruimte, de andere niet. Is het onhaalbaar, dan blijft de patiënt in het 
ziekenhuis.’ 
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Ouderen willen nu niet naar verpleeghuis. De belangrijkste redenen voor de hoge werkdruk 
in de wijkverpleging zijn de vele besmette cliënten en ziekte en quarantaine van het personeel. 
Verder speelt mee dat ouderen nu liever niet verhuizen naar een verpleeghuis. Ze kiezen ervoor 
om langer zelfstandig te wonen. 

De wijkverpleging merkt nu al dat ziekenhuizen patiënten snel ontslaan. Covid-19-patiënten 
worden meer dan tijdens de eerste golf vroegtijdig thuis behandeld. Waarmee mogelijk 
ziekenhuisopnamen worden voorkomen. Maar die zorg thuis komt deels wel op de schouders 
van de wijkverpleging terecht.  Bron: Tubantia, 24 november 2020.    

Enschedese studentenhuizen twee weken in de ban van House 
Games: gekke opdrachten, coronaproof 

ENSCHEDE - Wie mag zich na twee weken vol knotsgekke opdrachten het beste 
studentenhuis van Enschede noemen? Dat moet duidelijk worden tijdens de allereerste 
Student House Games, die maandag 30 november van start gaan in tientallen huizen.   

 

Een soort ‘Crazy 88’: een lijst vol diverse opdrachten én een race tegen de klok. Zo omschrijft 
secretaris en studente Annet Winters (21) van studievereniging Daedalus uit Enschede de 
Student House Games. ‘Twee weken lang komen er om de dag een aantal opdrachten online 
op de Instagram-pagina van de Student House Games. We hebben 77 opdrachten klaarliggen. 
En die moet je allemaal thuis, met je huisgenoten, uitvoeren.’  Bron: Tubantia, 29 november 
2020. 
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CALGARY - Een dierentuin in Canada heeft twee reuzenpanda’s vervroegd teruggestuurd naar 
China vanwege een tekort aan verse bamboe. Het lukte door de coronapandemie niet het 
favoriete voedsel van de dieren op tijd aan te voeren.  

De panda’s Er Shun en Da Mao kwamen in 2013 aan in Canada. Met China was afgesproken 
dat ze tien jaar zouden blijven: de eerste helft in de dierentuin van Toronto en daarna vijf jaar 
in die van Calgary.  

‘We geloven dat de beste en veiligste plek voor Er Shun en Da Mao in deze uitdagende en 

ongekende tijden thuis in China is, waar bamboe overvloedig is en makkelijk te krijgen’, zei 

Clement Lanthier, de baas van de zoo in Calgary over het ‘ongelooflijk moeilijke besluit’ 

afscheid te nemen. „Maar de gezondheid en het welzijn van de dieren waar we voor zorgen 

staan altijd voorop.’ 

De panda’s zijn tot opluchting van de dierentuin inmiddels in de Chinese stad Chengdu. Hun 

Canadese verzorgers gaan ze wel erg missen. 

Reuzenpanda’s eten vrijwel alleen maar verse bamboe, volgens de dierentuin tot wel veertig 

kilo per dag. De aanvoer verliep al negen maanden moeizaam. Het had in de winter nog 

lastiger kunnen worden om de dieren iets eetbaars voor te schotelen nu de voorraden zijn 

uitgeput. Bron: De Telegraaf, 30 november 2020.  

 

Frankrijk heeft de reparatiekosten betaald van meer dan een miljoen kapotte fietsen in het 
land. Fransen kunnen als onderdeel van de coronamaatregelen een bijdrage van vijftig euro 
aanvragen voor de reparatie van hun tweewieler, omdat de regering wil dat minder mensen 
gebruikmaken van het openbaar vervoer. 

De komst van de subsidie werd aangekondigd na de eerste lockdown in het voorjaar. Vanwege 
de tweede lockdown, die afgelopen weekend is versoepeld, wordt de subsidieregeling verlengd 
tot eind maart. 

De regering wil dat meer mensen de fiets als vervoersmiddel gaan gebruiken, zegt 
milieuminister Barbara Pompili. Van de mensen die afgelopen jaar al gebruik hebben gemaakt 
van de subsidieregeling, gebruikte ongeveer de helft voorheen nauwelijks hun fiets. 
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Ongeveer drie op de honderd Fransen gebruiken hun fiets dagelijks. De regering hoopt dit 
aantal te verdriedubbelen, zodat minder mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. In 
de praktijk blijkt het lastig om in bijvoorbeeld metro's voldoende afstand te houden. Meerdere 
steden creëerden vanwege de pandemie extra fietspaden. 

Frankrijk telt volgens de Franse fietsersbond 25 tot 40 miljoen fietsen, waarvan zo'n 15 
miljoen in slechte staat verkeren. De voorzitter omschrijft de subsidieregeling ‘als een 
geweldige manier om oude fietsen weer op de weg te krijgen’, zeker nu de vraag naar nieuwe 
fietsen wereldwijd is toegenomen. Bron: NU.nl, 29 november 2020. 

 

Hittegolf in Australië wakkert vrees voor bosbranden aan 

Grote delen van Australië gaan sinds donderdag gebukt onder een hittegolf. Zaterdag steeg 
het kwik in grote delen van het land naar 45 graden. Door de aanhoudende hitte wordt de 
kans op massale bosbranden ook steeds groter. Bron: NU.nl, 29 november 2020. 

 



82 

 

Afrika heeft corona veel beter onder controle dan Europa: dit 
is waarom 

 

Inwoners van een township in Zuid Afrika worden ondervraagd over hun gezondheid. 

Terwijl in Europa het ene na het andere land nieuwe maatregelen afkondigt vanwege het 
oplopende aantal coronabesmettingen, blijft het in Afrika rustig. Het continent wordt 
geteisterd door extreme armoede, maar het coronavirus lijken ze goed onder controle te 
hebben. Hoe kan dat? 

Het eerste coronageval op het continent werd op 14 februari vastgesteld in Egypte. De 
voorspellingen voor Afrika leken niet al te best. Met minder geld, minder toegang medische 
kennis en slechtere toegang tot hygiënische middelen dan in Europa kon het haast niet goed 
gaan. 

Maar de cijfers liegen er niet om: Afrika heeft het virus stukken beter onder controle dan 
Europa. In Afrika zijn zo’n 37.000 mensen overleden aan het coronavirus, in Europa ligt dit 
aantal rond de 230.000. Noord- en Zuid-Amerika komen samen uit op ruim 580.000 doden, 
met de VS (212.000) en Brazilië (148.000) als landen met de meeste dodelijke slachtoffers. 

Vanwege het gebrek aan tests en problemen met de gegevens van inwoners ligt het 
daadwerkelijke aantal sterfgevallen waarschijnlijk hoger dan 37.000. al zijn er volgens de 
voorzitter van het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie geen 
aanwijzingen dat een groot aantal sterfgevallen over het hoofd is gezien, meldt de BBC.    

Beelden uit Afrika van massagraven en overbelaste ziekenhuizen bleven uit. Eén van de 
redenen dat Afrika het tegen verwachting in goed doet komt doordat de Afrikaanse regeringen 
snel handelden, vertelt Mary Stephen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Afrika.  

‘Zelfs voordat er coronagevallen werden geregistreerd, riepen sommige landen een lockdown 
uit’, zegt Stephen. Ook maatregelen als afstand nemen, het dragen van gezichtsmaskers en 
vaak handen wassen werden snel ingevoerd. 
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Een voordeel dat het continent had bij het treffen van vroege voorbereidingen was dat ze al 
eerder te maken hadden met besmettelijke ziektes. In 2014 was er een grote ebola-uitbraak 
in West-Afrika, en in 2018 dook de ziekte opnieuw op.   

 

Ebola-behandelcentra werden aan het begin van de coronaepidemie omgebouwd tot ruimtes 
voor coronapatiënten. Landen in Afrika hebben van de ebola-uitbraak kunnen leren en 
bouwen nu voort op die bestaande systemen, vertelde Stephen eerder aan RTL Nieuws. 

Een ander voordeel dat Afrika heeft is dat de bevolking relatief jong is. De gemiddelde leeftijd 
op het continent is slechts 19 jaar, terwijl dit in Europa zo'n 43 jaar is. Inmiddels is het 
duidelijk dat vooral oudere mensen ernstig ziek worden van het virus. Volgens de WHO 
is ongeveer 91 procent van de coronagevallen in de sub-Sahara onder de 60 jaar. 

‘De ziekenhuizen zijn misschien minder goed dan in Europa, maar daar gaat het niet alleen 
om’, zegt Stephen.  ‘Er werden veel minder mensen ziek dan we hadden verwacht. En de 
mensen die ziek werden, kregen vaak milde symptomen en werden snel beter. Dat komt omdat 
de bevolking relatief jong is.’ 

Ook bejaardenhuizen, die in de westerse wereld vaak coronabrandhaarden werden, zijn er 
weinig in Afrika. De oudere gemeenschap trekt daar vaak naar het platteland, waar het ook 
makkelijker is om afstand te houden. 

Uit onderzoek van de Universiteit van Maryland naar de relatie tussen temperatuur en de 
verspreiding van het coronavirus zou verder blijken dat het virus zich makkelijker verspreidt 
bij een lage temperatuur en luchtvochtigheid. Zo zagen de onderzoekers dat de verspreiding 
van het virus in Zuid-Afrika sneller ging toen de winter begon. 

Toch is het exacte verband tussen het coronavirus en het klimaat nog niet helemaal helder. In 
eerste instantie dachten virologen dat het coronavirus minder besmettelijk zou zijn in 
warm weer. Die conclusie werd getrokken toen het coronavirus werd vergeleken met griep. 

Maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de 
temperatuur weinig invloed op de besmettingen. ‘Op de verspreiding van dit nieuwe 
coronavirus heeft het klimaat weinig invloed’, schrijft het instituut op hun website.  

Volgens Stephen neemt het aantal besmettingen op dit moment af in Afrika. ‘Maar de landen 
moeten waakzaam zijn. Sommigen openen weer hun grenzen en de economieën gaan steeds 
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meer draaien. In Europa is de tweede golf begonnen, dat moeten we in Afrika voorkomen.’ 
Bron: RTL, 8 oktober 2020. 

Maar Afrika mag dan wel het minst getroffen continent zijn (na Oceanië), wat de ‘collateral 
damage’ betreft, de bijkomende schade, zal dat volgens Wim Van Damme net omgekeerd zijn. 

Hij verbleef de afgelopen maanden in Kinshasa en zag hoe de beperkende coronamaatregelen 
meteen de allerarmsten troffen. ‘Zij leven van dag tot dag en eten ’s avonds wat ze overdag 
verdienen. Zij leven van de informele economie en die is tot stilstand gekomen’, zegt Van 
Damme. Ook de macro-economische gevolgen zijn zwaar in Afrika. 

Vele zieken durven niet naar het ziekenhuis, wat vele doden tot gevolg heeft en zal hebben. 
Prof. Van Damme: ‘Dat is al uitgebreid gedocumenteerd wat TBC betreft. Duizenden zieken 
krijgen geen diagnose, en krijgen niet de juiste medicijnen en sterven.’ 

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden doen in Afrika meer kwaad dan het virus 
zelf, aldus Van Damme. ‘Er zal niets anders op zitten dan met dit virus te leven, want het gaat 
niet weg.’ 

Ongetwijfeld zullen er ook in Afrika nog golven van besmettingen volgen. ‘Het coronavirus zal 
zich wellicht trager, en dus gedurende langere tijd verspreiden in Afrika’, denkt Wim Van 
Damme. 

Er wordt ook minder getest. ‘Het is een gevecht voor landen als Congo om aan voldoende 
testkits en reagentia te geraken’, weet professor Van Damme. Congo doet om die reden maar 
0,5 testen per 1000 inwoners. In België is dat rond de 110 per 1000. Er worden in Afrika dus 
minder besmettingen gedetecteerd. 

De cijfers zijn dus niet altijd betrouwbaar en er gebeuren te weinig testen, maar dat verklaart 
niet (alleen) de daling van het aantal nieuwe besmettingen en de relatief lage infectiegraad.  
Bron: VRT.be, 7 augustus 2020.  

 

Turkije in het weekend compleet op slot, doordeweeks 
avondklok 
 

ANKARA - In de strijd tegen corona gaat Turkije in het weekend helemaal op slot. Niemand 
mag dan zonder goede reden naar buiten. Doordeweeks gaat een spertijd gelden van 21.00 tot 
05.00 uur. De maatregelen gelden vanaf dinsdag. 

Met de afkondiging van de beperkingen reageert president Erdogan op de negatieve 
ontwikkelingen in zijn land. Het aantal nieuwe coronabesmettingen bereikte de afgelopen 
weken recordhoogtes, net als de sterfgevallen door corona. 

Sommige sectoren, zoals bevoorrading en productie, worden vrijgesteld van de maatregelen. 
Bron: De Telegraaf, 30 november 2020. 
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’Zomaar’ buiten lopen zit er in Turkije in het weekend straks niet meer in. Ⓒ REUTERS  
 

 

 

Brazilië heeft vrijdag de grens van zes miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus 
gepasseerd, melden de lokale autoriteiten. Alleen in de Verenigde Staten en India zijn meer 
besmettingen geregistreerd. 

Brazilië registreerde in 24 uur 38.397 nieuwe infecties en 552 coronagerelateerde 
sterfgevallen. Het officiële dodental steeg daarmee naar 168.613. Het is het op een na grootste 
dodental door COVID-19 ter wereld. 

Na drie maanden van dalende cijfers sinds de piek van eind juli nemen de infecties weer toe, 
blijkt uit gegevens van de overheid. Het land piekte op 29 juli met iets meer dan 69.000 
besmettingen en ongeveer 1.600 sterfgevallen in een dag tijd. 

Eind oktober leek het virus onder controle met een gemiddelde van 20.000 gevallen en 425 
sterfgevallen per dag. Deze week - tot en met donderdag - steeg het gemiddelde aantal 
sterfgevallen per dag tot 480 en het aantal besmettingen tot 26.500. 
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In de afgelopen dagen registreerden de steden São Paulo en Rio de Janeiro een golf van 
ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19. 

Veel plaatsen gingen in lockdown nadat het coronavirus in februari voor het eerst in Brazilië 
verscheen, maar het gewone leven in de grootste steden is in de afgelopen weken grotendeels 
teruggekeerd. Bars, restaurants en winkels zijn weer vol met mensen die vaak geen 
mondmaskers dragen. bron: NU.nl, 20 november 2020.  

Corona-aanpak in Zuidoost-Azië: van complete lockdown tot 
weinig maatregelen 

 

Reizigers zitten in Jakarta op gemarkeerde bankjes om afstand te bewaren. REUTERS 
 
In Zuidoost-Azië is binnen één regio goed te zien hoe verschillend landen de verspreiding 
van het coronavirus proberen aan te pakken. Alle uitersten vind je er terug. Het aantal 
besmettingen is er ondertussen voor een groot deel onbekend door een gebrek aan 
uitgevoerde tests.  
 
Op de Filipijnen heeft president Duterte drastische maatregelen ingezet om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. In en rond hoofdstad Manilla geldt al bijna drie weken een 
totale lockdown: je mag er de straat niet meer op. Deze week braken de eerste protesten uit 
omdat Filippino's in de arme wijken niet mogen werken, maar ook niet voldoende eten hebben. 
Duterte haalde donderdag keihard uit naar mensen die maatregelen overtreden. 

In landen als Cambodja en vooral Myanmar gebeurt bijna het tegenovergestelde. Myanmar 
bleef zelfs onwaarschijnlijk lang een 'witte vlek' met helemaal geen besmettingen. Pas vorige 
week meldde het land de eerste twee patiënten, nu zouden het er twintig zijn. Een 
woordvoerder van de regering beweerde dat Myanmarezen minder bevattelijk voor het virus 
zouden zijn door hun ‘levensstijl en dieet’. 

Voor zowel Cambodja als Myanmar geldt dat ze, zeker in het begin van de crisis, China graag 
te vriend wilden houden. De regeringsleiders wilden geen maatregelen nemen tegen het land 
dat verreweg het meest in hun economieën investeert. 

Voor bijna alle landen in de regio geldt dat ze relatief weinig inwoners testen. De aantallen 
besmette patiënten zullen dus vele malen hoger liggen dan de officiële cijfers. Er bestaan wel 
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aanwijzingen dat het virus minder makkelijk overleeft in tropische temperaturen met een hoge 
luchtvochtigheid, maar voor harde conclusies daarover is meer onderzoek nodig. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak eerder zorgen uit over de ongecontroleerde 
verspreiding van het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook omdat deze landen bijna allemaal een 
zwakke gezondheidszorg hebben. 

In Indonesië stond het aantal besmettingen vrijdag op 1.986 bevestigde gevallen, met 181 
doden. Voor een bevolking van 270 miljoen inwoners is dat aantal onwaarschijnlijk laag. Er 
gaan voorspellingen rond dat de besmettingen zelfs in de honderdduizenden zouden kunnen 
lopen. 

Dinsdag kondigde de Indonesische president Joko Widodo de noodtoestand over de 
volksgezondheid af, waardoor bijvoorbeeld het afsluiten van wegen of het nemen van 
quarantainemaatregelen makkelijker wordt. Maar tot nu toe heeft de president geen gehoor 
gegeven aan toenemende druk om een lockdown over het land af te roepen. Intussen nemen 
allerlei buurten, steden en provincies hun eigen maatregelen om zich af te sluiten van de 
buitenwereld, bijvoorbeeld met spandoeken of wegblokkades. 

Uitzondering op de regel in Zuidoost-Azië leek de afgelopen weken stadsstaat Singapore. Daar 
zijn tot nu toe nog maar vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Singapore houdt 
met een opsporingssysteem heel precies bij wie besmet zou kunnen zijn en die mensen moeten 
verplicht in quarantaine. Met een applicatie die inwoners van de stad vrijwillig op hun 
smartphone downloaden, houdt de overheid hun locatiegegevens bij om zo het opsporen 
makkelijker te maken. 

Lang leek Singapore daarmee het probleem relatief onder controle te hebben. Maar vandaag 
maakte de premier toch bekend ook nog verdere maatregelen te nemen, omdat het aantal 
besmettingen te snel stijgt. De scholen gaan dicht en de Singaporezen moeten nu ook vanuit 
huis gaan werken. Bron: NOS, 3 april 2020. 

Hele wereld zucht onder corona, maar in land waar virus 
ontstond is alles weer normaal  

 

 

De hele wereld zucht onder Covid-19, maar in het land waar het virus ontstond, is alles weer 
normaal. De Chinese economie draait als vanouds en er wordt massaal gefeest.  
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Elektronische muziek en rap van nationale popgrootheden als Akini Jing en GAI knetteren 
van het podium. Honderden fans dansen en zingen mee in een enorme waterbak. 
Samengepakt als haringen in een ton gaan ze veertien dagen uit hun dak op het 2020 HOHA 
Electronic Music Festival van Wuhan. 

De nachtclubs van de stad zijn ook weer open. Nog meer video’s van uitbundige, tegen elkaar 
geplakte stappers. Geen mondkapjes en geen afstand. Wel moest iedere feestvierder vooraf 
zijn of haar QR-code laten scannen met de laatste informatie over hun gezondheid. 

De Chinese miljoenenstad waarvan heel de wereld nu wel heeft gehoord, zet de bloemetjes 
stevig buiten. Het was hier dat begin dit jaar - of beter: eind vorig jaar al - het inmiddels ook 
niet nader voor te stellen virus Covid-19 opdook. Vanuit het Chinese verkeersknooppunt 
Wuhan werden een paar ziektegevallen een epidemie en vervolgens een pandemie, met 
wereldwijd inmiddels bijna 26 miljoen besmettingen (ruim 860.000 doden). Het virus bracht 
de machtigste economieën aan het infuus.  

Wuhan zelf kreeg dit jaar ruim 50.000 besmettingsgevallen te verwerken. De stad betreurt 
officieel bijna vierduizend doden en moest twee keer op slot. Maar dat is verleden tijd nu de 
bestuurders weer feesten kunnen toestaan. De Nederlandse uitgaanssector zou er onderhand 
een moord voor doen, voor zulke losbandige plaatjes. Net als onze aangesnoerde feestbeesten 
hier. We hebben van nabij gezien hoe frustraties kunnen oplopen als het vertrouwde leven zo 
overhoop wordt gegooid. Chinese jongeren zijn er ook klaar mee, net als wij. Maar al dat fuiven 
in Wuhan is voor sommigen toch wel even slikken. ‘Are you kidding?’ (Is dit soms een geintje?), 
reageert een gepikeerde westerling op de videosite Dailymotion waar je kunt nagenieten van 
Wuhans Post-Covid Pool Party.  

Ties Dams (27) snapt die verontwaardiging wel. Uit de vele afkeurende reacties op de alweer 
feestende Chinezen kun je lezen dat wij hier vinden dat er daar nog wel op de een of andere 
manier tenminste een schuldbekentenis moet klinken. En daar lijkt China aan voorbij te gaan, 
meent de aan Instituut Clingendael verbonden schrijver, strateeg en China-expert. ‘De 
Chinese leiders weten heus ook wel dat een deel van de wereld ze het uit de hand lopen van 
het coronavirus in ieder geval ten dele in de schoenen schuift. Maar ze zijn echt niet van plan 
zich daarvoor te verontschuldigen of daarvoor meer te lijden dan nodig is. Zeker vanuit 
Amerika wordt de behoefte aan schuldvereffening gevoed, maar de Chinese overheid zal geen 
seconde overwegen daaraan tegemoet te komen. Integendeel, die wijst naar de critici en 
benadrukt hoe slecht ze het zelf hebben aangepakt, en dan met name de Amerikanen. 
Overigens denk ik dat dat waterfeest niet een bewust PR-ding was, maar gewoon een 
uitgelaten feest waarvan ze in Beijing ook niet konden vermoeden dat het viraal zou gaan’, 
aldus de auteur van het boek De Nieuwe Keizer (2018), over de mythe van Xi Jinping, China’s 
machtigste man sinds Mao. 

Het was toch nog maar negen maanden geleden dat er in onze contreien hoofdschuddend 
naar China werd gekeken? Alweer een Aziatisch virus, nu een complete stad in 
lockdown.  Niks geleerd van het eten van wilde dieren, niks geleerd van het Sars-virus. Ja, 
dan krijg je dit. Eigen schuld, dikke bult. Hier zijn ze nog wel even mee bezig. Het zal hier vast 
allemaal meevallen. Tenminste: zo dachten we, best overtuigd van onszelf. 

Maar veel landen, inclusief Nederland, die hadden toegekeken hoe China en daarna Zuidoost-
Azië worstelden met Covid-19, schrokken toen ze na een paar maanden zelf bij de keel werden 
gegrepen door het virus. Hoe onvoorbereid we eigenlijk waren en hoe het virus ons dagelijks 
leven ontregelde, weten we inmiddels. 

En China? Dat vertelt de klap te boven te zijn en straalt dat ook uit. Kijk naar de laatste 
persbureaufoto’s uit Wuhan: kinderen zitten gewoon weer in de schoolbanken, studenten 
wonen massaal de openingsceremonie bij van het nieuwe academische jaar (ze zitten achter 
elkaar) en mondkapjes zijn niet overal meer verplicht, maar de ‘nachtmarkt’ van Wuhan oogt 
nog wel als een gemaskerd bal. 
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De woordvoerder van Xu Hong, de inmiddels tot een soort BN’er geworden, assertieve 
ambassadeur van de Volksrepubliek China in Den Haag aanschouwt het met genoegen. 
‘Volgens sommige westerse media is Wuhan veranderd van epicentrum van Covid-19 naar de 
veiligste stad en volledig herrezen uit de pandemie’, laat hij weten.  

‘Het leven van de Wuhan-bevolking is grotendeels teruggekeerd naar normaal. Alle leerlingen 
van kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen in Wuhan zijn deze week begonnen 
met on-site onderwijs voor het herfstsemester. Ook universiteitsstudenten keren terug naar 
hun campussen. Dat het watermuziekfeest kon worden gehouden was dik verdiend, wel 
omgeven met maatregelen om het virus geen nieuwe kans te geven. Deze stad heeft 76 dagen 
in een vergrendeling gezeten en bijna alle inwoners zijn getest. Dat alles toont de grote inzet 
en vastberadenheid van het Wuhan-volk aan om de strijd tegen deze pandemie te winnen en 
het voordeel van het beleid van de Chinese regering om het leven en de gezondheid van 
mensen op de eerste plaats te stellen.’ 

Wuhan staat model voor de herboren Chinese economie die weer op volle toeren draait. Je 
hoeft maar naar je Mediamarkt te gaan of op Coolblue te kijken om het te zien. Want bijna 
alles is er weer, de Nintendo Switch Consoles of de webcams in alle prijsklassen. Tot 
opluchting van consumenten die te laat waren om elektronisch thuisvertier in te kopen bij de 
eerste lockdown - en die beter voorbereid willen zijn op een dreigend najaar, wanneer een 
tweede besmettingsgolf waarschijnlijk is. We hebben geleerd dat 26 pakken wc-papier ook 
niet echt helpen tegen de verveling, tenzij je de rollen gebruikte om ouderwets papier-maché 
te maken en daarmee dan ontzettend creatief te doen. 

 
 

Middelbare scholieren (de meeste van hen zonder mondkapje) op hun eerste schooldag in het 
nieuwe jaar. © AFP 

 

Zelfde opluchting in veel ziekenhuizen van de wereld: maskers en ander 
beschermingsmateriaal voor medisch personeel zijn weer volop beschikbaar en worden in 
schepen vol aangevoerd: allemaal Made in China. De verwachting is dat de Chinese economie 
dit jaar zelfs niet krimpt nu dankzij de coronavoorsprong nieuwe afzetmarkten kunnen 
worden bediend. 

The New York Times schreef deze week een economische variant op dat Is-dit-soms-een-
geintje-gevoel van de gefrustreerde feestvierder. ‘Was dit niet het jaar waarin de Chinese 
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exportmachine zou moeten gaan haperen? President Trump legde Chinese goederen 
importtarieven op. Landen als Japan en Frankrijk drongen er bij bedrijven op aan 
productiecapaciteit terug te halen. De pandemie had de Chinese fabrieken aan het einde van 
januari lamgelegd’. 

Het ambitieuze China zou toch wel even boeten voor dat virus uit eigen keuken? Nou, mooi 
niet. Chinese fabrieken draaien overuren om aan alle vraag te kunnen voldoen. Alsof de 
inkopen voor de drukke kersttijd nu al zijn begonnen, terwijl concurrentie uit de VS en Europa 
nog aan het bijkomen is van de na-effecten van deze klap. China maakt nog steeds de meeste 
onderdelen van heel veel van wat hier wordt verkocht. Het land van Xi kan nu eenmaal 
goedkoper leveren door lagere loon- en productiekosten en fabrieken daar hoeven zich minder 
te houden aan allerlei kostenverhogende milieuregels. 

Voeg daarbij het laatste Amerikaanse verwijt - door China ontkend - dat de koers van de 
Chinese munt, de renminbi, juist nu opzettelijk laag wordt gehouden doordat de Chinese 
staatsbanken zelf veel dollars en euro’s opkopen. Een bekend kunstje van exporterende 
landen om hun producten nog aantrekkelijker te maken voor buitenlandse afnemers.  

 

Het leven van de inwoners van Wuhan is grotendeels teruggekeerd naar normaal. © AFP 

Deze maand wordt bijna het complete vluchtschema van het binnenlandse vliegverkeer weer 
uitgevoerd. Dus geen gecancelde, maar juist hele drukke vluchten, want de Chinese 
toeristensector profiteert volop van al die reizigers die - net als wij - in eigen land vertier en 
ontspanning moeten zoeken. Ook hier gelden allerlei tijdelijke staatssubsidies op reis- en 
verblijfkosten. 

Kortom, China is Covid-19 te boven, al is het land zeer alert om het niet te verprutsen. In 
Wuhan is iedereen met koorts verplicht zich bij de gezondheidsautoriteiten te melden. In bijna 
elk gebouw geldt een corona check-in. 
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De oorsprong van het coronavirus lag vrijwel zeker op een van de vele onhygiënische markten 
in China. © Shutterstock 

Maar hoe hebben de Chinezen hem dat nou eigenlijk geflikt? In de eerste plaats hebben ze 
heel erg geleerd van hoe het misging bij Sars, de vorige epidemie, zegt Dams. ‘Wuhan werd als 
eerste in een flinke lockdown gezet. Die werd al snel opgeschaald naar een nationaal niveau. 
Internationale reizen werden verminderd. Tegelijk wisten ze dat ze heel hard moesten gaan 
inzetten op het verkrijgen van de basale medische benodigdheden om dit virus goed te lijf te 
kunnen gaan. Al in februari is China overal ter wereld mondkapjes gaan kopen, plus 
apparaten om die mondkapjes te kunnen maken. Bijvoorbeeld in Duitsland waar ze toen nog 
dachten: we hebben ze niet nodig, dus die kunnen we wel verkopen. Tenslotte hebben de 
Chinezen zelf heel snel systemen opgezet om verdachte gevallen te kunnen testen, tracken en 
tracen. Daarvoor zijn deels bestaande apps met persoonsgegevens ingezet. Samen met de 
private sector heeft de overheid dat alles gestroomlijnd, geperfectioneerd en ook meteen in de 
praktijk gebracht.’ 

En anders dan Mark Rutte had president Xi bij dat alles weinig last van viruswaanzin en 
andere boze burgers op het Malieveld van Wuhan. Er waren wel rellen bij provinciale 
grensposten en lokale protesten vanwege de verscherping van de binnenlandse 
reisbeperkingen, weet Dams. ‘Daar zijn beelden van naar buiten gekomen. Maar een 
georganiseerde tegenbeweging met een agenda, een gezicht en een podium is in China 
ondenkbaar. Je mag best boos worden op de regering, maar je mag je absoluut niet 
organiseren. Je mag daar niet eens een bijbelklasje beginnen, laat staan dat je roept dat Mark 
Rutte of in dit geval Xi in een 5G-complot zit.’ 

Maar tegelijk met het verslaan van het coronavirus is er nog wel wat veranderd in het China 
van president Xi Jinping. Aan zijn succes mag niet worden getornd. Wie vragen stelt bij de 
officiële lezing van de gebeurtenissen kan in de problemen komen. Want er mag geen twijfel 
over bestaan dat de aanpak van de Communistische Partij boven verwachting heeft gewerkt. 
Alleen het Chinese bestuursmodel kan zulke efficiënte maatregelen opleggen aan de hele 
bevolking. Eendrachtig is zo de gezondheid van elke Chinees verzekerd en daar kan het 
Westen een puntje aan zuigen, zo krijgt het thuisfront steeds te horen. Bewijzen? China heeft 
de helft minder coronadoden dan het Europese voorbeeldland Duitsland en de vergelijking 
met de Verenigde Staten is onderhand extreem pijnlijk. Het laatste land betreurt nu bijna 
190.000 doden, ofwel 38 keer meer dan de bijna 5000 in China. 
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In het verhaal van Beijing passen geen fouten. Dus niet dat er in het begin van de crisis werd 
geknoeid en kostbare tijd verloren ging door een gebrek aan vrijheid van meningsuiting. Ook 
niet dat lokale bestuurders feiten verdoezelden voor hun bazen, omdat brengers van slecht 
nieuws vaak moeten vrezen voor hun baantje. De vraag blijft of het moeizaam verkregen 
onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ooit duidelijk gaat maken of China 
niet veel meer te verwijten valt dan president Xi wil toegeven. 

‘Mensen die andere verhalen over het coronavirus willen laten horen dan het succes van de 
overheid, zoals activist Chen Mei, worden opgesloten. Verder lijken coronamaatregelen te zijn 
ingezet voor een extra bestraffing van critici, zoals de mensenrechtenadvocaat Wang 
Quanzhang. Nadat hij jaren spoorloos was en ineens veroordeeld bleek, moest hij aan het 
einde van zijn straf plots in quarantaine op een plek ver van zijn familie, zonder dat er 
duidelijke medische redenen voor waren’, zegt China-coördinator Stijn Deklerck van Amnesty 
International Nederland.  

 

Bezoekers aan het muziekfestival in Wuhan. © AFP  

Terwijl Wuhan weer danst en spettert op de klanken van Akini Jing, hebben inmiddels vier 
nabestaanden van aan het virus bezweken inwoners een proces aangespannen tegen de lokale 
bestuurders. De hoofdbeschuldiging luidt dat ze de ernst van de besmettingen hebben 
verzwegen, wat tot de dood van dierbaren zou hebben geleid.  Een van de klagers, Zhang Hai, 
zegt tegen persbureau Bloomberg dat hij sindsdien twee keer de politie op bezoek heeft gehad. 
Zhang Hai is inmiddels verhuisd naar de stad Shenzhen. Zijn account op Weibo - de Chinese 
tegenhanger van Twitter - is weggehaald. Hij zegt dat zijn familieleden in Wuhan te verstaan 
is gegeven dat ze hun baan kunnen verliezen als hij volhardt in zijn kritiek. Voor het eerst in 
zeven maanden mochten 1,4 miljoen kinderen in Wuhan deze week weer naar school. Bron: 
AD, 6 september 2020.    
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Damien (8) maand na besmetting op ic: ‘Wie denkt dat corona 
onzin is, mag naar mijn zoontje komen kijken’ 

De vader van een 8-jarige jongen uit Blegny (bij Luik) heeft op Facebook een aangrijpende 
oproep gedaan om de coronamaatregelen na te leven. Kleine Damien raakte een maand 
geleden besmet en ligt sinds dit weekend op de ic. ‘Wie denkt dat het coronavirus onzin is, 
mag eens naar mijn zoontje komen kijken’, aldus een radeloze Emile Collin. 

 

Damien Collin in het ziekenhuis. © Emile Collin 
 
De man zette de post met een foto van zijn zoontje in een ziekenhuisbed vrijdag online. 
Sindsdien is die al meer dan 20.000 keer gedeeld. Op dat moment lag Damien nog op de 
gewone corona-afdeling van het ziekenhuis. Zijn vader meldde dat hij daar al enkele dagen 
strijd voerde tegen een hevige reactie van zijn lichaam op het coronavirus. De besmetting zou 
hij ongeveer een maand geleden hebben opgelopen.  
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‘Als ouder is het vreselijk om te zien dat je kind pijn lijdt’, schreef hij. ‘Zijn gevecht kan 
maanden duren. Hij is enorm dapper, mijn kleine man. Ik ben trots op hem. Ik zou er alles 
voor over hebben om zijn plaats in te kunnen nemen. Zorg alsjeblieft voor jezelf, bescherm 
jezelf en bescherm anderen. Dit virus spaart niemand, zelfs kinderen niet.’ 

Er volgde een stroom van berichten op Facebook om het gezin een hart onder de riem te 
steken, maar een dag later moest Collin al melden dat zijn zoon in de nacht van vrijdag op 
zaterdag was overgebracht naar de intensive care. ‘Hopelijk is het maar voor kort’, klonk het. 

De oma van de jongen vertelde vanochtend in de Waalse krant La Dernière Heure emotioneel 
dat Damien een sterke jongen is. Gisteren was zijn gezondheidstoestand echter nog niet 
verbeterd.  

Bij kinderen spelen er vaak achterliggende aandoeningen mee als ze zwaar ziek worden door 
het coronavirus, maar het is niet bekend of dat bij Damien ook het geval is. Bron: AD, 30 
november 2020.  
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Vanaf vandaag zijn mondkapjes verplicht: 'Alleen maar 
restricties, dat werkt niet'.  

Zo'n beetje als laatste land van Europa geldt ook in Nederland vanaf vandaag een 
mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. Waar moet het wel en waar niet? Wie wel en 
wie niet? Gaat het boetes regenen? Zes vragen en antwoorden.  

 

Waar moet ik een mondkapje dragen? In alle publieke binnenruimten, in stationsgebouwen, 
bij bushaltes en op luchthavens, meldt de Rijksoverheid. De regel geldt minimaal voor de 
komende drie maanden. Publieke binnenruimten zijn bijvoorbeeld winkels, musea, 
benzinestations, cafés en theaters.  Bron: AD, 1 december 2020.  
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Op 31 december 2020 wordt het coronavaccin beoordeeld door de Europese geneesmiddelen 
commissie (EMA) en na een paar dagen komt het vaccin vrij nadat de vergunning is gegeven. 
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Verwachte startdatum vaccinaties corona bekend: 4 januari 
2021 

Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen ingeënt tegen het 
coronavirus. Alles is er volgens minister De Jonge nu op gericht om in de week van 4 januari 
2021 te starten met vaccineren.   

 

RIVM, GGD, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken daarbij nauw 
samen, aldus de bewindsman.  De Jonge: ‘Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee 
staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw 
perspectief. Het is nu aan Europees Medicijn Agentschap (EMA) om zorgvuldig zijn werk te 
doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt.’ Mogelijk is dat 
dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing van De Jonge: ‘Dit is echt het 
gunstigste scenario. En veiligheid gaat voor snelheid.’  Het Europees Medicijn Agentschap 
maakte eerder vandaag bekend dat de vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna 
officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Bron: AD, 1 december 2020. 
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Farmaceut Pfizer kan dit jaar veel minder coronavaccins leveren dan het eerder van plan was. 
Dat aantal wordt gehalveerd van 100 miljoen doses naar 50 miljoen doses. De verlaging is 
veroorzaakt door problemen bij het verkrijgen van genoeg grondstoffen, meldt zakenkrant The 
Wall Street Journal. 

Het vaccin dat Pfizer samen met de Duitse biotechnoloog BioNTech ontwikkelde kreeg deze 
week een noodgoedkeuring in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en de 
Europese Unie lopen aanvragen voor toelating van het vaccin. Pfizer en BioNTech zijn nog 
altijd van plan volgend jaar ruim een miljard doses van het vaccin te leveren aan verschillende 
landen. Bron: AD, 3 december 2020. 

 
Flinke meerderheid steunt plan horeca om eerder open te 
gaan, Duitsland verlengt ‘lockdown light’ tot 10 januari.    
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De GGD’en in het land gaan er vooralsnog van uit dat ze aan het begin van de zomer zullen 
beginnen aan de vaccinatie van miljoenen Nederlanders. Het ziet ernaar uit dat zij alleen de 
mensen die niet tot risicogroepen behoren, gaan inenten tegen het coronavirus. Ondertussen 
verlengt Duitsland de lockdown light tot 10 januari. Onder meer restaurants en musea blijven 
gesloten.    

Een ruime meerderheid in Nederland steunt volgens een opiniepeiling van Hart van Nederland 
de horecaondernemers die half januari weer open willen. 64 procent van de ongeveer 4000 
respondenten vindt het een goed idee als kroeg- en restauranteigenaren op eigen 
initiatief weer gaan beginnen. 

Bijna een kwart van de mensen (24 procent) is niet te spreken over de actie. Zij vinden dat de 
horeca zich gewoon aan de maatregelen moet houden. 

Vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland kondigden woensdag aan op 17 
januari de deuren weer te openen. Ook als dat niet mag. De ondernemers vrezen anders failliet 
te gaan. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, 
Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. 

 

In Duitsland worden de coronamaatregelen verlengd tot 10 januari. Onder meer restaurants, 
musea en theaters blijven gesloten in deze zogenoemde lockdown-light, die inmiddels een 
maand duurt. Mensen moeten zoveel mogelijk afstand van elkaar houden en mogen maar met 
een paar anderen samenkomen. De toestand blijft in principe zoals die nu is, zei 
bondskanselier Merkel na overleg met de zestien deelstaten. Eerder was al besloten tijdens de 
feestdagen de beperkingen voor bijeenkomsten iets te versoepelen, waardoor je met tien man 
bij elkaar mag zijn. Bron: Tubantia, 2 december 2020.   
 
 

De Jonge: begrip voor bokkende horeca 
 
Begrip, maar geen beloftes. Daarmee reageert minister De Jonge (Volksgezondheid) op de 
aankondiging van een flink aantal opstandige horeca-ondernemers om vanaf 17 januari hoe 
dan ook open te gaan. 
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‘Ik begrijp het signaal van de horeca’, zegt De Jonge. ‘voor cafés en restaurants is het 
natuurlijk een hard gelag. Ze zien de cijfers maar niet dalen en de ondernemers vragen zich 
af: wanneer mogen wij weer?’ 

‘Ik begrijp het signaal van de horeca’, zegt De Jonge. ‘Voor cafés en restaurants is het 
natuurlijk een hard gelag. Ze zien de cijfers maar niet dalen en de ondernemers vragen zich 
af: wanneer mogen wij weer?’ 

Versoepelingen zijn pas mogelijk als de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames flink 
dalen. Daarvan is nog geen sprake, onderstreept De Jonge. Het kabinet blijft intussen in  
gesprek met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. De coalitie 
praat momenteel over voortzetting van de steunmaatregelen voor de horeca. Tegelijkertijd 
studeert het kabinet op een beperkte opening van restaurants met de feestdagen. ‘We zullen 
het samen moeten doen’ zegt De Jonge. 

‘Ik begrijp het signaal van de horeca’, zegt De Jonge. ‘Voor cafés en restaurants is het 
natuurlijk een hard gelag. Ze zien de cijfers maar niet dalen en de ondernemers vragen zich 
af: wanneer mogen wij weer?’ 

Versoepelingen zijn pas mogelijk als de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames flink 
dalen. Daarvan is nog geen sprake, onderstreept De Jonge. Het kabinet blijft intussen in 
gesprek met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. De coalitie 
praat momenteel over voortzetting van de steunmaatregelen voor de horeca. Tegelijkertijd 
studeert het kabinet op een beperkte opening van restaurants met de feestdagen. ‘We zullen 
het samen moeten doen’, zegt De Jonge. 

Waarom niet uit eten en wel massaal naar de bouwmarkt?  Wel naar de sauna, niet naar de 
club. Geen hapje eten, wel en masse naar de Efteling. De ogenschijnlijke inconsistentie van 
het coronabeleid zorgt voor onvrede. ‘Mensen vinden het niet logisch en wantrouwen het 
beleid.’ 

Op 8 december neemt het kabinet de eerste besluiten over de komende periode. Het gaat 
daarbij onder meer om de groepsgrootte bij ontvangst thuis. 

Horecabedrijven in vijftig steden en regio's in het land hebben aangekondigd op 17 januari de 
deuren te openen, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het 
kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen 
staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, 
Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie 
aangesloten. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee. De 
horecaondernemers voorzien dat zonder spoedige heropening vijftig procent failliet gaat. Dat 
De Jonge vorige week terloops liet vallen dat cafés en restaurants vermoedelijk nog wel tot na 
half januari dicht moeten blijven, zette bovendien kwaad bloed.  

Toch kan de horeca niet zomaar de regels overtreden, zegt burgemeester Hubert Bruls, 
voorzitter van het Veiligheidsberaad. Handhavers zullen op naleving van de regels toezien, 
waarschuwt hij. ‘We begrijpen dat de nood hoog is bij veel horecabedrijven. De 
coronamaatregelen gelden echter voor ons allemaal. Voor individuele burgers en 
ondernemers, en dus ook horecaondernemers.’ Bruls vindt bovendien dat de horeca op de 
zaken vooruit loopt. ‘Het is nog geen januari en we weten dus nog niet welke regels dan gelden.’  
Bron: AD, 2 december 2020. 

Positieve coronatests in Twente weer fors hoger; drie 
sterfgevallen 
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Het aantal positieve coronatests in Twente is de laatste 24 uur weer flink gestegen. Dinsdag 
was nog een duidelijke dip in de grafiek te zien, een dag later zijn we in Twente weer terug bij 
af.   

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen binnen de Veiligheidsregio Twente komt deze 
woensdag op 263. Dat komt in de buurt van het gemiddelde dagelijkse aantal van de laatste 
weken.  Een dag eerder werden er nog ruim 100 besmettingen minder gemeld (146). Op 
maandag waren het er 406. 

 

 

De Veiligheidsregio Twente scoort de laatste weken landelijk gezien slecht als regio met een 
hoge besmettingsfactor (het aantal gevallen per 100.000 inwoners). Ook deze woensdag 
eindigt Twente op de tweede plaats van de 25 Veiligheidsregio's wat betreft die 
besmettingsfactor. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (49), gevolgd door Rijssen-Holten (30) en 
Hengelo (25). Binnen de regio is Wierden met 25 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (102,3). Voor de hele regio Twente 
is de factor vandaag 41,7.  Ook waren er weer drie sterfgevallen te betreuren als gevolg van 
corona.  In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn in 24 uur tijd 27 nieuwe besmettingen 
gemeld. De meeste gevallen komen uit de gemeente Berkelland (12), gevolgd door Aalten (7). 
In de oostelijke Achterhoek werden geen sterfgevallen geregistreerd. 

Het RIVM meldt woensdag landelijk 4942 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een flinke 
stijging ten opzichte van dinsdag, toen er 4073 positieve tests bijkwamen. Maandag waren dat 
er nog 4610. Bron: Tubantia, 2 december 2020.  

Economie op instorten en de besmettingscijfers door het dak, 
wat gaat er mis in de Balkan? 

In Belgrado lijkt alles momenteel heel normaal. En tegelijkertijd is het dat helemaal niet. ‘Als 
je kijkt naar de gezellige drukte op straat, in cafés en winkels, dan is dat niet anders dan 
anders’, zegt Nederlander Ralph van der Zijden (43), die al tien jaar in de Servische hoofdstad 
woont. ‘Tegelijkertijd weet iedereen dat het aantal coronabesmettingen blijft oplopen en dat 
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de ziekenhuizen vol liggen. Dan is het toch vrij abnormaal dat je nog steeds met elkaar naar 
cafés en restaurants kunt.’ 

 
 
Een medisch hulpverlener desinfecteert een ambulance bij de kliniek voor infectie- en 
tropische ziekten in Belgrado. © AFP  
 
Het coronavirus woekert momenteel door Zuidoost-Europa. Ziekenhuizen raken voller en 
voller, het aantal besmettingen loopt razendsnel op. Afgezet tegen het aantal inwoners stonden 
in de top 10 van landen met de meeste nieuwe infecties afgelopen weekend maar liefst zes 
landen uit die regio.  

Georgië is koploper, gevolgd door Servië. Niet ver daaronder staan Montenegro, Kroatië, 
Slovenië en Hongarije. Die laatste twee EU-landen hebben inmiddels respectievelijk een 
lockdown en een avondklok ingesteld om corona een halt toe te roepen, maar in de andere 
landen zijn de restricties een stuk milder. De reden? De economie op slot gooien zou een groot 
deel van de bevolking van de relatief arme landen in armoede storten. Bron: AD, 2 december 
2020.  

Zij gaan in quarantaine op de werkplek: ‘Slimste oplossing voor 
werk én thuisfront’ 

Wim ligt in de kantine, Leander in het kantoor van de bedrijfsleider en Remon slaapt in zijn 
eigen directiekantoor. Als we in quarantaine moeten, dan doen we dat toch gewoon op het 
werk, dachten ze bij Dutch Deco Finish in Erp.   

Wat ze gisteravond gedaan hebben? ‘Gewerkt natuurlijk’, zegt Leander van Lieshout (54), chef 
werkplaats. ‘Tot een uur of tien. En een potje bier gepakt.’ Daarna zijn ze ieder naar hun eigen 
slaapplaats gegaan. Hij naar zijn matras op de grond in het kantoor van de bedrijfsleider 
van Dutch Deco Finish, zijn collega Wim Kapteins (61) in een bed in de kantine en baas Remon 
van Zoggel in zijn eigen kantoor. ‘Ligt prima voor de komende dagen.’ Bron: AD, 2 december 
2020.   
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Biden gaat Amerikanen vragen om honderd dagen 
mondmasker te dragen, recordaantal besmettingen VS 

In de afgelopen 24 uur zijn 5641 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat is 
meer dan gisteren, toen ruim 4900 gevallen gemeld. In Italië is vandaag een recordaantal 
coronadoden gemeld op één dag, namelijk 993, hoger dan de piek tijdens de eerste golf. 

De Verenigde Staten hebben de afgelopen 24 uur een recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins universiteit in Baltimore zijn er 
binnen een etmaal meer dan 210.000 Amerikanen geïnfecteerd met het longvirus. 

Meer dan 2900 mensen zijn in dezelfde periode gestorven aan de gevolgen van een besmetting. 
Een dag eerder werden er nog 2700 sterfgevallen gemeld. Meer dan 100.000 inwoners liggen 
in het ziekenhuis. 

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al voor een uitbraak bovenop een uitbraak 
omdat een week geleden miljoenen Amerikanen naar hun familie afreisden om Thanksgiving, 
een belangrijke feestdag in de VS, te vieren. 

In het land laait de epidemie flink op. De afgelopen maand werd al twee keer de lat 
van 200.000 dagelijkse coronabesmettingen overschreden, maar nog nooit was het aantal zo 
hoog. 

Ziekenhuisopnames nemen met name toe in de vier meest dichtbevolkte staten (Californië, 
Florida, New York en Texas), merkt het Covid Tracking Project op. 

De Verenigde Staten, het land dat wereldwijd het hardst door de pandemie is getroffen, telt in 
totaal meer dan 14,1 miljoen besmettingen en 276.000 doden. 

Aankomend president van de Verenigde Staten Joe Biden heeft Anthony Fauci gevraagd op 
zijn post te blijven en toe te treden tot zijn Covid-team als de Democraat is geïnstalleerd. Dat 
heeft Biden donderdag gezegd tegen CNN. De topimmunoloog, die leiding geeft aan het 
Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten van de VS, is nu een van 
de topadviseurs van president Donald Trump op het gebied van de bestrijding van het 
coronavirus in de Verenigde Staten. 

‘Ik vroeg hem om in exact dezelfde rol te blijven die hij had onder verschillende presidenten', 
aldus Biden in het interview met de nieuwszender. ‘En ik heb hem gevraagd om ook voor 
mij medisch hoofdadviseur te worden en deel uit te maken van het Covid-team.' 

De aankomend president zei ook dat hij het Covid-19-vaccin toegediend wil krijgen als Fauci 
zegt dat het veilig is en dat hij dat graag in het openbaar wil doen. ‘Het is belangrijk om met 
het Amerikaanse volk te communiceren dat het veilig is om dit te doen.' 

Biden vertelde CNN ook dat hij, eenmaal in functie, een doorlopende opdracht zal uitvaardigen 
dat Amerikanen mondkapjes moeten dragen in federale gebouwen en tijdens interstatelijk 
reizen in bijvoorbeeld vliegtuigen en bussen. ‘Ik ga het publiek vragen 100 dagen een masker 
te dragen', zei Biden. ‘Niet voor altijd, 100 dagen.' Bron: AD, 3 december 2020. 
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Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week 
weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer 
mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt 
hoogstwaarschijnlijk door het coronavirus. 

Vorige week overleden naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 150 meer dan een week eerder 
en 400 meer dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen ging in 
andere jaren ook wel omhoog in de winter, maar niet zoveel als nu. De statistici verwachten 
dat dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Maar dat kunnen ze nog niet met zekerheid 
vaststellen, omdat ze nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden. 

Tot nu toe zijn tijdens de tweede golf minder mensen overleden dan tijdens de eerste. In de 
eerste tien weken van de tweede golf overleden 4300 meer mensen dan gewoonlijk. Tijdens de 
eerste golf lag deze zogenoemde oversterfte dubbel zo hoog. 

Volgens het CBS neemt het aantal overlijdens in alle leeftijdsgroepen toe, maar vooral bij 
ouderen.  
 
De stijging van het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Duitsland zet door. Vandaag 
meldt het land 23.449 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er 22.046, woensdag zo'n 
17.000 en dinsdag 13.500. In totaal is het coronavirus in Duitsland nu 
bij 1.130.238 personen vastgesteld. Het afgelopen etmaal werden er 432 
sterfgevallen gemeld. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt daarmee op 18.034. 
 
Het wereldwijde aantal coronadoden is de grens van 1,5 miljoen gepasseerd. Het virus dook 
eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Eind juni waren een 
half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en eind september een miljoen.  
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De voormalig president van Frankrijk, Valéry Giscard d’Estaing, is op 94-jarige leeftijd 
overleden. Naar verluidt zou hij zijn bezweken aan het coronavirus. Twee weken geleden werd 
de ex-president al opgenomen in het ziekenhuis. Onduidelijk was toen waarom. In september 
moest hij nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs. 

Giscard d’Estaing was het Franse staatshoofd van 1974 tot 1981. Zijn opvolger François 
Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakte 
Giscard d’Estaing ruimschoots de oudste nog levende ex-president van Frankrijk. Bron: AD, 
2 december 2020. 
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In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 275.000) gevallen, gevolgd 
door Brazilië (ruim 175.000), India (140.000) en Mexico (108.000). 

Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met ruim 60.000 sterfgevallen en 
Italië (meer dan 58.000). In Nederland zijn ruim 9600 mensen aan het virus bezweken. 

In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: bijna 14 miljoen. Daarna volgen India, 
Brazilië en Rusland. 
 
 
In Italië slaat het coronavirus hard toe. Daar is vandaag een recordaantal 
coronadoden gemeld op één dag, namelijk 993. Zelfs op de piek van de eerste coronagolf 
eerder dit jaar werd dat aantal niet bereikt in het zwaar getroffen Zuid-Europese land. Toen 
werden op 27 maart 919 doden geteld. Ook het aantal nieuwe infecties blijft hoog, met 23.225 
meldingen vandaag. 

Italië, dat als eerste westerse land door het virus is getroffen, heeft inmiddels ruim 58.000 
coronadoden sinds de uitbraak in februari. Dat is het op een na hoogste aantal in Europa, na 
het Verenigd Koninkrijk.  Bron: AD, 3 december 2020.  

Wanneer thuiswerken niet kan 

Bij de helft van de bedrijven waar thuiswerken niet kan, wordt te weinig rekening 
gehouden met de veranderde omstandigheden door het coronavirus. Dat stelt vakbond FNV 
na een onderzoek onder 2000 leden die onder meer in de bouw, industrie, detailhandel, zorg, 
transport en logistiek werkzaam zijn. Bijna een derde van hen is bang om corona op te 
lopen op de werkvloer. 
 
Met name voldoende afstand houden is vaak niet mogelijk. Ook geven de werknemers aan dat 
het werk meer energie kost en dat de werkdruk door onder meer ziekteverzuim hoger is. De 
omgang met collega's, leveranciers en klanten levert ook meer stress op omdat zij zich lang 
niet altijd aan de coronaregels houden. 
 
Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt de cijfers verontrustend. ‘Er is veel aandacht voor 
thuiswerk, ook van het kabinet. Maar de helft van de mensen kán hun werk helemaal niet 
thuis uitvoeren. Zij werken vaak in vitale beroepen en er is weinig aandacht voor hun huidige 
arbeidsomstandigheden.' Bron: AD, 3 december 2020. 
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Chocolade maken 

Niet iedereen heeft last van de coronacrisis. Chocolademaker Tony's Chocolonely zag de omzet 
wereldwijd verdubbelen. ‘We hebben een klein beetje geprofiteerd van de coronacrisis waarin 
meer mensen lekkernijen kochten', verklaart topman Henk Jan Beltman de groei.  

De twee winkels in Amsterdam moesten vanwege de crisis wel sluiten. Ook werd de 
aangekondigde chocoladefabriek in Zaandam uitgesteld omdat er nog geen vastgoeddeal kon 
worden gesloten.  Bron: AD, 3 december 2020.  
 
 

 

 

Geld voor horeca  

Koninklijke Horeca Nederland noemt het positief dat de regeringscoalitie naar verluidt 
honderden miljoenen euro’s extra wil uittrekken voor coronasteun aan sectoren die zwaar 
getroffen zijn zoals de horeca. ‘De berichtgeving is wel in lijn met onze gesprekken, we hopen 
dat het klopt’, aldus de brancheorganisatie. 

Ondernemers hebben volgens KHN snel behoefte aan geld op de bankrekening en 
duidelijkheid over wanneer ze weer open mogen. Volgens Haagse bronnen zouden bedrijven 
die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten 
vergoed krijgen, stellen de coalitiepartijen voor. De afbouw van de coronasteunpakketten - die 
was voorzien vanaf januari - gaat echt van tafel. Dat betekent dat bijvoorbeeld de 
loonkostenvergoeding niet omlaag gaat, en bedrijven die omzetverlies lijden hier sneller voor 
in aanmerking komen. 

Ondanks de positieve geluiden houdt KHN maandag een actiedag om aandacht te vragen voor 
het lot van de horecaondernemers. Volgens de branchevereniging moet er aanvullende steun 
en toekomstperspectief komen anders gaat meer dan de helft van de sector op korte termijn 
failliet. Honderdduizenden mensen zouden dan zonder baan komen te zitten.   
 
Als de extra steun voor de horeca voldoende is, gaat het plan van horecabedrijven om op 17 
januari weer open te gaan van tafel. Dat zegt Johan de Vos, die namens de opstandige 
bedrijven in vijftig steden en regio's het woord voert, in een reactie op het mogelijke steunplan 
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van de regeringscoalitie. ‘Deze eerste geluiden van het kabinet zijn positief. We willen wel eerst 
wachten op een definitieve uitwerking van het steunpakket, voordat we onze plannen 
wijzigen', aldus De Vos. Bron: AD, 3 december 2020.  
 
 

Een duur mondkapje  

 

Een 60-jarige man heeft een winkelverbod gekregen en is opgepakt nadat hij ruzie maakte 
met de filiaalmanager van een supermarkt in Enschede over het dragen van een mondkapje. 
De filiaalmanager heeft volgens de politie aangifte gedaan van bedreiging. 
 
De man droeg geen mondkapje toen hij de supermarkt aan de Haaksbergsestraat vandaag 
binnenliep. De filiaalleider sprak hem daarop aan, waarna de 60-jarige boos werd en de 
supermarktmedewerker bedreigde. Hij trok het mondkapje van het gezicht van de 
medewerker, waarbij diens bril op de grond viel en kapotging. Daardoor kwam het tot 
een handgemeen tussen de twee. De 60-jarige man gooide ook met blikjes bier. 
 
Uiteindelijk wist het supermarktpersoneel de man de winkel uit te werken. Toen de politie 
arriveerde lag de man op de grond bij de winkel en begon hij de agenten uit te schelden omdat 
ze een mondmasker op hadden. Hij werd even onwel, daarom werd een ambulance gebeld. De 
man zag dat de ambulancemedewerkers ook mondkapjes droegen en viel ook tegen hen uit. 
 
Agenten namen de man mee naar het cellencomplex in Borne. Hij krijgt een boete vanwege 
het niet dragen van een mondkapje in de supermarkt en een proces-verbaal vanwege 
het belagen en bedreigen van de filiaalmanager. Bron: AD, 3 december 2020.   
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Vindicat-jaarclubs geschorst na feest zonder mondkapjes in 
partybus 

Een mannenjaarclub en een vrouwenjaarclub van het Groninger Studentencorps Vindicat zijn 
voor de rest van het verenigingsjaar geschorst. De groep van tussen de dertig en veertig leden 
nam deel aan een feestje aan boord van een partybus, waar het er niet coronaproof aan 
toeging. De rector van Vindicat benadrukt dat het feestje niet uitging van de vereniging. ‘Ik 
kan er niet bij waarom je dit zou doen’, aldus Wessel Giezen. 

Beelden van het feestje kwamen donderdag naar buiten via stadsblok Sikkom. Te zien zijn 
tientallen studenten die in de bus dicht op elkaar aan het dansen en zingen zijn, zonder 
mondkapje. Ook kwam een spraakbericht naar buiten, waarin de deelnemers aan het feestje 
werden opgeroepen al hun filmpjes van het evenement van hun sociale media te halen. 
Vanavond werd bevestigd dat het om leden van het Groninger Studentencorps Vindicat 
gaat. De schorsing van de twee jaarclubs betekent dat ze voorlopig niet meer in clubverband 
mogen meedoen aan activiteiten op de sociëteit. 

De woordvoerder van de Groningse burgemeester Koen Schuiling spreekt van een ‘oerdomme 
actie’, maar snapt dat het bestuur van Vindicat niet alle leden individueel in de gaten kan 
houden. ‘Net als dat de burgemeester niet alle inwoners aan een touwtje heeft, geldt dat ook 
voor de Senaat van Vindicat, die heeft niet alle leden aan een touwtje.’ Hij wil niet vooruitlopen 
op mogelijke sancties. 

De Rijksuniversiteit Groningen wil nog niet reageren. ‘De universiteit gaat niet over het 
privéleven van studenten, en bovendien loopt de accreditatieprocedure van de vereniging voor 
dit collegejaar nog’, zegt een woordvoerster. Accreditatie houdt in dat bestuursleden van 
studentenverenigingen een subsidie kunnen krijgen van de universiteit en bij officiële 
gelegenheden mogen zijn. 

Twee jaar geleden werd de accreditatie voor Vindicat ingetrokkenn na verschillende excessen. 
Vorig jaar werd de regeling weer toegekend, waardoor de studentenvereniging weer geld kreeg 
geld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen.  
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Het busbedrijf uit Franeker, Boostbussen, dat de partybus leverde, adverteert met 
‘coronaproof tours door heel Nederland’. Achter de draaitafel staat een werknemer van 
Boostbussen die niet ingrijpt.  

Eigenaar Nico Kooistra bevestigt dat zijn bus vol zat met Groningse studenten. ‘Dit is niet 
goed gegaan. Niemand had een mondkapje op. Daar zijn we normaal wel heel scherp op. We 
organiseren meer van dit soort reizen, maar die gaan altijd volgens de maatregelen. Zo doen 
we een gezondheidscheck en we hebben dus de mondkapjesplicht. Dat is gisteravond even 
niet goed gegaan.’ 

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen laat uitzoeken wie een feest heeft 
georganiseerd aan boord van een partybus. Beelden van het feestje, waarop het er niet 
coronaproof aan toe ging, kwamen vandaag naar buiten via verschillende Groningse media. 
Te zien zijn studenten die in de bus dicht op elkaar aan het dansen en zingen zijn, zonder 
mondkapje. Het zou gaan om leden van het Groninger Studentencorps Vindicat. 

Volgens de woordvoerder van de burgemeester is er sprake van een 'oerdomme actie' die 
vermoedelijk niet van de vereniging is uitgegaan. De voorzitter van het bestuur van Vindicat, 
Wessel Giezen, zegt tegen Hart van Nederland dat het feestje inderdaad niet door de vereniging 
is georganiseerd. ‘Ik ben er piswoest over. Dit gaat tegen alle normen in. Ik snap niet hoe jij 
als alle horeca dicht is in zo’n bus kan stappen', aldus Giezen in het nieuwsprogramma.  

Hij wijst erop dat de vijftien tot twintig leden die aan het feestje deelnamen, zowel mannen als 
vrouwen, voor een jaar zijn geschorst. Bron: AD, 3 december 2020.  
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Scholen gesloten  

GGD'en hebben vorige maand 25 middelbare en 28 basisscholen tijdelijk gesloten om corona. 
Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. Deze locaties bleven gemiddeld vijf dagen dicht. 

Het gaat in totaal om 1,5 procent van de middelbare scholen (1653 vestigingen) en 0,4 procent 
van de basisscholen (ruim 6500 vestigingen). 

In Noord- en Oost Gelderland gingen relatief de meeste middelbare scholen dicht. Daar sloot 
4,5 procent van het totale aantal scholen in die regio. De meeste basisscholen werden gesloten 
in Rotterdam Rijnmond (1,5 procent) en Midden- en West Brabant (1,2 procent). Bron: AD, 3 
december 2020.  
 

 

© Hollandse Hoogte / ANP — Lege klaslokalen op een basisschool 
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Afdeling van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand 
gesloten voor bezoek na coronabesmetting medewerker  

 

De Burcht in Hoogezand. © Archief DVHN 

Op de afdeling somatiek van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand is een medewerker is 
besmet. De afdeling is voor tien dagen gesloten voor bezoekers. 

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Voorlichter Marloes Lok van ZINN, de organisatie 
waaronder De Burcht valt, meldt dat het vanwege het grote aantal medewerkers vaker kan 
voorkomen dat iemand met het coronavirus besmet raakt. ‘Wij doen er uiteraard alles aan om 
dat in goede banen te leiden.’   

In De Burcht worden ruim 180 ouderen opgevangen op verschillende afdelingen. De andere 
afdelingen van De Burcht zijn wel gewoon open. 

In september sloot de psychogeriatrische afdeling tijdelijk vanwege een coronabesmetting van 
een medewerker. Bron: AD, 3 december 2020.   
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Sexy, een beetje ordinair maar toch stijlvol: deze koks trekken 
hun kleren uit voor goed doel. 

Twaalf Nederlandse chef-koks en horecaondernemers trekken hun kleren uit voor een goed 
doel: hun collega's. Aan de blootkalender werkt ook de bekende kok Freek van Noortwijk mee. 
‘Op deze unieke manier halen we geld op.’ 

‘Bloot voor Brood’ heet de kalender voor 2021 die de horeca een steuntje in de rug moet geven. 
Van de opbrengst van de kalender, waarvan 4000 exemplaren worden gedrukt, willen de 
initiatiefnemers een potje maken voor horecaondernemingen in nood. Na aftrek van de kosten 
gaat de hele opbrengst naar de bedrijven die zich kunnen aanmelden op de site.   

 

Freek van Noortwijk poseerde met ontbloot bovenlijf in zijn eigen restaurant Guts in 
Amsterdam. ‘Op deze unieke manier halen we geld op voor de horeca’, legt hij uit. Hij liet het 
zich geen twee keer zeggen, toen hij de kans kreeg om mee te doen. ‘Ik ga uit de kleren, maar 
niet geheel. Volgens mij wordt het allemaal niet te vulgair of ordinair maar wel stijlvol. Dat 
past natuurlijk perfect bij mij.’ Nuancerend. ‘Een klein beetje ordinair. Maar wel stijlvol.’ 
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‘Bloot met een knipoog’, noemt Van Noortwijks collega Estée Strooker de kalender. De chef-
kok van Restaurant ’t Amusement in Arnhem zegt ‘nooit zo preuts’ te zijn geweest, maar kan 
zich vinden in de keuze van de initiatiefnemers om het vooral ‘verleidelijk en sexy’ te houden. 
‘Ik doe mee omdat ik het leuk vind. Ik sport veel, ben trots op mijn lijf en sta graag voor de 
camera.’   

Erik van Loo van tweesterrenrestaurant Parkheuvel is een van de Rotterdamse topkoks die 
voor het goede doel zijn koksbuis verruilt voor een adamskostuum. In zijn kielzog volgen 
tegelijk Fred Mustert van Fred, Mario de Ridder van Joelia en Jos Grootscholten van Perceel 
met wie Van Loo samen de Sterren Drive Thru bij het stadion van voetbalclub Excelsior runt.   

Hoe de mannen straks precies op de foto gaan, wisten zij vanochtend nog niet. Van Loo: ‘De 
fotoshoot moet nog plaatsvinden. De enige voorkennis die ik heb, is dat we vooraf onze schoen- 
en confectiemaat moesten doorgeven. Dus helemaal bloot gaan we wellicht niet. Misschien 
maar goed ook, want onze lijven kunnen zich moeilijk meten met het voorbeeld waarmee de 
maker ons over de streep trok: de eerder uit. Desondanks gingen de sterrenkoks, ‘met gezonde 
tegenzin', akkoord. ‘Laaiend enthousiast waren de mannen aanvankelijk niet’, zegt Van Loo. 
‘Maar nu het langzaam duidelijk wordt dat de horeca zijn deuren ook in de - normaal zo 
drukke - decembermaand gesloten moet houden, vonden we dat we de sector best een handje 
konden helpen. Met of zonder kleren. Al moet ik zeggen dat het een van de vreemdere 
verzoekjes was die dit jaar binnenkwam.’  

Strooker, in 2011 op 20-jarige leeftijd de allereerste winnaar van MasterChef Nederland, vindt 
het wel een mooie kans. Ze kan nu mooi even laten zien dat er ook vrouwen zijn die in de 
keuken de scepter zwaaien. ‘Vrouwen in de rol van chef, dat zie je maar weinig in restaurants. 
Terwijl de chef heel goed een vrouw kan zijn. Mits je hard wil werken. Om iets te bereiken, 
moet je er volle bak voor gaan. En een grote bek, die kan je ook helpen. Haantjesgedrag hoort 
erbij. Ik doe daar zelf aan mee.’  

Dit zijn alle maanden van het jaar:  

1. Pong -  Kees (eigenaar), Daan, Kai, Sieb 
2. Five Brothers Fat - Stan, Jules, Mick (medewerkers) 
3. Guts - Freek van Noortwijk 
4. Gebrouwen Door Vrouwen - Tessel (eigenaresse), Do (eigenaresse), Ghislaine, Joske, 
Arlene 
5. Bar Baut - Michiel van der Eerde (chef en eigenaar) 
6. Just Rotterdam - Justin Niessen (chef en eigenaar) 
7. Chefs Table on Tour -  Chefs Fred Mustert (twee sterren), Erik van Loo (twee sterren), 
Mario Ridder (een ster) en Jos Grootscholten (een ster)  
8. Fico- vrouwelijke medewerkster 
9. WT Urban Kitchen - Menno van der Pol (chef en eigenaar) en Norbert Zunnebeld 
(bedrijfsleider en eigenaar) 
10. The Streetfood Club - Dolly (medewerkster) 
11. Cali - Leonne (eigenaresse) 
12. Restaurant ’t Amusement - Estee Strooker 

De kalender, een initiatief van voedingsmarktplaats Foodl, is niet op tijd voor de Sint, maar 
wordt op 14 december geleverd dus ruim op tijd voor Kerst. Bron: AD, 30 november 2020.   
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Krimpt of groeit de corona-epidemie? Voor versoepelingen van 
maatregelen lijkt het hoe dan ook te vroeg 

Er valt al weken moeilijk chocola te maken van de dagelijkse coronacijfers. Als we naar het 
aantal vastgestelde besmettingen kijken, is de dalende trend tot stilstand gekomen. In de 
ziekenhuizen gaat het steeds wat beter. Maar voor versoepelingen lijkt het hoe dan ook te 
vroeg. Bron: De Limburger 5 december 2020.  

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van het COVID-19-virus in Nederland. Daarom 
zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen. 

Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor drie 
maanden. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en 
krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met 
zich mee. Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het 
mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, 
restaurants en theaters. Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het 
coronavirus samen onder controle willen krijgen. Bron: Het Parool, 24 november 2020. 
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De coronaregels blijven waarschijnlijk de rest van dit jaar van kracht. Dat heeft minister 
Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) dinsdagmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Volgens 
de minister is het positief dat er mogelijk snel vaccins beschikbaar zijn, maar ‘die helpen ons 
op korte termijn niks’. 

Daarmee reageert de minister op de coronacijfers van de afgelopen dagen. Die laten zien dat 
de daling die ingezet leek, inmiddels gestagneerd is. Dinsdag werd bekend dat het 
reproductiegetal (R) weer tot boven de 1 is gestegen, een teken dat het virus weer aan kracht 
wint. Vorige week was de R even onder de 1, namelijk 0,89. Die stagnering betekent volgens 
De Jonge dat de kabinetsplannen om in december de coronamaatregelen te versoepelen ‘op 
losse schroeven is komen te staan’. 

Een definitief besluit volgt op 8 december, aldus de minister. Daarbij laat hij wel de mogelijk 
open dat het kabinet al eerder ingrijpt en juist met een verzwaring van de maatregelen komt, 
als de besmettingsgraad blijft stijgen. Eerder op de dag bleek al dat het Outbreak 
Management Team (OMT) onderzoekt of het zinnig is scholen langer dicht te houden. in de 
kerstvakantie. De Jonge wil daar nog niet op vooruit lopen. Wel erkende hij dat de 
herfstvakantie een bijdrage heeft geleverd in de daling van het aantal besmettingen. Bron: 
AD, 24 november 2020.  
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Pfizer-vaccin beschermt mogelijk niet tegen het verspreiden 
van het virus 

Het coronavaccin dat naar alle waarschijnlijkheid als eerste wordt uitgerold in Europa en de 
VS, dat van Pfizer, helpt mogelijk niet tegen het verspreiden van het virus. Dat heeft directeur 
Albert Bourla gezegd in het Amerikaanse actualiteitenprogramma Dateline. Het vaccin moet 
ervoor zorgen dat mensen niet meer ziek worden door het virus, maar er moet nog onderzocht 
worden in hoeverre corona-dragers wel besmettelijk blijven.  

Afgelopen week maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat Britten vanaf volgende week 
gevaccineerd kunnen worden met het middel van Pfizer. Het is daarmee het eerste Westerse 
land dat met de vaccinaties van start gaat. Het Pfizer-vaccin werd daar goedgekeurd nadat 
uit tests bleek dat het voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van Covid-19, de ziekte 
veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus.  

Wanneer het vaccin van Pfizer in Nederland beschikbaar is, is nog de vraag. Vermoedelijk 
krijgt het bedrijf nog deze maand toestemming om de Europese markt te betreden. Eerder 
deze week kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog triomfantelijk aan dat er 
vanaf 4 januari gevaccineerd kan worden. Dat lijkt wat te voorbarig. Mogelijk kan begin 2021 
een kleine risicogroep vast worden ingeënt, maar de GGD verwacht dat het massaal 
vaccineren van de bevolking op zijn vroegst in de zomer kan plaatsvinden. Bron: Joop 
BNN/VARA, 4 december 2020.  
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Russen worden al gevaccineerd: ‘Ik heb alle vertrouwen in onze 
wetenschappers’ 

In Rusland is vandaag begonnen met de vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus. 
Als eerste categorieën gaan medisch personeel en onderwijzers. In polikliniek 2, afdeling 3 in 
Moskou overheerst trots onder de medici.  

‘We hebben vandaag al meer journalisten over de vloer gehad dan mensen voor een vaccinatie’, 
lacht Ljoedmilla Velokonskaja, hoofd van polinkliniek 2, afdeling 3. In het wat verouderde 
maar brandschone ziekenhuisje in het zuiden van Moskou toont ze de kamertjes waar de 
gegadigden voor een prik zich moeten melden.  

Dat waren er vandaag rond de dertig, vertelt Ajvar Chamidoellin, de arts die de 
belangstellenden eerst moet controleren. Want als ze bijvoorbeeld zwanger zijn, binnen nu en 
afzienbare tijd aan kinderen willen beginnen of net een ander virus onder de leden hebben 
gehad, kunnen ze beter afzien van Spoetnik V, het vaccin dat de Russen hebben ontwikkeld 
tegen covid-19. 

Normaal gesproken is Chamidoellin traumatoloog-orthopeed in een ander ziekenhuis, maar 
tot het eind van de maand werkt hij in kliniek 2 om mensen te testen of ze klaar zijn voor hun 
vaccinatie. ‘Ondanks onze specialisaties zijn we allemaal basisarts’, zegt Chamidoellin. ‘Dus 
helpen we elkaar en op die manier de mensen.’ 

 

De kritiek op Spoetnik V klonk de afgelopen maanden hevig, vooral internationaal. Het zou 
allemaal veel te snel zijn gegaan. Toch is zowel Velonskaja als Chamidoellin trots op Rusland 
en zijn vaccin. ‘Natuurlijk, ik heb veel vertrouwen in onze wetenschappers’, zegt Chamidoellin, 
die zelf in september als ‘proefkonijn’ heeft gediend. ‘Een beetje verhoging, dat was het’, zegt 
hij, gevraagd naar de bijverschijnselen.  
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Afgelopen woensdag kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat de vaccinatie 
zou beginnen. In een online-vergadering vroeg hij hoe de zaken ervoor stonden. En toen vice-
premier Tatjana Golikova vertelde dat er nog wat zaken moesten worden besproken, zei Poetin: 
‘Laten we volgende week niet aan mij rapporteren, maar gewoon beginnen met een 
grootschalige vaccinatie, oké?’ Golikova kon niet anders dan verlegen lachend toestemmen. 

Nadat Poetin in augustus al had aangekondigd dat Rusland het eerste vaccin tegen het 
coronavirus had laten registreren, veranderde de timing van het begin van de vaccinatie 
voortdurend. Maar toen de president de knoop persoonlijk had doorgehakt, ontvingen vrijdag 
al het medisch personeel (ondersteunende diensten van ziekenhuizen incluis), onderwijzers 
en maatschappelijk werkers een sms-je, dat ze zich via de site van Moskou konden laten 
registreren voor een vaccinatie. Zo’n vijfduizend van hen deden dat.  

Overigens zijn in heel Rusland al meer dan 100.000 mensen met Spoetnik V ingespoten, zei 
minister van volksgezondheid Michaïl Moerasjko begin december bij de presentatie van het 
Russische vaccin tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens 
hem gaat het vooral om mensen uit verschillende risicogroepen, onder wie ouderen. 
 
In november kondigde directeur Aleksandr Gintsboerg van het Gamaleja-instituut in Moksou, 
de ontwikkelaar van Spoetnik V, al aan dat de massavaccinatie van de Russische bevolking 
in januari of februari van start gaat. Dan zal Rusland naar verwachting beschikken over 5 of 
6 miljoen doses. Momenteel zijn er nog maar 2 miljoen doses. 

In kliniek 2, afdeling 3 komt leraar Andrej Sjalygin (42) zich melden voor een prik. ‘Ik werk 
met veel kinderen en wil niet voor hen en voor mezelf een gevaar zijn’, zegt hij. Sjalygin heeft 
vertrouwen in de vaccinatie. ‘Mijn vrouw is arts en had wat meer argwaan. Ze had het er met 
collega’s natuurlijk over gesproken en vond het verstandig om nog even te wachten. Toch heeft 
ze zich vanochtend ook laten vaccineren. Zelf heb ik nooit getwijfeld.’  

Voelt de leraar ook trots, dat Rusland als eerste een vaccin tegen het covid-19 heeft? ‘Trots is 
niet eens het woord’, antwoordt Sjalygin. ‘Het is gewoon noodzakelijk.’ Bron: AD, 6 december 
2020.   

Besmettingspiek op de Biblebelt, komt het toch door 
kerkbezoek? ‘Corona heerst vooral onder de jongeren’ 

OPHEUSDEN - Nu in gemeenten als Veenendaal, West Betuwe en Neder-Betuwe de 
besmettingscijfers veel hoger zijn dan elders, wordt weer met een schuin oog naar de kerken 
gekeken. Komt het dan toch door die zondagsdiensten?   

Grote families, volle kerken en een enorme sociale cohesie. Drie ingrediënten die samen voor 
een coronabrandhaard kunnen zorgen, net als dat gebeurde op Urk.   

‘Maar niets wijst ons daarop’, zegt dominee Peter Mulder. Hij is verbonden aan grote kerkelijke 
gemeenschappen in West Betuwe en Neder-Betuwe. ‘Wij hebben zelf de indruk dat de 
besmettingen ook bij ons van scholen komen. We merken het aan onze jongelui. Ze moeten 
geregeld een catechisatie-avond afzeggen omdat ze besmet zijn met corona. Zelf annuleren we 
ook soms catechisatie-avonden, als we merken dat er te veel besmettingen zijn onder 
jongeren.’ Bron: AD, 5 december 2020.  
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Gereformeerde kerk in Opheusden © Foto Raphael Drent 

 

 

ME ingezet in Urk na gooien molotovcocktails en zwaar 
vuurwerk 

URK - Vanwege nieuwe ongeregeldheden in Urk besloot burgemeester Cees van den Bos 
zaterdagavond de Mobiele Eenheid in te schakelen. Er waren weer groepen jongeren op straat 
die volgens een gemeentewoordvoerder met ‘molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk’ 
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gooiden. Na een aantal charges van de ME keerde na middernacht de rust op straat terug. 
Een aantal jongeren werd aangehouden.   

Volgens de woordvoerder was het tot redelijk laat in de avond relatief rustig op straat. ‘Mede 
door de inzet van mede-Urkers die jongeren aanspraken op straat en hen vroegen te 
vertrekken.’ Maar aan het einde van de avond liep het toch weer uit de hand en besloot Van 
den Bos een noodbevel af te geven dat de weg vrijmaakte voor de inzet van de ME.  

Volgens de woordvoerder was het tot redelijk laat in de avond relatief rustig op straat. ‘Mede 
door de inzet van mede-Urkers die jongeren aanspraken op straat en hen vroegen te 
vertrekken.’ Maar aan het einde van de avond liep het toch weer uit de hand en besloot Van 
den Bos een noodbevel af te geven dat de weg vrijmaakte voor de inzet van de ME. 

Er is een aantal jongeren gearresteerd. Hoeveel aanhoudingen zijn verricht en hoe groot de 
groep is die voor overlast zorgde, kon de woordvoerder niet zeggen. Tien mensen die in de 
afgelopen weekeinden betrokken zouden zijn geweest bij rellen in Urk, kregen eerder voor dit 
en komende weekenden een gedragsaanwijzing. Ze moeten op vrijdag- en zaterdagavond 
thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun 
gedrag op straat. 

 

In Urk geldt dit weekend een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen. Een deel 
van de gemeente is aangewezen als veiligheidsrisicogebied met cameratoezicht. In zo’n gebied 
mag preventief gefouilleerd worden. De burgemeester besloot daartoe omdat er aanwijzingen 
waren dat er weer verstoringen van de openbare orde zouden zijn. Afgelopen weekend waren 
ook extra maatregelen genomen in Urk, maar toen liep het toch weer uit de hand. De ME 
moest optreden en werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie arresteerde tien 
mensen voor geweld en gooien met zwaar vuurwerk. Bron: De Telegraaf, 6 december 2020.  
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Twentse coronacijfers: tweehonderd nieuwe besmettingen en 
één nieuw sterfgeval gemeld 

ENSCHEDE - In Twente zijn het afgelopen etmaal 200 mensen positief getest op het 
coronavirus. Dat is meer dan woensdag, toen 131 besmettingen werden vastgesteld. Er is één 
persoon overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
vrijdagmiddag publiceerde. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (36), gevolgd door Wierden (25) en Hengelo 
(20). Binnen de regio is Wierden met 25 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (102,3). Voor de hele regio Twente is de factor 
vandaag 31,7.   Daarmee staat de regio vandaag 14e op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. Gisteren was dat de 22e plek.  

In de vier oostelijke gemeenten van de Achterhoek zijn in 24 uur tijd 38 nieuwe besmettingen 
gemeld. De meeste gevallen komen uit de gemeente Winterswijk (18), gevolgd door Berkelland 
(9). In dit gebied werden de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen als gevolg van het coronavirus 
geregistreerd.  Bron: Tubantia, 4 december 2020. 
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Politie en boa's hadden in Zwolle en Nunspeet hun handen vol aan mondkapjesweigeraars. © 
Hollandse Hoogte / ANP  
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Mondkapjesweigeraars gearresteerd en beboet 

Mondkapjesweigeraars hebben de politie dit weekend in Zwolle en Nunspeet handenvol werk 
bezorgd. Zeven mensen werden zelfs opgepakt, omdat ze weigerden een lapje stof voor hun 
mond te doen of zich niet konden identificeren. 

In Zwolle betrapten agenten vanmiddag vijftien mensen die zonder mondkapje in een 
supermarkt liepen. Volgens de politie ging het om een bewuste actie van de groep. Ze hadden 
afgesproken om opzettelijk zonder mondkapje naar binnen te gaan. Elf kregen de boete van 
95 euro voor deze overtreding. Drie anderen hadden geen identiteitsbewijs bij zich en gingen 
daarom op de bon. Eén iemand moest mee naar het bureau, omdat zijn identiteit niet te 
achterhalen was.  

Zaterdag liep het ook in Nunspeet uit de hand toen zes mensen winkels in gingen zonder 
mondkapje en die ook niet van plan waren op te zetten toen dat werd gevraagd. Nadat 
winkelpersoneel de politie had ingeschakeld, vertrokken ze wel. De politie zag ze later met zijn 
zessen bij elkaar staan en wilden hen controleren. Toen werd de sfeer volgens de politie 
onvriendelijk. Het zestal, vier volwassenen en twee minderjarigen wilden niet meewerken aan 
een identiteitscontrole. De groep werd na meerdere waarschuwingen uiteindelijk 
aangehouden. 

Een persoon verzette zich flink en beledigde agenten. Allemaal kregen ze een boete voor het 
niet tonen van hun legitimatie. Een van de personen kreeg een extra bon voor het hinderen 
van de politie. Daarnaast kreeg een van de minderjarigen ook nog een prent voor belediging. 
Eenmaal op het bureau kwam naar voren dat het zestal afkomstig was uit Nunspeet en 
Harderwijk. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. 

Sinds 1 december geldt in Nederland een mondkapjesplicht voor winkels, het openbaar 
vervoer en in openbare gebouwen. Voor mensen met een bepaalde lichamelijke of psychische 
aandoening wordt een uitzondering gemaakt, maar zij moeten bij controle wel kunnen 
aantonen waarom ze niet in staat zijn een mondkapje te dragen. Bron: AD, 6 december 2020. 

Politie wil signaal geven met mondkapjeboetes in Albert Heijn 
Zwolle: supermarktpersoneel opgelucht 

Met het beboeten van zo’n vijftien personen die zich in een Albert Heijn in Zwolle vanmiddag 
bewust niet aan de mondkapjesplicht hielden wil de politie ook het signaal geven dat dit 
gedrag niet getolereerd wordt. Anders is het wanneer iemand per ongeluk zijn masker is 
vergeten. ‘Het is niet zo dat we voor iedere supermarkt staan te wachten op klanten zonder 
mondkapjes.’ 

De politie in Zwolle werd vanmiddag door personeel van de Albert Heijn in het overdekte 
winkelcentrum Diezerpoort gebeld toen een grote groep zich in de supermarkt zonder 
mondkapje ophield. Afgesproken werk en moedwillig, en dat is volgens politiewoordvoerder 
Chantal Westerhoff de reden dat door agenten is doorgepaktr. ‘Er wordt een overtreding 
begaan en die moet verholpen worden. Met het uitdelen van boetes is dat gelukt.’ Bron:AD, 6 
december 2020. 
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In supermarkten als de Albert Heijn is het verplicht om een mondkapjes te dragen. In Zwolle 
vertikte een groep klanten dat. Dus een boete. © Foto Freddy Schinkel.  
 

 
Dordtenaar (45) probeert agente 
te verstikken door op haar te zitten 

 

Foto ter illustratie. © Politie 

Een aanhouding voor belediging liep zaterdagnacht op de Beekmanstraat in Dordrecht 
compleet uit de hand. Een 45-jarige Dordtenaar en zijn zoon deelden rake klappen uit aan 
politieagenten, die de andere zoon wilden aanhouden. Vaderlief ging ook nog eens bovenop 
een politievrouw zitten en probeerde haar te verstikken. De politie arresteerde uiteindelijk drie 
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mensen waaronder een vrouw. Maar de aanstichter van dit alles, die stomdronken de politie 
had beledigd, wist te ontkomen.  

Agenten gingen zaterdag rond half twaalf naar de Beekmanstraat. Er was een melding 
gekomen van een hond die al urenlang blafte. Bij de portiekdeur van de woningen werden de 
agenten opgehouden door een dronken man. Toen ze hem wilden wegsturen, begon hij de 
politie uit te schelden. Een van de agenten wilde de man aanhouden, maar die rende weg.  

Eenmaal ingehaald, wilde een andere politieman de dronken Dordtenaar in de boeien slaan. 
Daarop kwamen plotsklaps twee anderen mannen op de agent af en vielen hem aan. Zij 
werden daarbij geholpen door een vrouw.  

‘Zo’n extreme geweldsuitbarsting is niet goed te praten’. Er waren inmiddels andere 
politieagenten op de noodoproep van hun collega’s afgekomen. Ze wisten uiteindelijk de twee 
mannen, een vader en zoon van 45 en 18 jaar, en een 37-jarige vrouw uit Dordrecht aan te 
houden. De agenten liepen flinke beurse plekken en schaafwonden op. Teamchef Joke Kajim 
is verbolgen over het gedrag: ‘We zijn er voor de burgers. Altijd. Wat nu gebeurd is, gaat alle 
perken te buiten. Dat je komt voor hulpverlening, wordt uitgescholden en dat dit uitmondt in 
zo’n extreme geweldsuitbarsting van omstanders, is op geen enkele manier goed te praten.’ 
De drie agenten zijn door hun collega’s opgevangen en hebben aangifte gedaan van het geweld. 
Het onderzoek naar het incident loopt. Bron: AD, 5 december 2020. 

 

Kabinet onder druk om met kerst te versoepelen, OMT-leden 
zijn terughoudend 

Met het vaccin bijna in de vriezer, groeit de druk op het kabinet om rond de feestdagen de 
teugels te laten vieren. Maar diverse OMT-leden zien amper ruimte, hooguit voor een groter 
kerstgezelschap thuis. 

Vandaag komt het Outbreak Management Team weer bijeen, de virologen en epidemiologen 
moeten op verzoek van het kabinet opnieuw aangeven of en welke versoepelingen rond de 
feestdagen mogelijk zijn.   

De druk is groot. Horeca-ondernemers dreigen met muiterij, veel mensen willen de feestdagen 
vieren als vanouds. Die kans is echter klein. Een tijdelijke verruiming van de groepsgrootte 
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thuis – bijvoorbeeld van dagelijks drie naar zes gasten buiten het gezin – lijkt het hoogst 
haalbare en is volgens een Binnenhofbron ‘binnen handbereik’.  

Flinke andere versoepelingen, zoals een (gedeeltelijke) heropening van de horeca zijn 
epidemiologisch gezien geen goede optie. Marion Koopmans, lid van het OMT, zegt tegen deze 
nieuwssite: ‘Ik vind versoepelingen riskant, eerlijk gezegd. We zullen de analyses van het RIVM 
goed moeten bekijken, maar volgens mij is er niet veel ruimte. Het zou jammer zijn als we nu 
met die mooie vooruitzichten over meer testen en het vaccin juist in december de basis leggen 
voor een grote derde golf.’ Bron: AD, 4 december 2020. 

 

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij de 
vorige persconferentie in november. © ANP  

Geen versoepelingen richting kerst door hoge 
besmettingscijfers' 

Ook tijdens kerst zal Nederland zich aan strenge coronamaatregelen moeten houden. Het 
aantal besmettingen is domweg te hoog om komende dinsdag grote versoepelingen aan te 
kondigen, zo valt te beluisteren in regeringskringen.  

Hooguit mogen mensen tijdens het kerstdiner iets meer mensen ontvangen dan het maximum 
van drie gasten per dag dat nu is toegestaan. Zondag werd hier tijdens het informele overleg 
op het Catshuis over doorgepraat, maar tot conclusies leidde dit overleg niet. Pas op 
dinsdagmiddag worden knopen doorgehakt, waarna premier Mark Rutte en minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie zullen geven. 

Het kabinet had de verwachtingen afgelopen week al flink getemperd. ‘Mensen snappen heel 
goed dat met deze hoge cijfers weinig kan’, zei Rutte vrijdag nog. Ook OMT-leden toonden zich 
tegenover deze site sceptisch.  
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Premier Mark Rutte kwam eerder vandaag op de fiets aan bij het Catshuis voor een overleg 
met de ministers en deskundigen over de coronacrisis. © BSR Agency 

Doordat de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames dit weekend geen daling lieten zien 
is er geen aanleiding om opeens optimistisch te zijn, aldus een betrokkene. Het aantal gemelde 
besmettingen loopt de laatste dagen zelfs weer op. Vandaag werden er 6814 positieve 
coronatesten gemeld. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen. 

Wel heeft het OMT op verzoek van het kabinet berekend wat het effect van eventuele 
versoepelingen zou kunnen zijn op de besmettingscijfers. Deze prognoses moeten het kabinet 
betere munitie geven om een afweging te maken tussen het beteugelen van het virus en 
tegemoetkoming van de drang naar feestdagen-als-vanouds. Zo zou de verruiming van het 
aantal gasten thuis - bijvoorbeeld van dagelijks drie naar zes buiten het eigen gezin - wel 
‘binnen handbereik’ zijn. ‘Maar ook dat is niet zonder risico’s’, zegt een bron. 

Ook is er gekeken wat het effect zou zijn van het al dan niet vergroten van groepsgroottes in 
bijvoorbeeld theaters, het beperkt openen van restaurants (de zogeheten ‘droge horeca’) en de 
mogelijke verlenging van de kerstvakantie.  Bron: AD, 6 december 2020.   

Winkeliers willen tóch vuurwerk verkopen en stappen naar de 
rechter 

Zo’n 150 winkeliers stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit 
jaar. Ze vinden dat het kabinet veel te laat besloot om al het vuurwerk te verbieden. 
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Winkeliers stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen dit jaar. © ANP  
 
Volgens de ondernemers wordt corona er met de haren bijgesleept om een vuurwerkverbod in 
te kunnen stellen, maar is dit een verkapte maatregel om de branche in het hart te treffen. 
‘We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme 
maatregel op dit tijdstip is absurd. Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je 
dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak’, zegt advocaat Lex de Jager, 
die de boze winkeliers bijstaat.  

Het kabinet besloot op 13 november de verkoop van bijna al het vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling te verbieden. Alleen kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten mogen nog. 
Ook afsteken is verboden. Het verbod zo kort voor oud en nieuw zorgt nu voor enorme 
problemen bij de winkeliers, stellen ze. Veel bestellingen zijn al onderweg. Het kabinet stelde 
40 miljoen euro in het vooruitzicht om de gedupeerde ondernemers te compenseren. Maar 
advocaat De Jager zegt dat het voor winkeliers nog volstrekt onduidelijk is hoe dat gaat 
uitpakken. ‘Wat wij nu kunnen zien, is dat vooral vervoers- en opslagkosten worden 
gecompenseerd. Over hoe er wordt omgegaan met verlies van omzet en reeds betaalde 
voorschotten bij leveranciers, is nog heel veel onduidelijk.’   
 

 

Vergapen aan vuurwerk is er niet bij dit jaar. © ANP  
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De maatregel is volgens het kabinet nodig om de zorg te ontlasten. Afgelopen jaar raakten 
ongeveer 1300 mensen gewond door vuurwerk. Van hen moesten er 385 in het ziekenhuis 
worden behandeld. Volgens de winkeliers die nu naar de rechter stappen, verenigd in de 
Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, verlicht een vuurwerkverbod 
de zorg helemaal niet. Het aantal gewonden is verwaarloosbaar vergeleken met andere 
ongelukken die zich voordoen rond oud en nieuw door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. 
Ook zou het aantal gewonden dit jaar nog weleens hoger kunnen uitvallen doordat mensen 
zich nu storten op het illegale vuurwerk, stellen ze. 

Niet iedere winkelier in de vuurwerkbranche stapt naar de rechter. Er zijn er in totaal ongeveer 
1300. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland laat weten het moment niet handig te 
vinden. ‘We zijn nog met het ministerie in gesprek over de compensatieregeling. Dat willen we 
eerst afwachten’, zegt woordvoerder Marcel Teunissen. Dat gesprek is dinsdag. Wanneer de 
rechtszaak dient is nog niet bekend. Bron: AD, 30 november 2020.  

Amalia mag verjaardag hele week vieren: ‘Alexia en Ariane 
mogen die week niemand meenemen’ 

Bij de koninklijke familie staat de komende week geheel in het teken van de verjaardag van 
prinses Amalia. Dat zei koningin Máxima desgevraagd in een gesprek met het ANP. Haar 
oudste dochter wordt maandag 17 jaar.   

 

De festiviteiten worden bepaald en beperkt door de geldende coronaregels, zo maakte de 
koningin duidelijk. ‘Het is bekend wat mogelijk is. Per dag mogen drie mensen op bezoek 
komen. Daar moeten we ons aan houden.’ Maar er hoeft volgens Máxima niet te worden geloot. 

‘We proberen het te spreiden. Dat op die dag drie mensen komen en dat op een andere dag 
drie anderen op bezoek komen. Dus de hele week staat in het teken van de verjaardag van 
Amalia’, vertelde de koningin. Dat beleid heeft echter wel consequenties voor Amalia’s zusjes 
Alexia en Ariane. ‘De anderen mogen niemand meebrengen.’  

‘Het is wat het is’, aldus Máxima opgewekt. ‘Je moet roeien met de riemen die je hebt en we 
maken er het beste van. Het wordt zeker een happening voor de hele familie.’ Bron: AD, 6 
december 2020.  
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Burgemeester woedend op honderden feestvierders: ‘Zo'n 
feest is asociaal en echt onacceptabel’ 

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt is woedend op de honderden feestvierders, die 
in de nacht van zaterdag op zondag langs de Schie illegaal bijeenkwamen onder het viaduct 
van de Kruithuisbrug. De politie greep hard in en slingerde bijna honderd jongeren op de bon. 
‘Dit is a-sociaal en totaal onacceptabel,’ zegt de burgemeester daags na het feest. 

 

Illegaal feest beëindigd door politie in Delft aan de Rotterdamseweg. © Politie Den Haag 
 

De jongeren hadden een verlaten deel van industrieterrein Schieoevers uitgekozen voor hun 
samenzijn, dat vanwege de coronamaatregelen verboden was. Onder het talud van de 
Kruithuisweg bevinden zich diverse leegstaande panden, die grenzen aan een terreintje dat 
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aan de zuidzijde met hekken is afgesloten, maar dat aan de noordkant vrij toegankelijk is. 
Onder het viaduct was onder meer een dj actief.  Bron: AD, 7 december 2020. 

Wetenschappers waarschuwen voor te koude klaslokalen 

Open ramen en ijskoude klaslokalen om het coronavirus buiten te houden, zijn gevaarlijk voor 
kinderen met sikkelcelziekte. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede kennis over de 
aandoening. Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwen ouders en tieners om 
vooral waakzaam te zijn voor afkoeling.   

In Nederland lijden ongeveer duizend kinderen tot 18 jaar aan sikkelcelziekte. De rode 
bloedcellen van deze patiënten zijn niet rond, maar sikkel- of maanvormig, met als gevolg dat 
ze aan elkaar kunnen klitten als ze door de bloedvaten stromen, in plaats van soepel langs 
elkaar heen te glijden. Als er zo'n ophoping (sikkelcrise) is, krijgt het gebied erachter minder 
zuurstof en ontstaan hevige pijnen en orgaanschade.  

Hoewel kinderen met sikkelcelziekte naar gewone scholen gaan, hebben ze wél speciale 
aandacht nodig. Op scholen ontbreekt echter vaak kennis over de aandoening, merkt 
onderzoeker Maite Houwing. ‘Door de onbekendheid kan het voor ouders moeilijk zijn om goed 
over te brengen hoe serieus deze ziekte is. Soms wuiven scholen het een beetje weg’, 
constateert ze. Daarnaast is er bij sommige ouders sprake van een taalbarrière. 

Want er zijn wel degelijk dingen waar leerkrachten rekening mee moeten houden. De kinderen 
mogen bijvoorbeeld absoluut niet koud worden. Bij kou trekken de bloedvaten samen en is 
de kans op een sikkelcrise groter.  

 

Leerlingen met sikkelcelziekte mogen het niet te koud krijgen in de klas. © ANP 

Dat in veel lokalen in deze coronatijd de ramen wagenwijd openstaan, baart Houwing zorgen. 
Voor sikkelcelpatiënten kan de koude tocht die daarmee binnenkomt gevaarlijk zijn. ‘Ik snap 
dat scholen in deze tijd goed willen ventileren, maar als er een leerling met sikkelcelziekte in 
de klas zit, mag het lokaal niet te veel afkoelen.’ Het ziekenhuis gaat de ouders van deze 
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patiënten extra over de koude klaslokalen voorlichten, in de hoop dat die het probleem met 
de leerkracht bespreken en hun kind extra warm aankleden. 

‘Ik snap dat scholen in deze tijd goed willen ventileren, maar als er een leerling met sikkelcel-

ziekte in de klas zit, mag het lokaal niet te veel afkoelen’, aldus Maite Houwing, Erasmus MC. 

Overigens is schoolzwemmen voor sikkelcelpatiënten ook lastig. Ze kunnen niet bibberend 
aan de kant wachten. De onderzoeker bekijkt of er wetsuits voor deze leerlingen kunnen 
komen, zodat ze gewoon met de lessen kunnen meedoen.  

Het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis ontwikkelde al een folder speciaal voor scholen. 
Want naast het voorkomen van kou is ook genoeg drinken heel belangrijk. Door veel te drinken 
blijft het bloed van patiënten zo vloeibaar mogelijk. ‘Ik hoor wel eens dat kinderen alleen 
tijdens de pauzes mogen drinken, maar sikkelcelpatiënten moeten continu een flesje water op 
tafel hebben staan’, zegt Houwing.  

Als een kind last krijgt van pijn, bijvoorbeeld in de ledematen of buik, kan dat een beginnende 
sikkelcrise zijn en moet het direct pijnstilling krijgen. ‘Gewone kinderen zet je misschien even 
rustig in de leeshoek, maar pijn bij deze leerlingen moet je heel serieus nemen. Door pijn 
trekken de bloedvaten samen en wordt het alleen maar erger’, legt de onderzoeker uit.  Bron: 
AD, 7 december 2020.   
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Door de coronacrisis zit een nieuwe groep Nederlanders met 
schulden 

Een nieuwe groep Nederlanders heeft als gevolg van de coronapandemie schulden, meldt 
incassobureau Intrum op basis van jaarlijks onderzoek. Het gaat volgens Intrum om mensen 
die nauwelijks ervaring hebben met incasso. Het bureau noemt dat ‘zorgwekkend’ en 
gevaarlijk, omdat deze groep geneigd is een incasso te negeren en daardoor schulden kunnen 
oplopen. 

Mensen die geen ervaring hebben met incasso’s zouden ook ‘onverstandige oplossingen’ 
kunnen gaan zoeken, zoals geld lenen om hun schulden af te lossen, aldus Intrum. Een 
betaalregeling, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening kunnen volgens 
Intrum oplossingen zijn. 

Daarnaast maken ook meer Nederlanders zich zorgen over hun financiën door de coronacrisis. 
21 procent van de ondervraagden zegt achteruit te zijn gegaan in inkomen. Ruim een kwart 
spaart minder dan voorheen. Met name jongeren tussen 18 en 37 jaar geven aan dat zij nu 
met minder inkomen moeten rondkomen. Ook mensen die tot nu toe nog geen gevolgen 
hebben van de virusuitbraak zeggen onrustig te zijn. Een derde vreest dat de pandemie 
negatieve gevolgen heeft voor hun inkomen. 

Ondervraagden zeggen zelf al naar oplossingen voor hun verminderde inkomen te zoeken. Een 
derde geeft aan te bezuinigen op niet-essentiële uitgaven. Ruim een vijfde zegt terug te vallen 
op spaargeld. Ook kijken mensen naar hoe om te gaan met de vaste lasten. Van de 
ondervraagden zegt tien procent een betalingsregeling te hebben getroffen om bijvoorbeeld de 
huur of hypotheek te kunnen bevriezen. 

Het Europese onderzoek is uitgevoerd in vierentwintig landen. In Nederland ondervroeg 
Intrum duizend consumenten naar hun inkomen, financieel welzijn, betalingsverkeer en 
spaargedrag. 
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Een nieuwe aanpak helpt mensen met schulden sneller uit het rood.  Die aanpak, waarbij 
schuldeisers van te voren akkoord gaan met een plan van terugbetaling, wordt door steeds 
meer gemeenten overgenomen. Bron: De Telegraaf, 7 december 2020. 
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Laatste nertsen op Nederlandse fokkerijen gedood 

 

 

NVWA-medewerkers zijn bezig met het ruimen van een nertsenfokkerij te Deurne 

De laatste overgebleven nertsen op houderijen in Nederland zijn deze week gedood. Dat heeft 
landbouwminister Carola Schouten gezegd in de Tweede Kamer. Verder in dit liveblog onder 
meer: rond de kerstdagen staan Nederland eerder strengere coronamaatregelen te wachten 
dan een versoepeling.  

Eerder deze week zijn de laatste overgebleven nertsen op fokkerijen in Nederland gedood. Dat 
heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd in de Tweede Kamer. Al eerder was bekend 
dat de nertsenfokkerij nog dit jaar tot een einde zou komen.  

Het verbod op het fokken van nertsen is jaren naar voren gehaald omdat de dieren besmet 
kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, 
ook als er voor mensen bijvoorbeeld een vaccin is gevonden. Nertsen worden normaal 
gesproken aan het einde van het jaar afgemaakt voor hun vacht. Die 'pelsperiode' is nu 
afgelopen, dus alle nertsen, ook op gezonde bedrijven, zijn gedood. Bron: RTL, 8 december 
2020. 

Dertig prikpoli's om zorgpersoneel verpleeghuizen te 
vaccineren 

Het kabinet zet als eerste in op vaccinatie van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Zij komen 
in aanmerking voor het vaccin van BioNTech/Pfizer, als dat deze maand wordt goedgekeurd. 
Er komen dertig prikpoli’s verspreid over het land. 

Dat heeft zorgminister De Jonge vanavond bekendgemaakt. Na de medewerkers van 
verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen 
het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.  

Gelijk met het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt zo snel mogelijk gestart 
met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een 
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verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen het vaccin van Moderna aangeboden. Naar 
verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating 
van dit vaccin. 

Minister De Jonge noemt het routeplan ‘een nieuw stukje van de complexe puzzel’. ‘Iedereen 
die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de 
eerste prik te kunnen zetten.’ 

Van het vaccin van BioNTech/Pfizer krijgt Nederland, op basis van nieuwe, recente informatie 
naar verwachting begin januari (kort na EMA-goedkeuring) 507.000 doses. Dat is veel minder 
dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. In het eerste kwartaal 
van 2021 volgen nog eens 1,7 miljoen doses. 

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is verpakt per 975 doses en moet worden bewaard bij -75°C. 
Om verspilling van de schaarse vaccins te beperken, wordt dit vaccin ingezet op de ongeveer 
dertig centrale priklocaties, die de GGD gaat opzetten. Daarbij wordt aangesloten bij 
bestaande testlocaties, indien geschikt. De prikstraten zijn in januari gereed. 

Het vaccin van Moderna leent zich naar verwachting beter voor kleinschalige distributie en 
wordt daarom ingezet voor bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Van het Moderna-vaccin ontvangt Nederland in het eerste kwartaal 
van 2021 volgens de laatste berichten 390.000 doses. Bron: AD, 8 december 2020.  

 

Opmerkingen Rutte over horeca snijden geen hout 

De opmerkingen van premier Rutte over het gesloten houden van de horeca snijden geen hout. 
Dat vindt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. ‘We moeten zo snel 
mogelijk om de tafel, om zo snel mogelijk weer open te gaan.’ 

Op de coronapersconferentie deze avond zei premier Rutte stellig dat hij geen voorstander is 
van het openen van de horeca. Rutte zei dat in reactie op een uitgelekte notitie van het 
ministerie van Economische Zaken, waarin staat dat het sluiten van horeca mogelijk een 
averechts effect heeft. 
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Volgens Rutte klopt die stelling niet. In de horeca zijn mensen vaak langer dan 15 minuten 
bij elkaar, in een gesloten ruimte. Dat zou snel leiden tot besmettingen. ‘Een non-
argumentatie’, vindt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Bij de 
sportschool of kapper ben je ook langer dan 15 minuten. Het draait om het protocol: hoeveel 
mensen je toelaat, en op welke afstand.’ 

Volgens Willemsen blijkt uit RIVM-cijfers dat de besmettingen in de horeca juist heel erg 
meevallen. ‘Wij roepen dat al maanden. Uit het gelekte stuk blijkt dat er op andere ministeries 
ook zo over wordt gedacht.’ 

Anderen staan juist achter de besluiten van het kabinet. Het is ‘absoluut verstandig’ dat het 
kabinet de coronamaatregelen voor de komende kerstdagen niet versoepelt, zegt voorzitter van 
het Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding Anja Schreijer. Premier Rutte kondigde 
dinsdagavond aan dat mensen met kerst niet meer dan het nu geldende maximum van drie 
extra gasten thuis mogen uitnodigen. 

‘Er is simpelweg geen ruimte voor versoepelingen’, zegt Schreijer, ook lid van het Outbreak 
Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid. ‘Kerst en oud en 
nieuw geven een opeenstapeling van contactmomenten en daarmee kansen om het virus 
verder te verspreiden.’ Bron: AD, 8 december 2020. 
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Laatste ontwikkelingen 
 

Zorgwekkende stijging aantal meldingen COVID-19 

Afgelopen week zijn er 27% meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen 
gerapporteerd dan een week eerder. In de week van 2 tot en met 8 december werden 43.103 
nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Ruim 9.000 meldingen meer 
dan 33.949 meldingen in de week daarvoor. In iedere veiligheidsregio steeg het aantal nieuwe 
meldingen van COVID-19 besmettingen. Meer mensen hebben zich laten testen. Het 
percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen van 11,1% naar 11,6% afgelopen 
week. Het reproductiegetal van 20 november is 1,00 (ondergrens 0,97 – bovengrens 1,03). Het 
risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), 
‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 20 regio’s ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 5 op 
‘ernstig’, 0 op ‘zorgelijk’ en 0 op ‘waakzaam.‘ Bron: Coronadashboard.rijksoverheid, 8 
december 2020. 
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Rutte kondigt sobere kerst aan, zelfs verscherpingen nog 
mogelijk 

Premier Mark Rutte heeft een sombere boodschap voor kerst: meer dan drie gasten thuis voor 
het diner zit er niet in. Ook de horeca blijft dicht. Sterker nog: Rutte sluit niet uit dat er nog 
verscherpingen gaan komen in aanloop naar de kerstdagen. 

Rutte: ‘Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Het laat zien 
hoe extra belangrijk kerst voor ons is. Het is een zwaar jaar voor veel mensen. Een tijd van 
verdriet en rouw, zeker voor hen die iemand hebben verloren. Door corona tellen we al 10.000 
lege stoelen aan de kersttafel. Reden temeer dat we samen willen zijn.’ 
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Toch heeft de premier daarover alleen maar slecht nieuws: ‘De vraag is veel gesteld: wat kan 
er met kerst? Het antwoord is helaas: niet meer dan de afgelopen maanden. We hadden op 
meer gehoopt.’ 

Het kabinet voelt nog steeds de druk van het aantal besmettingen. De afgelopen week nam 
het aantal positieve testen ook weer flink toe. Bovendien wordt het hele land getroffen en is in 
‘elke leeftijdsgroep’ een toename te zien. Rutte zegt te begrijpen dat Nederland snakt naar 
versoepelingen, maar kan ze simpelweg niet in het vooruitzicht stellen, meent hij. Omdat het 
aantal besmettingen nog steeds oploopt, wordt ook de druk op ziekenhuizen groter, is de 
verwachting.  

Rutte zei zelfs dat er in aanloop naar kerst ook nog een verscherping van de maatregelen nodig 
zou kunnen zijn. ‘We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn,’ zei hij. Wel zegt het 
kabinet ‘te proberen’ om het toegestane aantal gasten met kerst ‘op drie te houden'.   

Rutte sloeg een alarmerende toon aan. ‘Want het gaat echt niet goed. Niet met de 
besmettingscijfers en niet met de ziekenhuisopnames. We zitten op meer dan het dubbele. We 
staan nu op een tweesprong. Of we zorgen dat het weer de goede kant op gaat, of de cijfers 
blijven stijgen en dan sluit ik niet uit dat we voor de kerst weer bij u terug moeten komen met 
strengere maatregelen. Laten we de kerstperiode zo goed mogelijk benutten door zoveel 
mogelijk thuis te blijven.’  

Minister Hugo de Jonge (Zorg) voegde daar aan toe: ‘We moeten echt uitkijken dat we elkaar 
met kerst niet de derde golf in rommelen.’   

Toch is ook binnen de ministersploeg ongemak dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ voortduurt. Zo 
lekte er vanmiddag een interne notitie van het ministerie van Economische Zaken uit, waarin 
voor heropening van de horeca wordt gepleit. Die heropening zou het aantal besmettingen 
zelfs doen dalen, omdat mensen dan minder vaak dan nu het geval is thuis zouden afspreken. 
 
Zowel het ministerie als het RIVM haastte zich te zeggen dat het niet om doorgerekende 
analyses ging. Maar het toont wel aan dat er krachten in of rond het kabinet zijn die menen 
dat de horeca te veel schade aan het oplopen is door de voortdurende sluiting. 

Rutte wilde hier niet op ingaan. ‘Ik ken het memo niet en de conclusie dat opening van de 
horeca tot minder besmettingen zou leiden, klopt ook niet, dat zal het OMT bevestigen.’ 

Of het lekken ‘iets’ zegt  over de verhoudingen binnen het kabinet, ontkent hij. ‘Er zijn allerlei 
gedachten, er ligt van alles aan plannen op tafel, maar nee, ik denk niet dat dit iets zegt over 
de onderlinge verhoudingen. In Den Haag lekt wel eens iets, zo is het.’ 

Rutte merkte nog op dat ‘we’ de horeca wel kunnen helpen door maaltijden met of rond kerst 
af te halen of te bestellen ‘bij uw favoriete restaurants’.  

Ook werd aangehaald dat ‘corona-moeheid toe aan het nemen is’. ‘Dat voelen we allemaal. 
Maar in het bijzonder wordt dat gevoeld in de zorg, in de verpleeghuizen. Het wordt steeds 
lastiger de roosters rond te krijgen. Alleen al om die reden moeten we ons houden aan de 
maatregelen, zodat die mensen wat lucht krijgen.’ 

Tegelijk zorgde Rutte voor één glimpje hoop: het kabinet gaat de experts van het OMT laten 
bekijken of het ‘in januari’ weer mogelijk zou kunnen worden voor mensen onder de 27 jaar 
in groepsverband te sporten. 
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Ook bevestigde minister Hugo de Jonge (Zorg) dat er ‘strak gecontroleerde’ proefprojecten in 
januari plaats gaan vinden in de cultuursector. Dat kondigde het kabinet eerder ook al 
aan.  Bron: AD, 8 december 2020.  

 

 

Niet Brabant, niet de Randstad, maar heel Nederland is nu 
coronahoofdstad 
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Meer dan voorheen heeft het coronavirus zich uitgespreid over heel Nederland. Waren de 
regionale verschillen eerst nog enorm: nu ligt het aantal besmettingen in 21 van de 25 regio's 
binnen een beperkte bandbreedte. Alleen Zeeland en de drie noordelijke provincies 
onderscheiden zich nog enigszins, maar ook deze regio's kruipen naar het Nederlandse 
gemiddelde toe. 

Dat blijkt uit een analyse van de besmettingscijfers die het RIVM vandaag naar buiten bracht. 
Gemiddeld vielen de afgelopen week per 100.000 Nederlanders 237 positieve testen te noteren. 
Van de 25 Veiligheidsregio's zitten er 21 op een niveau tussen de 200 en 303. Bij een aantal 
van 250 positieve tests per 100.000 inwoners geeft het kabinet een regio het risiconiveau 'zeer 
ernstig’. Bron: AD, 8 december 2020.  

 

 

Danny Vera. © BrunoPress / Heukers Media 
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Dit is waarom Roller Coaster de gedoodverfde koploper kon 
verslaan in de Top 2000 

Als er één nummer was dat Bohemian Rhapsody kon aftroeven, was het Roller Coaster. Maar 
dat het liedje daadwerkelijk de koppositie zou veroveren in de Top 2000 had Danny Vera nooit 
verwacht. ‘Ik was er stil van. Misschien naïef, maar ik dacht dat mensen er misschien wel een 
beetje klaar mee zouden zijn.’ 

Roller Coaster heeft de meest begeerde plek veroverd in het collectieve geheugen dat Nederland 
sinds de jaarwisseling kent als Top 2000. Een net zo collectieve wetenschap is dat Queen 
(bijna) altijd bovenaan staat met Bohemian Rhapsody. Met die toepasselijke gong die het jaar 
uitluidt. Bron: AD, 7 december 2020.   

Chronisch zieken vaak geweigerd vanwege mondkapjesplicht: 
‘Als crimineel behandeld’ 

Mensen met een beperking of chronische ziekte worden vaak geweigerd in winkels als ze om 
medische redenen geen mondkapje dragen maar een spatscherm. De belangenorganisatie 
Ieder(in) kreeg al honderden meldingen. ‘De verhalen zijn schrijnend en hartverscheurend. 
Dit is zorgelijk.’ 

 

Mensen doen in winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht boodschappen met een mondkapje 
op. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 

Op de website Rijksoverheid.nl staat dat voor mensen met een beperking of chronische ziekte 
uitzonderingsregels gelden op de mondkapjesplicht die sinds 1 december in openbare 
binnenruimtes van kracht is. 

Als zij om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, mogen ze ook een spatscherm 
(faceshield) dragen. Ook kunnen ze een pasje downloaden waarop ze kunnen toelichten 
waarom ze geen mondkapje dragen. Het pasje is al ruim 100.000 keer gedownload. 

Desondanks blijkt uit het meldpunt van Ieder(in) dat veel mensen met een beperking of 
chronische ziekte de toegang tot winkels en banken wordt geweigerd als ze een spatscherm 
dragen of een pasje tonen. 



150 

 

‘Soms laten ze zelfs hun medicatie zien of een verklaring van een arts of ziekenhuis’, zegt 
directeur Illya Soffer. ‘Een patiënt met een neurologische aandoening werd zelfs bij de balie 
van het ziekenhuis geweigerd, waardoor die niet naar de afspraak met de specialist kon. Ook 
worden mensen door hun werkgever gedwongen een mondkapje te dragen. Dat zorgt voor 
conflicten.’ 
 
Volgens Soffer gaat het onder meer om long- en hartpatiënten, maar ook mensen met 
psychische aandoeningen, angststoornissen of trauma’s. Mensen met astma of COPD kunnen 
geen mondkapje dragen, omdat ze anders te weinig zuurstof in hun bloed krijgen. 
 
‘Mensen belden ons huilend op omdat ze al een paar keer waren flauwgevallen. Ze worden 
buitengesloten en als een crimineel behandeld. Andere klanten reageren boos, zeggen dat ze 
zich aanstellen of de schuld zijn van de coronapandemie. Veel angst en agressie wordt op hen 
geprojecteerd.’ 
 
Soffer snapt dat er ook mensen zijn die als statement een mondkapje weigeren te dragen en 
het argument van ‘medische redenen’ misbruiken. ‘Die paar mensen mogen het niet verpesten 
voor de grote groep chronisch zieken.’ 

Volgens Ieder(in) moet duidelijker naar het publiek en winkeliers gecommuniceerd worden dat 
er uitzonderingen gelden voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  

‘De focus ligt op het tegenhouden van fraudeurs’, zegt Soffer. ‘Maar er zijn honderdduizenden 
mensen die om legitieme redenen geen mondkapje kunnen dragen. Vertrouw erop dat die 
mensen dat niet doen om anderen te besmetten, maar omdat ze geen alternatief hebben.’ 

De impact van de mondkapjesplicht op hen is groot. ‘Ze leven al sinds maart in een sober 
regime, doen nauwelijks mee in de samenleving’, zegt Soffer. ‘Nu durven ze eindelijk weer naar 
buiten omdat iedereen een mondkapje moet dragen, en dan kunnen ze vaak niet naar hun 
arts, winkel of de bank. Bron: AD, 7 december 2020. 
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… elkaar werd getrapt.  

‘Ik ben twintig jaar lang politieagent. De mate van geweld heeft een enorme impact op mij.’  
Bron: AD, 8 december 2020. 
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Jaap van Dissel, directeur RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team © ANP 
 

Experts OMT maken zich zorgen over ‘fake news’ rondom 
corona 

De experts van het Outbreak Management Team zijn er bezorgd over dat nepnieuws over de 
coronatest en het virus zelf wordt verspreid. Dat schrijven ze in een kabinetsadvies.  

‘Het OMT maakt zich zorgen over berichten in de media dat SARS-CoV-2 niet echt zou bestaan 
of dat de PCR geen betrouwbare test is’ melden de virologen onder leiding van Jaap van Dissel 
(RIVM).   

 Sterker nog, de experts willen dat bijvoorbeeld politici duidelijk maken dat ‘fake news’ niet 
goed is.  
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‘Het OMT vindt het wenselijk dat hierover duidelijk wordt gecommuniceerd en dat hierover 
stelling wordt ingenomen door de beleidsmakers, waarbij men zich uitspreekt dat 
bewuste desinformatie onacceptabel is.’ 

In de Tweede Kamer heeft vooral Kamerlid Wybren van Haga de afgelopen maanden vragen 
gesteld over de werkzaamheid en betrouwbaarheid van de coronatest die nu het meest wordt 
gebruikt.  

Van Haga reageert furieus op de algemene beschuldiging van het OMT. ‘Dit is een 
Orwelliaanse manier van met de waarheid omgaan. Er is een onwil bij deze experts om naar 
de feiten te kijken. Terwijl er heel veel fouten in deze test zitten, dat is gewoon gevaarlijk. Het 
is bijna misdadig dat je het hele land op slot zet op basis van de PCR-test.’ 

De Stichting Viruswaarheid, die de afgelopen maanden nauw contact had met Van Haga, eiste 
recent in een kort geding dat de overheid het gebruik van de pcr-testen zou staken. De 
rechtbank Den Haag wees vanochtend alle vorderingen van de stichting af. De rechter 
oordeelde dat ‘het gebruik van de PCR-test niet in strijd is met de voorschriften van de 
fabrikanten of de CE-certificering’.  ‘De PCR-test is ook voldoende betrouwbaar om op deze 
grootschalige wijze ingezet te worden’, aldus de rechtbank’. 

Ook hoeft de overheid haar communicatie niet aan te passen. Viruswaarheid wilde dat er niet 
langer over ‘besmettingen’ zou worden gesproken.  ‘Het is niet gebleken dat de 
overheidscommunicatie tot nu toe feitelijk onjuist, misleidend of bovenmatig angstaanjagend 
is geweest’, stelt de rechtbank. Bron: AD, 9 december 2020. 

 

Verpleeghuis laat corona bewust de vrije loop: ‘Wij kiezen voor 
levensvreugde’ 
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In het nieuwe verpleeghuis de Riethorst in hartje Geertruidenberg grijpt het coronavirus om 
zich heen. Veertig van de 75 bewoners zijn besmet. Vijftien medewerkers zijn ziek. Vervelend, 
maar niet verrassend, aldus De Riethorst: ‘Dit is een weloverwogen keuze.’ 

‘Het virus is binnengedrongen’ bevestigt bestuurder Mireille de Wee van Riethorst 
Stromenland 'haar grootste vrees'. ‘We zien het op meer locaties waar we mensen met 
dementie verplegen. Als het virus eenmaal binnen is dan wordt het ongelooflijk spannend. 
Covid-19 en dementie gaan niet samen.’ Bron: AD, 9 december 2020. 

 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) arriveerde op 25 oktober bij het Catshuis voor het 
overleg waar de complete lockdown werd bediscussieerd. © ANP 
 

Horrorscenario volledige lockdown werd besproken in 
Catshuis 

Het kabinet heeft tijdens de Catshuissessie van zondag 25 oktober gediscussieerd over de 
optie om Nederland totaal op slot te gooien ter bestrijding van de coronacrisis. Dat blijkt uit 
een vannacht vrijgegeven vertrouwelijk discussiestuk. 

In de notitie, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 
wordt nauwkeurig omschreven wat een volledige lockdown inhoudt: mensen moeten 
thuisblijven, bezoek is verboden, alleen essentiële reizen buiten de eigen woonplaats zijn 
toegestaan, alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten (binnen en buiten) zijn uitgebannen en de 
detailhandel, sportverenigingen -en scholen, musea, bioscopen, restaurants, onderwijs en 
kinderopvang zijn gesloten. Bron: AD, 9 december 2020. 
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Bijzonder corona-nieuws op Urk, drie zorgenkindjes in Oost-
Nederland  

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is nog steeds hoog en ook in onze regio is nog 
geen daling zichtbaar. In Oost-Nederland werden het afgelopen etmaal 494 nieuwe 
besmettingen geteld, vijf meer dan een dag eerder, toen er wél een daling te zien was. Drie 
gemeenten zijn de zorgenkindjes, voor Urk is er juist goed nieuws.  

Op de coronakaart scoort Nijkerk het slechtst van de regio met 76 positieve tests per 100.000 
inwoners. In absolute aantallen werden er in Nijkerk 33 mensen positief getest. Deventer is 
met 59 nieuwe besmettingen ook nog steeds een coronahaard, net als de veel kleinere 
buurgemeente Rijssen-Holten met 24 nieuwe besmettingen. 

Noordelijk Flevoland is nog steeds relatief donker gekleurd op de kaart, maar minder dan de 
voorbije weken, want het aantal nieuwe besmettingen neemt hier langzaam af. 
Noordoostpolder (20 nieuwe besmettingen), Dronten (21), Urk (7) en Lelystad (35) zijn nog 
altijd niet zonder zorgen.  

Voor Urk is het huidige aantal besmettingen bijzonder. Het vissersdorp kampte de afgelopen 
tijd steevast met een hoog aantal positieve testen en sloeg daardoor continu donkerrood uit. 
Daar is nu (voorlopig) een einde aan gekomen. 

Slechts zes gemeenten in onze regio telden het afgelopen etmaal minder dan vijf besmettingen; 
Olst-Wijhe (1), Heerde (2), Epe (3), Hattem (4), Zutphen (4) en Brummen (4). 

Het aantal ziekenhuisopnamen met covidpatiënten daalt licht in de afgelopen dagen. Over de 
laatste drie dagen werden gemiddeld 125 covidpatiënten opgenomen in Nederland. Op 9 
december zijn 26 covidpatiënten opgenomen op een IC-afdeling, gisteren waren dat er 22. Het 
getal ligt nog boven de gewenste bovengrens van 20, die premier Rutte aanhoudt als limiet 
voordat hij de coronarestricties wil versoepelen.  

Landelijk werden de afgelopen 24 uur 6.589 mensen positief getest op corona, een stijging 
met 421 gevallen. Het meest recente reproductiegetal is in Nederland nu 1. Bij een 
reproductiegetal lager dan 1 neemt het aantal besmettingen af, bij 1 blijft het gelijk. Bron: De 
Stentor, 9  december 2020. 
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Hier raken mensen in het donkerrode Deventer het vaakst 
besmet met corona 

Uit bron- en contactonderzoek door de GGD blijkt dat het grote aantal corona-besmettingen 
in Deventer vooral in de privésfeer en op het werk plaatshebben. Burgemeester Ron König ziet 
dan ook geen reden om tot algemene, strengere maatregelen over te gaan. ‘Het heeft puur met 
het eigen gedrag te maken.’ 

  

Burgemeester König dreigde nog de winkels te sluiten als het te druk zou worden, maar de 
besmettingen in Deventer vinden vooral thuis en op het werk plaats. © archief/Ronald Hissink 

Deventer en ook buurgemeente Raalte zijn de zorgenkindjes in de regio IJsselland; ze kleuren 
donkerrood op de dagelijkse coronakaart van het RIVM. De twee gemeentes hebben ruim 
honderd besmette personen per 100.000 inwoners en dat is fors boven het gemiddelde in de 
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regio. ‘Het aantal besmettingen ligt echt heel hoog, dat baart me veel zorgen’, zegt 
burgemeester König.  

Desondanks ziet hij geen reden om tot verregaande, lokale maatregelen over te gaan. Vorige 
week waren er nog clusters met besmettingen te zien in instellingen als scholen en 
verzorgingshuizen, maar de hoge aantallen doen zich nu door de hele stad heen voor en op 
allerlei plekken. ‘Het is door heel Deventer gelijkmatig verspreid’, zegt König. ‘We kunnen niet 
goed zien waar het exact fout gaat.’ ‘Daarom blijven we er op hameren om ook thuis niet de 
hele dag mensen te ontvangen en waar mogelijk wel thuis te werken. Het is echt belangrijk 
om daar op te blijven letten. De kans dat je thuis of op het werk besmet raakt, is nu het 
grootst.’ 

König realiseert zich ook dat besmetting in de thuissituatie niet altijd te voorkomen is. ‘Als je 
ziet hoe mensen in studentenhuizen op elkaar gepakt zitten, dat is bijna niet te doen. En de 
tweede golf duurt nu al veel langer dan de eerste, dat maakt het extra moeilijk. Enig voordeel 
is dat mensen nu minder ziek worden.’ 

Deventer krijgt woensdag weer cijfers per wijk binnen en kan dan bekijken of er maatregelen 
of extra waarschuwingen nodig zijn. In oktober was het aantal besmettingen in Bathmen zo 
hoog, dat König de dorpelingen vroeg vrijwillig in lockdown te gaan. Sportclubs en horeca 
gingen toen vrijwillig op slot en dat hielp het aantal besmettingen te verminderen. 

Mogelijk overweegt de gemeente maatregelen als woensdag blijkt dat er weer nieuwe 
concentraties van besmettingen in bepaalde wijken of bijvoorbeeld op scholen zijn. ‘Maar dan 
moeten we echt heel goed naar die cijfers kijken en beoordelen of dat wel zin heeft.’ 

Toch ziet König ook licht aan het einde van de tunnel, nu er mogelijk in januari een vaccin is. 
‘Maar dan nog kan het tot augustus duren voor we voldoende mensen hebben gevaccineerd. 

Tot die tijd roep ik mensen op voorzichtig te blijven.’ Bron: De Stentor, 9 december 2020.   
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Veel corona op middelbare scholen Deventer: Het Vlier sluit, 
De Marke stuurt opnieuw kinderen weg 

 

Op Het Vlier werden onlangs mondkapjes uitgedeeld, maar ondanks deze voorzorgsmaatregel 
gaat de school morgen dicht. © FOTO HISSINK 

Het hoge aantal corona-besmettingen in Deventer treft vooral middelbare scholieren en hun 
ouders. Dat blijkt uit cijfers die de GGD vandaag met de gemeente heeft doorgenomen. 
Middelbare School Het Vlier, met bijna 1.500 leerlingen, gaat morgen dan ook dicht. De Marke 
stuurde opnieuw leerlingen naar huis.  

Volgens gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman is het echter niet zo dat leerlingen in 
Deventer elkaar massaal aansteken. ‘Dan zou je kleine clusterbommetjes hebben met een 
paar klassen waar bijna iedereen elkaar heeft aangestoken, maar dat is niet zo’, zegt 
Stuurman.  

Uit de cijfers van de GGD blijkt dat er op alle scholen in  heel veel klassen  twee of drie 
leerlingen besmet zijn. De grootste groep besmette jongeren is tussen de 13 en 17 jaar. Omdat 
veel besmettingen ook thuis plaatsvinden vormen hun ouders in de leeftijd van 30 tot 50 jaar 
de tweede grote groep met corona. 

De besmettingen verschillen ook nauwelijks per wijk, al zijn er wel pieken te zien in wijken 
met veel jongeren. ‘In de Vijfhoek wonen veel jonge mensen, daar zien we bijvoorbeeld wel een 
piek. Maar er is geen reden tot extra maatregelen in bepaalde wijken.’ 

Desondanks is het aantal leraren op Het Vlier in de wijk Borgele nu zo laag, dat in 
samenspraak met de GGD besloten is de school vanaf morgen een week te sluiten. Het aantal 
docenten dat vanwege corona-klachten of in afwachting van testresultaten  thuiszit, is 
inmiddels boven de 20 procent uitgekomen. Normaal lesgeven is niet meer mogelijk, zegt 
directeur Geri ten Brinke van de school met bijna 1.500 leerlingen. 

 ‘Het is niet meer te organiseren op deze manier,’ zegt Ten Brinke. ‘Een aantal docenten gaf al 
les vanuit huis aan leerlingen op school, maar we hebben simpelweg te weinig mensen over 
om dit hier goed te begeleiden.’ 
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In overleg met de GGD en de centrale directie van het Etty Hillesum College, waar Het Vlier 
onder valt, is besloten dat alle lessen vanaf morgenvroeg online zullen zijn en door de 
leerlingen thuis gevolgd worden. Dat duurt tot minstens woensdag 16 december.  

De rigoureuze maatregel is ook genomen om te voorkomen dat de toets-herkansingen volgende 
week donderdag en vrijdag niet door kunnen gaan. ‘We hadden het misschien nog langer 
kunnen rekken, maar dan hadden we het probleem misschien naar volgende week verplaatst’, 
zegt directeur Ten Brinke. ‘We hebben juist vanwege de vele gemiste lessen en toetsen extra 
aandacht aan de herkansingen gegeven, dus die moeten doorgaan.’ De herkansingen zijn 
vooralsnog gewoon op school. 

Op dit moment zitten twee docenten van Het Vlier die daadwerkelijk besmet zijn met het virus, 
thuis. Twintig procent van alle docenten mag niet naar school omdat ze in quarantaine 
moeten, getest moeten worden of in afwachting zijn  van de uitslag van hun coronatest.  

Op Het Vlier zitten alleen bovenbouw-leerlingen van havo en vwo. Van de bijna 1.500 
scholieren zitten er 200 thuis. ‘Van 50 weten we niet exact wat de klachten zijn, maar van 
150 weten we ook dat het thuisblijven wél met corona te maken heeft.’ 

 
 

Ook De Marke-Noord in Deventer gaat weer deels op slot. © Sandra Veltmaat 

Ook een deel van de leerlingen van De Marke in Deventer is opnieuw naar huis gestuurd voor 
online lessen. Eerder al bleven alle 1.300 leerlingen op 27 en 30 november twee dagen thuis 
vanwege problemen rondom corona-quarantaine en -isolatie van docenten van de vmbo-
school. 

Directeur Maaike Morsink laat weten dat alle leerlingen tot gisteren weer lessen in de lokalen 
op de locaties De Marke Noord en Zuid volgden. ‘We hebben echter moeten besluiten opnieuw 
een deel van de leerlingen naar huis te sturen, dit keer ook de leerlingen van de locatie Het 
Corberic, onze Vrije School.’ 

De leerlingen van 3 en 4 mavo en een deel van de tweede klassen hebben vanaf vandaag tot 
de kerstvakantie uitsluitend online les. ‘Dat heeft weer te maken met docenten die vanwege 
mogelijke besmetting in quarantaine moeten.' 
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Ongeveer veertig procent van de leerlingen krijgt voorlopig alleen online les, zestig procent 
komt wel gewoon naar school voor klassikale lessen. 

Volleybalclub Avior heeft besloten uit voorzorg een aantal trainingen voor jeugdteams te 
annuleren. Verschillende teams zijn met vervroegd kerstreces gestuurd.  Bron: De Stentor, 9 
december 2020.  
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Verpleeg- en verzorgingshuizen slaan alarm: soms 30 tot 40 
procent van bewoners besmet met corona 

Het water staat de verpleeg- en verzorgingshuizen in Brabant weer aan de lippen. Dat zei 
Conny Helder, bestuurder van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in onze provincie, 
woensdagochtend tijdens een presentatie aan leden van de Tweede Kamer. Volgens haar is in 
meerdere huizen dertig tot veertig procent van de bewoners besmet. 
 
Het systeem van langdurige zorg is volgens bestuurder Conny Helder niet berekend op de 
lengte van de coronacrisis, de structurele personeelstekorten en een toenemend aantal 
besmettingen in verpleeghuizen.  
 
Bij haar toelichting op de situatie in de verpleeg- en verzorgingssector zoomde ze specifiek in 
op Noord-Brabant. ‘De tweede golf is zeker niet gestopt. Die is nog bezig’, stelde Helder. ‘Met 
name in Brabant staat het water de verpleeghuizen echt weer aan de lippen. De continuïteit 
van de zorg staat aan alle kanten onder druk. De rek is er echt uit.’ 
 
Als voorbeeld noemde Helder een grote corona-uitbraak in Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG 
van zorgorganisatie Tante Louise in Bergen op Zoom, waarvan zij bestuurder is: 

• Van de 168 bewoners bleken er vorige maand 92 besmet te zijn met het virus. 
• 60 cliënten kregen zuurstof. 
• 29 van hen overleden, soms in groepen van zes. 

‘Je kunt je voorstellen wat er gebeurt in zo’n huis als je versneld afscheid moet nemen van 
zoveel mensen’, stelt Helder.  
 
Ook veel medewerkers bleken positief te zijn en vielen daardoor uit op de werkvloer, waaronder 
de locatieleiding en crisisorganisatie. Vanuit thuis probeerden zij de boel zo goed en kwaad 
als dat ging aan te sturen.  
 
Zo onderging Het Nieuwe ABG op veel fronten een metamorfose. Veel cliënten zaten in isolatie 
in hun kamer. Personeelsleden moesten worden ingevlogen die het zorgcentrum en de 
bewoners niet kenden. Inmiddels is de coronasituatie in het woonzorgcentrum weer onder 
controle. 
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Het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Brabant werkt met meerdere cohortlocaties, waar 
cliënten naartoe kunnen, als zij erg ziek worden van het coronavirus. Hiermee ontlasten de 
zorgcentra de ziekenhuizen. Van de 200 beschikbare bedden is ruim de helft bezet. Volgens 
twee van de drie toekomstscenario’s stijgt die beddenbezetting de komende periode, omdat in 
het hele land het aantal coronabesmettingen stijgt. 
 
Het coronavirus heeft grote invloed op de verpleeg- en verzorgingshuizen. Bewoners zijn vaak 
extra kwetsbaar en hebben relatief intensieve zorg nodig. Ongeveer de helft van alle 
coronagerelateerde sterfgevallen vindt plaats in deze sector. 
 
Zorgbestuurder Conny Helder zei tijdens de briefing in de Tweede Kamer te vrezen voor een 
versoepeling van coronamaatregelen, zodra mensen worden ingeënt tegen het coronavirus. Ze 
vreest dat het terugdraaien van maatregelen een groot nadelig effect heeft op de verpleeg- en 
verzorgingssector. 
 
Het ziekteverzuim in de verpleeg- verzorgings- en thuiszorg ligt drie procent hoger dan 
normaal in deze tijd van het jaar. Ze is weliswaar blij met veel zij-instromers vanuit de horeca 
of KLM’ers die zich versneld laten omscholen en de zorg vooruithelpen. Maar volgens Helder 
is dit 'geen duurzame' oplossing voor het chronische personeelstekort van zo’n 50.000 mensen 
waar de langdurige zorgsector mee kampt. Bron: Omroep Brabant, 9 december 2020. 

 

Coronanieuws: aanmeldsysteem in ontwikkeling voor 
coronavaccinatie 

De hoofdpunten: 

• Twee miljoen Nederlanders zijn inmiddels beschermd tegen het coronavirus, zegt Jaap 
van Dissel. 

• Het RIVM meldt woensdag 1020 nieuwe besmettingen in Brabant. 
• Landelijk gezien meldt het RIVM woensdag 6589 besmettingen. 
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• Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen slaan alarm over het aantal besmette 
bewoners. 

• Toenemende agressie tegen zorgmedewerkers leidt tot extra ziekteverzuim. 

 De Jonge: vaccineren kan leiden tot minder testcapaciteit 
De coronavaccinaties gaan mogelijk ten koste van de testcapaciteit, zegt minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) tijdens het coronadebat op woensdag. Omdat er nog geen extra GGD-
personeel beschikbaar is, zou het kunnen dat 'een deel van het personeel' dat nu coronatests 
uitvoert tijdelijk wordt ingezet voor vaccinatie. De Jonge houdt er ook rekening mee dat 'een 
of twee teststraten' voor dat doel zullen worden gebruikt. Volgens de minister kan dat dus 
leiden tot een iets kleinere testcapaciteit. 
De bewindsman benadrukt dat er nu voldoende testcapaciteit is en dat de GGD's in het 
vaccineren kunnen worden bijgestaan door bedrijfsartsen en defensie. Ook wordt extra 
personeel door de GGD's opgeleid. ‘Het mag niet aan de personele voorzieningen liggen’. 
 
Desgevraagd kan De Jonge niet zeggen hoeveel extra mensen er worden opgeleid, en of het 
opleiden al is begonnen. Dat komt hem op stevige kritiek te staan van de Tweede Kamer. De 
minister zou te laat beginnen met de voorbereidingen op de vaccinaties.  
 
GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemde het ‘van de gekke’ dat de minister geen aantal kon 
noemen. ‘Ik schrik hiervan, en ik ben niet de enige’, zei Lilian Marijnissen van de SP. Ze wijst 
naar de problemen eerder dit jaar met de opschaling van de testcapaciteit en het bron- en 
contactonderzoek, als redenen voor haar zorgen. 
 
Er komt een aanmeldsysteem voor mensen die zich willen laten vaccineren tegen corona, zegt 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een coronadebat op woensdag. Het systeem 
is bedoeld om 'spillage', het verloren gaan van vaccins, te voorkomen.  
 
Het aanmeldsysteem is nu in ontwikkeling, aldus De Jonge, en zal zo snel mogelijk worden 
ingevoerd. Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
zal ongeveer 10 tot 20 procent van de coronavaccins verloren gaan. Om te kunnen berekenen 
hoeveel mensen gevaccineerd kunnen worden, wordt ook rekening te houden met mensen die 
zich niet willen laten vaccineren. 
 
De Jonge kondigde woensdag meer maatregelen aan om spillage te voorkomen. Zo zal het 
vaccineren voor een groot deel plaatsvinden op centrale locaties en worden eerst de 
medewerkers gevaccineerd in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging 
en Wmo-ondersteuning. Bron: Omroep Brabant, 9 december 2020. 
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Corona in Drenthe en Groningen: 216 nieuwe besmettingen 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 115 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe 
en 101 in Groningen. In Drenthe gaat het om een toename van 44 besmettingen, in Groningen 
is sprake van een daling met 62 besmettingen. Landelijk kwamen er 6.589 besmettingen bij. 
Dat zijn er zo'n vierhonderd meer dan gisteren.  

 

Foto: Shutterstock 

Opmerking bij de cijfers: 

- Het werkelijke aantal besmettingen is hoger, want niet alle besmette mensen zijn getest. 
 
- Het werkelijke aantal doden is hoger, want er overlijden ook mensen aan Covid-19 die niet 
zijn getest op de ziekte. 

- Sterfgevallen verschijnen pas enkele dagen na het overlijden in de cijfers van het RIVM. 

- De cijfers van het RIVM kunnen afwijken van de cijfers die de GGD-en zelf publiceren. 

Bron: Dagblad van het Noorden, 9 december 2020. 

 



167 

 

 

 



168 

 

Hoe hebben Amsterdammers de eerste lockdown beleefd? 

Tijdens de eerste corona lockdown werden steden al gauw aangemerkt als extra risicovol en 
bron van stress. Hoe hebben Amsterdammers deze periode ervaren en in hoeverre is hun kijk 
op de stad veranderd? Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met 
de gemeente Amsterdam laat twee verhalen zien. Amsterdammers die de stad meer zijn gaan 
waarderen, en Amsterdammers die zich meer bewust zijn geworden van eenzaamheid en 
kwetsbaarheid in de stad. 

Om inzicht te krijgen in deze verschillende ervaringen van wonen in de stad in tijden van 
corona, heeft de Universiteit van Amsterdam samen met Onderzoek Informatie en Statistiek 
(OIS) van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar hoe Amsterdammers de periode 
van thuisblijven hebben ervaren in de eerste maanden van de lockdown. Met behulp van een 
vragenlijst is hiervoor in de periode van 10 juni 2020 tot en met 25 juni data verzameld onder 
1.747 respondenten. 

Een groot deel van de bewoners heeft de eerste periode van thuisblijven relatief positief ervaren 
en de overgrote meerderheid vindt zijn/haar woning geschikt om veel thuis te zijn, blijkt uit 
het onderzoek. Juist voor bewoners die vóór corona relatief weinig met hun buurt hadden, 
betekende de lockdown-periode een positieve ontdekking van hun dagelijkse leefomgeving en 
hun medebewoners. 

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan de stad juist méér te zijn gaan waarderen. 
Dit is het sterkst in het stadsdeel Centrum waar de helft van de respondenten aangaf de stad 
meer te zijn gaan waarderen. In de aangrenzende stadsdelen Zuid, Oost en West lag dit 
percentage tussen de 26% en 36%. De onderzoekers leggen hier een verband met de groeiende 
ontevredenheid in de laatste jaren over de toegenomen drukte in de stad. In de eerste 
maanden van de coronacrisis ontstond het gevoel dat Amsterdam eindelijk weer voor 
Amsterdammers was. 

Maar deze relatieve positieve ervaring geldt niet voor iedereen. Het andere verhaal 
zijn Amsterdammers die de lockdown als veel minder prettig hebben ervaren. Bij sommige 
ouderen, maar ook bij een groep jongere alleenstaande bewoners speelde eenzaamheid een 
belangrijke rol in hun ervaring. Sociale levens werden gemist en zij woonden vaak in kleinere, 
minder goed onderhouden woningen. Deze Amsterdammers zijn zich extra bewust geworden 
van gevoelens van eenzaamheid, kwetsbaarheid en hun precaire positie in de stad. 

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze ervaringen zich voort hebben gezet. Het is volgens 
de onderzoekers goed denkbaar dat veel bewoners in de nieuwe periode van 
coronamaatregelen die vervolgens aanbrak een minder positieve woonervaring zullen hebben 
en dat dit in negatieve zin gevolgen kan hebben voor de mate waarin ze zich thuisvoelen in de 
stad. Ook is het goed denkbaar dat de nieuwigheid van de verstilde stad er voor sommige 
bewoners wel van af is en deze aspecten voor meer Amsterdammers zwaarder gaat wegen in 
hun evaluatie van het wonen in de stad. Het roept de vraag op of het langer duren van de 
coronamaatregelen niet alsnog een verschuiving teweeg zal brengen in de waardering van de 
stad als woonplek. Bron: UVA, 3 december 2020.  
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Emotionele oproep Twentse burgemeester: ‘Ik wil niet nóg 
een rouwkaart schrijven’ 
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Herhaaldelijk wrijft hij de vermoeidheid en de teleurstelling uit zijn gezicht. Burgemeester 
Sander Schelberg worstelt met wat hij nog meer kan doen om iedereen achter de 
coronamaatregelen te krijgen ter voorkoming van een een harde lockdown. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente blijft donderdag in de wekelijkse persconferentie 
in de plooi. Maar hij kan zijn boosheid en verdriet nauwelijks verhullen. ‘Deze week schreef 
ik een kaart om te condoleren na een overlijden door corona. Het drong ineens tot me door 
dat dit mijn vijfde rouwkaart dit jaar is vanwege Covid-19. Ik wil er niet nóg een moeten 
schrijven. Ja, ik ben de beperkingen ook zat, maar ik ben het nog meer zat dat ik condoleances 
moet overbrengen.’ Bron: AD, 11 december 2020. 

 

Sterretjes afsteken. Foto ter illustratie. © ANP 
 

Politie vroeg kabinet ook kindervuurwerk dit jaar te verbieden 

De politie wilde dat het kabinet de komende jaarwisseling ook kindervuurwerk, zoals sterretjes 
en bepaalde soorten fonteinen, zou verbieden. Door het kindervuurwerk, zogeheten categorie 
F1-vuurwerk, ook te verbieden zou de politie het tijdelijke vuurwerkverbod makkelijker 
kunnen handhaven. 

Dat zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, in gesprek met NU.nl.  
‘Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen 
vuurwerk werd afgestoken. Want nu is er wel kindervuurwerk’, legt Verkuijlen uit. Als al het 
vuurwerk was verboden ‘hadden we een rustiger straatbeeld gehad’, aldus de coördinator. 
Wanneer er dan ergens vuurwerk zou worden afgestoken ‘hadden we ervan uit kunnen gaan 
dat het om illegaal vuurwerk ging’. 

Tot het categorie F1-vuurwerk behoren sterretjes en trektouwtjes, maar ook Bengaals vuur, 
verschillende soorten fonteinen en grondbloemen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer al dat ‘dit soort licht vuurwerk’ 
volgens Europese richtlijnen het hele jaar door mag worden verkocht en afgestoken. Het 
kabinet kán het niet inperken ‘vanwege het geringe veiligheidsrisico’. Ook de politie erkent dat 
een verbod op kindervuurwerk door die Europese regelgeving ‘lastig was geweest’. 

Het vuurwerkverbod is dit jaar afgekondigd vanwege de coronacrisis. De redenering achter de 
ban is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en 
gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij 



171 

 

kunnen hebben. Tijdens de vorige jaarwisseling belandden 385 mensen in het ziekenhuis door 
vuurwerk. Nog eens 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.  

Op het afsteken van ‘gewoon’ vuurwerk staat deze jaarwisseling een boete van minimaal 100 
euro. Bron: AD, 11 december 2020. 

 

Coronavaccin vliegt via Schiphol ijskoud de hele wereld over 

Schiphol ligt straks vol met coronavaccins. Aan KLM Cargo de taak om ze gekoeld de wereld 
over te vliegen. Bron: AD, 11 december 2020.  
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Coronavaccin in Australië op dood spoor: streep door 51 
miljoen doses 

 
Het uit China afkomstige coronavirus ettert wereldwijd maar door. In de Verenigde Staten 
worden records gebroken. Van een einde aan de tweede golf is ook in Nederland nog lang geen 
sprake. Ondertussen zijn andere delen van de wereld wel weer ’vrij’.    
 
De Australische overheid heeft een bestelling van 51 miljoen doses van een coronavaccin dat 
in eigen land werd ontwikkeld geannuleerd. Biotechbedrijf CSL en de Universiteit van 
Queensland hebben besloten het middel niet verder in een vervolgfase te testen nadat 
proefpersonen - ten onrechte - positief waren getest op het hiv-virus. De gezondheid van de 
proefpersonen zou niet in het geding zijn geweest.  

Het land sloot eerder overeenkomsten met Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Novavax en heeft 
het aantal bestellingen verhoogd, zei premier Scott Morrison. De verwachting was volgens hem 
nooit dat alle vier de vaccins de eindstreep zouden halen. 

Bij de universiteit klonk teleurstelling. Er is te weinig tijd om het vaccin helemaal opnieuw te 
construeren, zei professor Paul Young in een verklaring. Dat zou de ontwikkeling met een jaar 
vertragen. 

De regering heeft 20 miljoen extra doses besteld bij AstraZeneca en 11 miljoen bij het 
Amerikaanse Novavax. Volgens minister Greg Hunt van Volksgezondheid zullen er meer dan 
140 miljoen doses beschikbaar komen in Australië. Het land met 25 miljoen inwoners denkt 
in maart te kunnen beginnen met inenten. Bron: De Telegraaf, 10 december 2020. 

 

Kerstcadeautje van €500 miljard uit Frankfurt 

 
De Europese Centrale Bank trekt nog eens €500 miljard uit om de eurozone economisch te 
steunen. Ook wordt het steunprogramma met 9 maanden verlengd tot maart 2022.  
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Dat maakte de ECB donderdag bekend. In maart lanceerde de ECB een steunprogramma 
tegen de coronacrisis. Het plan was om voor €750 miljard aan obligaties te kopen. Dat werd 
in juni nog eens met €600 miljard uitgebreid. Met het pakket van vandaag komt de totale 
waarde van de coronasteun uit op €1850 miljard. 

Door obligaties te kopen, drukt de ECB de rente. Op die manier wil de centrale bank de inflatie 
omhoog krijgen. Maar door de rente van eurolanden omlaag te drukken, heeft de ECB-steun 
ook als effect dat staatsschulden minder zwaar op een land wegen. Dat komt als geroepen in 
deze coronacrisis, waarin overheden veel extra geld moeten lenen om allerlei binnenlandse 
steunprogramma’s te financieren. 

De ECB kondigde daarnaast ook nog eens extra goedkope bankleningen aan. Banken kunnen 
nu al in Frankfurt aankloppen voor leningen waar ze zelfs geld op toe kunnen krijgen. Dat 
loket blijft een jaar langer geopend, tot juni 2022. 

Als de ECB zo door gaat, heeft de centrale bank volgend jaar 40% van het bruto binnenlands 
product van de eurozone aan obligaties op haar balans staan. Dat becijferde 
vermogensbeheerder DWS. Maar de vraag rijst ook hoe effectief dat nog is. 

Om half drie geeft ECB-president Christine Lagarde een toelichting op de rentevergadering. 
Mogelijk komen er dan ook vragen over ECB-hoofdeconoom Philip Lane. Eerder werd bekend 
dat hij sinds maart na de persconferentie van Lagarde zelf een rondje banken belt, om hen bij 
te praten over de details. Dat wordt gezien als een enorme blunder die het ECB-beleid 
ondergraaft. Bron: De Telegraaf, 10 december 2020. 

 

Corona-uitbraak op afdeling voor demente bejaarden 

Wat doe je als er op een verpleeghuisafdeling voor psychogeriatrische ouderen, dementen dus, 
een corona-uitbraak is? Isoleer je de besmette bewoners van de niet-besmette, ook als dat 
betekent dat je ze moet opsluiten omdat ze dwalen en rondlopen? 
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Of doe je dat niet met het risico dat niet-besmette bewoners het risico lopen ook corona te 
krijgen? Met als mogelijk gevolg dat ze ernstig ziek worden en kunnen overlijden. Met dat 
dilemma werd zorgaanbieder Mijzo geconfronteerd. 

Het bedrijf heeft 26 locaties in het gebied tussen Breda, Tilburg, Gorinchem en Den Bosch. 
Er werken 3500 mensen en nog eens bijna 2500 vrijwilligers. Op de 26 grotere en kleine 
locaties van het bedrijf waren vandaag in totaal 172 van de ruim 3000 bewoners besmet met 
SARS-CoV-2. 

Op sommige locaties is het aantal besmettingen hoog, boven de 20. In het spiksplinternieuwe 
verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg, het gebouw is pas drie maanden in gebruik, is 
bijna twee weken geleden een uitbraak begonnen. 

‘In het laatste weekend van november hadden we de eerste twee besmettingen op de 
psychogeriatrische afdeling. Dat liep snel op naar twaalf, twintig en veertig’, zegt 
bestuursvoorzitter Mireille de Wee, tevens bestuurder van de brancheorganisatie ActiZ. 

‘Nu zijn op 2 na alle 55 bewoners op de psychogeriatrische afdeling positief getest.’ Twee 
bewoners zijn intussen overleden. Specialist ouderengeneeskunde Astrid Cloquet zegt dat het 
aantal sterfgevallen mogelijk nog oploopt. ‘Maar we zien wel dat de besmette ouderen de ziekte 
beter verdragen dan tijdens de eerste golf.’ Dat heeft er mogelijk mee te maken dat toen 
nauwelijks getest werd. 

Het testen op de het coronavirus is voor de (zwaar) demente bewoners een ingrijpend en naar. 
‘Onze medewerkers komen volledig ingepakt in persoonlijke beschermingsmiddelen. En dan 
moeten ze een wattenstaaf diep in iemands keel en neus steken.’ 

De bewoners begrijpen niet wat hun overkomt. De coronaregels zeggen hun niets. Ze zitten 
aan elkaar, houden geen afstand en, in veel gevallen, dwalen of lopen ze rond. Ook achttien 
medewerkers onder wie de locatiemanager zijn besmet geraakt. 

‘Als je op een psychogeriatrische afdeling één besmetting hebt, dan wordt het al heel snel 
moeilijk’, zegt De Wee. ‘Om te beginnen kom je er altijd te laat achter en dan is de keus houd 
je eraan vast dat mensen vrij rond kunnen lopen of ga je ze opsluiten? Dat is heel heftig.’ 

De Riethorst heeft een cohortafdeling ingericht waar de besmette bewoners overdag verblijven. 
Vervolgens is men in gesprek gegaan met de familieleden van de (nog) niet-besmette bewoners. 
Ze kregen de keus om hun familielid tijdelijk zelf thuis op te vangen, om hun familielid tijdelijk 
te isoleren in de eigen kamer, of om hun familielid zijn of haar bewegingsvrijheid te laten 
behouden. 

‘Een deel van de familieleden kozen ervoor de vrijheid van hun familielid te handhaven. 
Iedereen zit in zijn laatste levensfase en zij vonden die vrijheid het belangrijkst. In een aantal 
gevallen kozen familieleden ervoor hun familielid in individuele isolatie te plaatsen.’ Geen van 
de betrokkenen koos ervoor om tijdelijk zelf hun familielid in huis te nemen. 

Isolatie van een bewoner biedt geen zekerheid dat de bewoner het virus niet al had opgelopen. 
‘Behalve de twee overleden bewoners zien we nu vooral cliënten met vermoeidheid en 
verminderde eetlust. We zullen de komende dagen zien hoe dit zich ontwikkelt’, vertelt De 
Wee. 

Als verpleeghuis kun je dit nooit goed doen, zegt ze. ‘Onbegrijpelijk dat je 'moeder' niet isoleert, 
zegt de een. Onbegrijpelijk dat je 'moeder' in haar laatste levensfase haar vrijheid ontneemt 
en opsluit, zegt de ander. Het zijn echt heel wezenlijke dilemma's.’ 
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Er zijn ook best wat klachten. ‘Met name voor de verzorgenden en verpleegkundigen is dat 
heel zwaar’, zegt De Wee. ‘Die staan dagelijks in de frontlinie en worden geconfronteerd met 
onbegrip. De tolerantie neemt af.’ 

‘Het personeel zou het anders willen, maar heeft meestal weinig tijd om familieleden fatsoenlijk 
te woord te staan. Het is echt vreselijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’, zegt De Wee. 

‘De bewoners zijn niet ziek. Ze zijn dement. Moet je die dan gaan sederen om te voorkomen 
dat ze ronddwalen? Dan gaan ze daar mogelijk dood aan. Bij de Riethorst kunnen de cliënten 
altijd uit hun appartement omdat vrijheid hoog in het vaandel staat. Moeten we dat dan 
halsoverkop gaan veranderen?’ 

Andere verpleeghuizen hebben volgens De Wee al eerder met dit probleem te maken gehad, 
maar de dilemma's die erbij horen zijn nooit echt openlijk aan de orde gesteld. Bron: NOS, 10 
december 2020. Bron: NOS, 10 december 2020.  

 

Duizenden therapeuten krijgen desinformatie over corona 
tijdens verplichte bijscholingen 

Onder het mom ‘andere meningen’ over corona en vaccineren te laten horen, krijgen 
alternatieve therapeuten veel desinformatie bij nascholingen. 

Duizenden alternatieve therapeuten krijgen tijdens bijscholingscursussen desinformatie te 
horen over het coronavirus en vaccinaties. Tijdens de cursussen wordt onder andere de 
complottheorie gebezigd dat de nieuwe RNA-vaccins tegen corona bedoeld zijn om een ‘nieuw 
soort mens’ te creëren. Therapeuten volgen dergelijke nascholingen om accreditatiepunten te 
vergaren, zodat zij vergoed blijven door verzekeraars. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.  
 
De bijscholingen worden georganiseerd door een aantal grote koepelorganisaties voor 
alternatieve therapeuten, die moeten waarborgen dat zorgverleners aan wettelijke 
kwaliteitseisen voldoen. 
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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toont zich in een reactie bezorgd. ‘Wij betreuren het 
dat deze beroepsorganisaties van alternatieve therapeuten een podium bieden aan deze 
desinformatie. Dit draagt zeker niet bij aan het bestrijden van de coronapandemie’, zegt een 
woordvoerder. De inspectie gaat waarschuwen waar desinformatie wordt verspreid door BIG-
geregistreerde zorgverleners en er eventueel ook tegen optreden. 

De door verzekeraars erkende koepelorganisatie NIBIG promoot in haar nieuwsbrief aan 3.000 
leden een cursus over ‘de gevolgen en de mogelijke gevaren’ van het coronavaccin. Bij het 
NIBIG zijn onder meer bewegings- en psychotherapeuten aangesloten. Door de vaccins zou de 
mensheid ‘genetisch gemodificeerd’ worden, met als bedoeling een ‘nieuwe’ mens te creëren 
die vermengd is met elektronica. ‘Bent u zuinig op uw genetische code?’, wordt de NIBIG-leden 
gevraagd, aangezien ze straks moeten kiezen voor of tegen vaccinatie. ‘Denk goed na over de 
consequenties van die keuze.’ 
 
De cursus die het NIBIG aanprijst, wordt gegeven door de 72-jarige Belg John Schulpen. In 
interviews laat hij zich introduceren als Belgische toezichthouder op de introductie van 
nieuwe medicijnen. Dat staat ook op zijn LinkedIn-profiel. Uit navraag bij deze toezichthouder 
blijkt dat hij die functie niet bekleedt. Iets dat Schulpen in een telefoongesprek erkent. Hij 
werkte in het verleden voor adviesbureau’s in de medische sector. Nu waarschuwt hij in 
lezingen en artikelen voor de risico’s van vaccinaties.  
 
Volgens Schulpen wijzigen RNA-vaccins de genetische code van de mens. Een interview met 
hem op YouTubekanaal Blue Tiger is al meer dan 110.000 keer bekeken. In het blad Gezond 
Verstand, met een oplage van 100.000 exemplaren, publiceerde hij over de nieuwe 
coronavaccins die via ‘genetische modificatie’ de mens zouden willen verbeteren.  
 
Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen reageert 
afwijzend. ‘Het erfelijk materiaal van onze cellen bestaat uit DNA. Een RNA-vaccin kan zich 
hier niet in nestelen en dus ook niet tot genetische modificatie leiden’, aldus Huckriede. Ook 
andere risico’s van vaccinaties zijn volgens haar beperkt. ‘We zien bij vaccins bijna nooit 
gevolgen op lange termijn. Bij een bepaald vaccin tegen de Mexicaanse griep trad bij één op 
de 17.000 ingeënte personen slaapziekte op. Dat was echt een uitzondering.’ 

Ook RBCZ, met zo’n 8.000 leden een van de grootste registratie- en certificeringsorganisaties 
voor alternatieve therapeuten, verspreidt desinformatie over corona en vaccinaties. Op een 
virtueel RBCZ-congres in oktober mocht oud-hoogleraar immunologie Pierre Capel 2.500 
zorgverleners toespreken. Deelnemers ontvingen daar accreditatiepunten voor. In de 
presentatie toont Capel grafiekjes van het aantal doden en besmettingen in een aantal 
gemeenten. Het aantal doden blijft in de grafiek stabiel laag, terwijl het aantal besmettingen 
rap stijgt. Daaruit concludeert Capel dat er ‘géén tweede golf’ is. Hij wijt alle ‘paniek’ aan 
foutieve testresultaten. 

‘Capel trekt de verkeerde conclusie’, zegt Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. „Hij presenteert grafieken tot 28 september en stopt dus 
precies voordat de tweede golf qua overledenen toeslaat. Die sterftepiek is nu lager dan in het 
voorjaar. Dat komt doordat het virus nu rondgaat onder een ander deel van de bevolking. 
Ouderen en kwetsbaren zijn nu beter beschermd. Dat er in het najaar veel meer besmettingen 
zijn in verhouding tot het aantal doden, komt ook doordat er in het voorjaar amper werd 
getest’, aldus Albers. 

Tijdens het RBCZ-webinar kreeg Capel ook de vraag voorgelegd of hij een van de nieuwe 
coronavaccins zou nemen. ‘Absoluut niet’, reageerde hij. ‘Het is genetische modificatie’, zei 
Capel. ‘Het vervelende is dat je genetisch een Covid-eiwit in jouw genetica gaat inbrengen.’ 
 
Hoogleraar vaccinologie Huckriede: ‘Ik vermoed dat hij bedoelt dat de RNA-vaccins erfelijk 
materiaal van het virus in onze cellen inbrengen. Maar bij iedere virusinfectie, ook bij corona, 
komt er erfelijk materiaal van een virus in onze cellen. Het blijft daar een poosje hangen en 
wordt dan afgebroken’, aldus Huckriede. Ze zegt het ‘zorgelijk’ te vinden dat een arts als 
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Schulpen en een emeritus hoogleraar als Capel beweringen doen op terreinen waarop zij geen 
experts zijn. ‘Heel veel mensen zijn nu op zoek naar informatie over vaccins. Artsen en 
hoogleraren worden extra vertrouwd, dus zij hebben ook een extra verantwoordelijkheid om 
betrouwbare uitspraken te doen.’ 
 
Capel hield 23 juni ook een nascholing voor alternatieve artsen die zijn aangesloten bij de 
AVIG. De 241 AVIG-leden zijn voornamelijk homeopaten en natuurartsen. Hierin suggereert 
Capel dat het coronavirus nauwelijks slachtoffers maakt en dat lockdown-maatregelen niet 
helpen tegen de verspreiding ervan. In een reactie laat Capel weten nog steeds achter al zijn 
uitspraken te staan. 
 
Alternatieve therapeuten die zich bij koepelverenigingen hebben beklaagd over de misleidende 
corona-nascholingen kregen nul op rekest. Sommige klagers kregen zelfs als reactie van 
koepels te horen dat corona onderdeel uitmaakt van een wereldwijd complot om de bevolking 
te onderdrukken, blijkt uit correspondentie. Een woordvoerder van verzekeraar ONVZ zegt het 
‘zorgelijk’ te vinden dat er onjuiste informatie wordt verspreid. ‘We toetsen doorlopend de 
beroepsorganisaties en ondernemen actie bij misstanden’, aldus de woordvoerder. ‘Ook in dit 
geval zullen we contact zoeken met beroepsorganisaties.’ 
 
Tegenover NRC reageren de koepels verschillend. NIBIG-directeur Jennie Verbeek 
organiseerde met haar lesinstituut Prevenzis de antivaccinatienascholing en promootte die via 
het NIBIG. Zij staat nog steeds achter de inhoud van de cursus. Het is volgens haar belangrijk 
dat ook ‘andere meningen’ over vaccineren worden ‘gehoord’. 
 
Directeur Willemieke van Kooten van RBCZ betreurt de discussie die is ontstaan nadat zij 
Capel voor therapeuten van haar koepel over corona en vaccins liet praten. ‘Een paar minuten 
van tevoren vroeg hij of hij wat over corona mocht zeggen. Daar heb ik mee ingestemd. 
Achteraf gezien was dat geen goed idee.’ 

De verhandeling van Capel over het ontbreken van een tweede golf en zijn opmerkingen over 
de vaccins leidden volgens haar tot ‘oproer’ en ‘heel veel’ reacties. ‘Hele positieve en hele 
negatieve’, aldus Van Kooten, die wil benadrukken dat RBCZ zich aan alle coronavoorschriften 
houdt. Ze zegt ‘tegengeluid’ belangrijk te vinden. ‘Maar dat had beter niet tijdens dit webinar 
gekund.’ Bron: NRC, 10 december 2020. 

Coronacijfers  

Het RIVM heeft het hoogste aantal positieve coronatests in ruim een maand 
binnengekregen. 8.793 mensen testten positief. Het was sinds 2 november niet meer 
voorgekomen dat meer dan achtduizend mensen te horen kregen dat ze besmet zijn. Het cijfer 
ligt ook ruim boven het gemiddelde van de zeven dagen tot en met gisteren (6.391). Het 
dodental liep op met 61. 
 
Doordat niet iedereen met klachten zich (direct) laat testen en positieve tests soms met 
vertraging worden doorgegeven aan het RIVM, laten de dagelijkse besmettingscijfers altijd 
enige schommelingen zien. Het zevendaags gemiddelde stijgt al ongeveer een week. 
Infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het RIVM schreef dat woensdag toe aan een 
aantal factoren, waaronder een toename in het aantal tests die mogelijk verklaard kan worden 
door een hogere testbereidheid, verbeterde opsporing in het bron- en contactonderzoek. 

In totaal liggen er 1.648 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 469 op de 
IC. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de voorbije maand. Bron: NRC, 10 december 
2020. 

 



178 

 

 

Sterfte door corona piekt in Zweden: bevolking verliest 
vertrouwen in aanpak regering 

Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in het vermogen van de autoriteiten om de 
gezondheidscrisis te bedwingen, neemt verder af nu de coronacijfers steeds slechter worden. 
Premier Stefan Löfven heeft aangekondigd dat de middelbare scholen moeten overschakelen op 
afstandsonderwijs: ‘Wat het land nu doet, zal bepalen hoe we Kerstmis kunnen vieren.’  

Donderdag werden 6.485 nieuwe infecties gemeld en 33 doden. Op 2 december ging het nog 
om 174 doden, het hoogste aantal tijdens de hele pandemie. Het aantal incidenties per 
100.000 inwoners (over een periode van 14 dagen) bedraagt nu 513 tegenover 213 in ons land. 

Meer dan 7.000 mensen zijn ondertussen overleden aan Covid-19 in Zweden, waardoor het 
land een van Europa’s hoogste sterftecijfers per hoofd van de bevolking heeft. Alleen al in de 
afgelopen twee weken zijn in Zweden aanzienlijk meer doden gevallen dan in het naburige 
Noorwegen en Finland (twee landen die weliswaar maar de helft van het aantal inwoners 
tellen). 

Meer dan 460 van de 666 beschikbare bedden met beademingsapparatuur op intensive care 
zijn bezet, 237 daarvan worden ingenomen door Covid-patiënten. Het is voor het eerst sinds 
het voorjaar dat Covid-patiënten de meerderheid van het aantal bedden op intensive care 
innemen. 

Tijdens een televisietoespraak op 22 november zei premier Löfven nog dat de ‘kleine 
adempauze van afgelopen zomer en herfst voorbij was’. ‘Meer mensen worden ziek. Meer 
bedden op intensieve zorgen worden ingenomen door erg zieke Covid-patiënten. Meer mensen 
sterven’, zei hij terwijl hij het had over de ‘donkere wintermaanden’. ‘Zweden wordt getest. 
Maar Zweden zal de test doorstaan.’ Hij riep op zo veel mogelijk enkel met huisgenoten af te 
spreken, terwijl singles liefst slechts één of twee vrienden zouden zien.  

Ondertussen heeft Löfven aangekondigd dat de middelbare scholen vanaf 7 december moeten 
overschakelen op afstandsonderwijs. ‘Dit wordt gedaan om de verspreiding van het virus te 
vertragen’, zei Löfven, eraan toevoegend dat het ‘geen langdurige maatregel’ zou zijn. ‘Wat het 
land nu heeft gedaan, zal bepalen hoe we Kerstmis kunnen vieren’, benadrukte hij. 
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De slechtere cijfers maken dat de steun voor de centrumlinkse regering aan het afkalven is. 
Uit een halfjaarlijkse peiling door het Zweedse Bureau voor statistiek (SCB) deze week bleek 
dat de steun voor de centrumlinkse regering sinds mei met bijna vijf procentpunten was 
gezakt tot 29,4 procent. Het geeft aan dat de Zweden in toenemende mate minder overtuigd 
zijn van de coronastrategie van hun land. 

Uit een enquête vorige week bleek dat het vertrouwen in het vermogen van de autoriteiten om 
de crisis te beheersen sterk was afgenomen van 55 procent in oktober tot 42 procent nu, 
terwijl 44 procent van de respondenten vond dat er niet genoeg werd gedaan om Covid-19 te 
bestrijden, tegen 31 procent daarvoor. Meer dan 80 procent van de ondervraagden was 
‘enigszins’ of zelfs ‘zeer bezorgd’ dat de Zweedse gezondheidsdienst de uitdaging niet aankon. 

‘Het is vrij duidelijk dat de hogere besmettingscijfers, in combinatie met de maatregelen die 
de autoriteiten hebben genomen, hebben geleid tot een sterke toename van die bezorgdheid’, 
zei Nicklas Källebring van het marktonderzoeksbureau Ipsos tegen de krant Dagens Nyheter. 

De unieke benadering van Zweden waarbij het land elke vorm van totale lockdown heeft 
proberen te vermijden, richt zich op de verantwoordelijkheid van de Zweden zelf om vrijwillig 
de hygiënische maatregelen en afstandsregels in acht te nemen. Winkels, bars en restaurants 
zijn al die tijd opengebleven en het dragen van mondmaskers wordt niet aanbevolen. 

Zweden voerde vorige maand strengere beperkingen in die inhouden dat samenscholingen 
gelimiteerd worden tot acht personen en dat bars en restaurants geen alcohol meer mogen 
schenken na 22 uur tot eind februari. 

‘We hebben duidelijk een brede verspreiding van het aantal infecties, die we met z’n allen 
onder controle moeten krijgen’, verklaarde staatsepidemioloog Anders Tegnell, de architect 
van de Zweedse aanpak. Premier Löfven van zijn kant heeft herhaald dat de regering nog 
steeds ‘niet gelooft in een totale lockdown’, in de overtuiging dat ‘de maatregelen die we hebben 
genomen adequaat zijn’. Bron: De Morgen, 4 december 2020.  

Zweden laat zijn zachte aanpak los 

De Zweden beginnen zich zorgen te maken dat hun 'softe' coronastrategie toch niet goed 
uitpakt. Nu het aantal besmettingen en doden toeneemt, stapt premier Stefan Löfven naar 
voren met steviger maatregelen en passeert zelfs zijn belangrijkste adviseur. 

Tijdens de eerste golf van de pandemie was Zweden in Europa een uitzondering met zijn zachte 
corona-aanpak, maar er is een kentering gaande. De minderheidsregering van de 
sociaaldemocratische premier Stefan Löfven neemt langzaam maar zeker afscheid van de softe 
insteek. Op sommige punten gaat Zweden nog tegen de Europese trend in — er is bijvoorbeeld 
geen mondkapjesplicht — maar het is nu wel verboden om met meer dan acht mensen samen 
te komen. In het voorjaar was het maximum nog vijftig. Ook moet de horeca voor het eerst 
verplicht sluiten, zij het pas na 22:30 uur. 

Niet alleen het beleid maakt een omslag, ook de boodschapper is verwisseld. Niet langer is 
staatsepidemioloog Anders Tegnell hét gezicht van het coronabeleid, nu neemt premier Löfven 
de regie nadrukkelijk in handen. Het was Löfven die eind november de nieuwe beperkingen 
aankondigde. Het was een antwoord op de groeiende zorgen onder de Zweden — 41% tegen 
31% in oktober — dat de regering te weinig tegen de pandemie deed. 

Toch gaat Löfven niet op alle vlakken tegen Tegnell in, zoals bij het gebruik van mondkapjes. 
Terwijl het aantal besmettingen en doden al weken stijgt, stelt de staatsepidemioloog Tegnell 
dat het verplicht stellen van kapjes ‘in ons land niet per se nut heeft of nodig is’. Volgens zijn 
Volksgezondheidsagentschap ( Folkhälsomyndigheten ) geven maskers ‘een vals gevoel van 
veiligheid’, dat ertoe zou kunnen leiden dat er minder fysiek afstand wordt gehouden. 
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In de lente en zomer baarde Zweden internationaal opzien met zijn aanpak. Het leven van de 
10 miljoen inwoners bleef eigenlijk opvallend normaal, zij het rustiger. Cafés bleven open, 
kinderen tot zestien jaar konden zonder beperkingen naar school en op bezoek bij opa en oma 
was lange tijd geen probleem. 

De regering stippelde de koers uit op aanwijzingen van Tegnell, mede doordat diens 
agentschap verregaande autonomie geniet in het publieke bestuur. In plaats van strenge 
regels en boetes hield Zweden het op ‘aanbevelingen’ om thuis te werken en zo min mogelijk 
te reizen. 

‘Hier in Finland worden alle maatregelen aangekondigd door premier Sanna Marin. De 
gezondheidsofficier is wel aanwezig, maar speelt een rol op de achtergrond’, vertelt hoogleraar 
Noordse Studies Johan Strang van de universiteit van Helsinki in een telefonisch interview. 
‘De Zweden waren de enigen die de regie zo nadrukkelijk in handen van de epidemioloog 
legden.’ 

Het achterliggende argument van de Zweden: een lockdown is maar kort vol te houden, brengt 
het land in een recessie en wellicht wordt zonder zo’n ingreep wat groepsimmuniteit 
opgebouwd. Maar inmiddels volgen de Zweden de aanbevelingen lang niet allemaal meer 
trouw op. De recessie is er toch: dit jaar verwacht de Riksbank dat de economie 3,1% krimpt. 
Zweden doet het slechts marginaal beter dan de meeste EU-landen. En de groepsimmuniteit 
blijkt niet voldoende om een tweede golf in Stockholm te voorkomen. 

Löfven kon ook weinig anders. Een noodtoestand, met verregaande ingrepen, is in Zweden 
voorbehouden aan oorlogstijd. Anderzijds ondermijnt de coronacrisis het rotsvaste geloof in 
het staatsapparaat dat gebouwd is om alle burgers in staat te stellen hun leven te leven. 
Dit folkhemmet (letterlijk ‘volkshuis’) is een andere benaming voor de verzorgingsstaat waarin 
de Zweden veel belasting betalen om onderwijs te financieren, ouderschapsverlof te bekostigen 
en een veilige samenleving in stand te houden. 

Maar het ‘huis’ kraakt, zeker in coronatijd: een pandemie die het leven van iedereen 
beïnvloedt, de gezondheid en werkgelegenheid ondergraaft en de individuele keuzevrijheid 
beperkt. In de laatste decennia is er geen periode geweest die de constructie meer op de proef 
heeft gesteld. 

‘Het Zweedse verzorgingsapparaat staat al jaren onder druk, zeker vergeleken met de 
buurlanden’, zegt Strang. ‘Ten eerste levert de voortdurende privatisering van zorg en 
onderwijs toenemende ongelijkheid op. Ten tweede leidt de vergaande decentralisatie tot een 
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij de overheid.’ 

Een aanhoudende soap in de coronadiscussie is de wisselwerking tussen het 
Volksgezondheidsagentschap en de 21 regionale afdelingen. De nu meer dan 7000 doden 
komen volgens staatsepidemioloog Tegnell deels omdat de regio’s niet snel genoeg bezoeken 
aan ouderen in verpleeghuizen verboden. De regio’s wijzen er op hun beurt op dat er geen 
duidelijk genoeg advies van boven kwam over wat ze met corona aan moesten. 

Tot voor kort bekeek de premier dit vanaf de zijlijn. Tegenspraak geven aan de experts vond 
Löfven niet op zijn plaats — vanwege de autonomie van het agentschap — ook al waren de 
adviezen soms tegenstrijdig en strookten ze niet met ervaringen in China, Italië of buurland 
Noorwegen. 

Ook die houding komt voort uit het folkhemmet -gevoel: Zweden ziet zichzelf als een 
geavanceerd, benijdenswaardig land. ‘De debatten gaan altijd over ja of nee, goed of fout. Nooit 
over hoe het er in het buitenland aan toe gaat’, schetst Strang. Deze zomer was dat te zien 
aan hoe weinig discussie er in Zweden zelf mogelijk was over de strategie. Verdedigen van 
Tegnells tactieken groeide uit tot een nationale plicht. Nu de premier zelfs zijn topadviseur 
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passeert, komt daar verandering in, ziet Strang. ‘Nu Zweden een tweede golf beleeft, komt het 
debat gelukkig terug.’ 

Bron: Financieel Dagblad, 10 december 2020. 

Reisadvies Zweden | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Laatst gewijzigd op: 10-11-2020 | Nog steeds geldig op: 11-12-2020 
Het aantal besmettingen in heel Zweden is toegenomen. Daarom is de kleurcode voor het land 
aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Na 
een verblijf in Zweden gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Volg 
altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op. Zie de rubriek ‘Coronavirus’ voor meer 
informatie. Bron: nederlandwereldwijd. 

 

Sterfte door corona loopt weer flink op in onze regio 

De sterfte door corona loopt weer op in deze regio, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Zowel in Flevoland als in Gelderland en Overijssel laat het aantal 
overledenen een scherpe stijging zien ten opzichte van vorig jaar in deze periode. 

Daarmee volgen de provincies de landelijke trend. Even leek het oversterftecijfer (meer 
sterfgevallen dan statistisch was voorzien) af te nemen in de weken 46 en 47, maar in week 
48 begon het aantal weer toe te nemen. Week 49 laat een duidelijke stijging zien. 

Volgens het CBS stierven in die week naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 400 meer dan 
normaal en 75 meer dan een week eerder. 

In deze regio is een nog scherpere stijging van de sterftecijfers waar te nemen, met name in 
Flevoland dat tot voor kort één van de weinige provincies was die in 2020 eventjes onder de 
lijn van 2019 dook.  

De huidige lijn laat echter zien dat ook daar de oversterfte toeneemt. In week 49 stierven daar 
volgens het CBS 76 mensen. In 2019 waren dat er 52. 

In Gelderland en Overijssel stegen de cijfers relatief gezien iets minder hard, maar in absolute 
aantallen zijn de cijfers wel hoger. In week 49 overleden in Gelderland volgens het CBS 418 
mensen: 56 meer dan vorig jaar. 

In Overijssel stierven 40 mensen meer in week 49 (199 in 2019, 139 in 2020).  
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De oversterfte neemt over de hele linie volgens de cijfers al toe sinds week 39, de periode 
waarin de eerste dodelijke slachtoffers van de tweede coronagolf zich lieten zien in statistieken. 
Sindsdien zijn er in Nederland volgens het CBS 4.700 meer mensen overleden dan werd 
verwacht in deze periode. Bron: De Stentor, 11 december 2020.  

 

Drie doden door corona-uitbraak in verpleeghuis Urk: ‘Dit 
heeft veel impact’ 

Drie bewoners van verpleeghuis Talma Haven op Urk zijn na een grote corona-uitbraak 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De gemeente meldt dat er de afgelopen weken 
totaal vijf inwoners van Urk zijn gestorven na een besmetting met COVID-19. 

Op één verpleegafdeling van Talma Haven waren veertien van de vijftien kwetsbare bewoners 
besmet geraakt. Nadat de laatste dagen twee mensen waren gestorven, overleed dinsdagnacht 
nog een bewoner. ‘Het zijn allemaal oudere en dementerende mensen. Hun overlijden door 
corona is erg heftig voor alle medewerkers en het heeft veel impact. Ze blijven hun uiterste 
best om zo goed mogelijk voor de bewoners te zorgen’, vertelt Talma-directeur Wilfred Muller. 
Bron: De Stentor, 25 november 2020. 

Blijven lopen, dan blijf je gezond’ 

Emma (91) en Piet (89) Biemans overleefden corona. Doodziek werden ze tijdens de piek van 
de eerste coronagolf opgenomen in het ziekenhuis. Maar nu scharrelen ze weer opgewekt 
samen op hun boerderij rond. ‘Blijven lopen. Dan blijf je gezond.’’ 

Emma Biemans (91) zit in haar winterjas op een keukenstoel naast de Delfts blauw betegelde 
schouw, leunend op haar rollator. Ze houdt even pauze, verklaart ze. ‘Ik loop altijd van die 
boom naar die boom’, wijst ze uit het raam, het landweggetje in. ‘Duizend stappen. Vier keer 
per dag. Maar sinds corona lukt dat niet meer.’ Ze lacht: ‘Nu doe ik het in etappes: net 
vijfhonderd naar rechts. Zo vijfhonderd de andere kant op.’ Bron: AD, 11 december 2020. 
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Definitief geen vuurwerk, wel veel meer agenten met oudjaar 

Vuurwerk afsteken blijft tijdens de komende jaarwisseling verboden. Zo’n 150 winkeliers 
wilden van het eenmalige verbod af omdat ze vinden dat dit besluit veel te laat is genomen, 
maar de rechter geeft ze ongelijk. De politie zet zich ondertussen schrap voor een onrustige 
nacht en gaat ‘fors’ extra agenten inzetten.  

Wie nog een sprankje hoop had om knallend het nieuwe jaar in te luiden, kan dat nu definitief 
laten varen. Alleen kindervuurwerk is toegestaan.  

 
Het tijdelijke vuurwerkverbod dat het kabinet afkondigde om de zorg te ontlasten en te 
voorkomen dat grote groepen rond middernacht de straat op gaan is volledig te begrijpen in 
deze crisissituatie, oordeelt de rechter. Het besluit had ook niet veel eerder genomen kunnen 
worden, omdat in maart moeilijk was te voorspellen hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.  

 

De politie had afgelopen weken in diverse plaatsen al de handenvol aan vuurwerkoverlast, 
zoals hier in de Arnhemse wijk Geitenkamp. © Persbureau Heitink 

 

Nu er geen ontkomen meer aan is, zet de politie zich schrap voor een onrustige nacht. Al is 
het vuurwerkverbod niet het enige probleem, waar de politie zich zorgen over maakt.  Het 
algehele maatschappelijke ongenoegen over de beperkingen door corona is groot. De vrees is 
dat dit op veel plekken tot gedoe gaat leiden.  

De Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw liet aan lokale media al weten twee keer 
zoveel agenten in te zetten dan op een normale oudjaarsnacht. Hij maakt zich zorgen omdat 
er amper tot geen alternatief kan worden geboden. ‘Het zal een moeilijke nacht worden. Mooier 
kan ik het niet maken. De lontjes zullen korter zijn. Er zijn mensen die het gevoel hebben dat 
oud en nieuw hen is ontnomen,’ zegt hij in gesprek met tv-zender AT5. 

De landelijke korpsleiding laat weten dat in het hele land ‘fors meer agenten’ ingezet gaan 
worden. Concrete aantallen agenten worden niet genoemd; het zal per regio ook sterk 
variëren. Zo gaan in Rotterdam evenveel agenten de straat op als voorgaande jaren. De horeca 



184 

 

is gesloten, dus er is geen uitgaanspubliek, aldus een woordvoerster. Verwacht wordt dat de 
drukte zich verschuift naar de wijken, waar de gemeente onder meer jongerenwerkers inzet. 

Ook in Utrecht zijn evenveel agenten op straat als normaal tijdens de jaarwisseling, maar de 
inzet is dit jaar wel anders. Er worden extra maatregelen getroffen om vernielingen en 
autobranden aan te pakken. ‘De inzet is dit jaar gerichter, meer maatwerk’, zegt een 
woordvoerder van de gemeente. ‘Daarom zijn we nu al bezig om meldingen van 
vuurwerkoverlast na te gaan, zodat we weten waar de hotspots zijn en daar met de 
jaarwisseling gericht op kunnen inzetten.’ 

De Amsterdamse hoofdcommissaris Paauw doet een dringend beroep op het gezond verstand 
van mensen. ‘Laten we er met alle beperkingen voor zorgen dat we niet tegen over elkaar 
komen te staan.’  De politie probeert om te beginnen vooral in gesprek te blijven en niet direct 
keihard op te treden als regels worden overtreden. Boetes uitschrijven of in het ergste geval 
mensen arresteren, kan altijd nog als mensen blijven weigeren zich aan de regels te houden. 

Dat er meer agenten  de straat op gaan is volgens politievakbond ACP een goede zaak en 
logisch gezien de bijzondere omstandigheden. ‘Oud en nieuw is van oudsher een nacht waarin 
veel capaciteit wordt ingezet. Politiemensen zelf vinden het ook belangrijk dat ze met voldoende 
mensen aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat ze in de periode erna voldoende rust krijgen,’ zegt 
voorzitter Gerrit van de Kamp. 

De politie drong sterk aan op het vuurwerkverbod. De agenten wilden nog een stap verder 
gaan en ook het kindervuurwerk verbieden. Dat zou handhaven van en verbod makkelijker 
maken. Tot het categorie F1-vuurwerk behoren sterretjes en trektouwtjes, maar ook Bengaals 
vuur, verschillende soorten fonteinen en grondbloemen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie 
en Veiligheid) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer al dat ‘dit soort licht vuurwerk’ 
volgens Europese richtlijnen het hele jaar door mag worden verkocht en afgestoken. Het 
kabinet kán het niet inperken ‘vanwege het geringe veiligheidsrisico’. Daar is ook de politie 
zich van bewust. 

Dat er geen volwassen vuurwerk mag worden afgestoken is niet alleen een domper voor veel 
vuurwerkliefhebbers, maar ook voor de ongeveer honderdvijftig winkeliers die de rechtszaak 
hadden  aangespannen. De boze ondernemers zeggen in grote problemen te komen. Ze hebben 
afspraken met leveranciers gemaakt en vaak ook al betalingen gedaan. Eind van het jaar staat 
daar nul omzet tegenover. Er is een compensatiefonds van veertig miljoen euro, maar volgens 
de ondernemers is dat ontoereikend. Het lijkt vooral bedoeld om extra kosten voor opslag en 
vervoer te vergoeden. Omzetverlies en problemen met de financiering zijn niet gedekt. 

Ook dreigt er een enorme chaos te ontstaan, betoogden de winkeliers verenigd in Stichting 
Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Veel vuurwerkcontainers zijn al 
onderweg. Niemand weet nog wat daar mee moet gebeuren. Tijdens oud en nieuw zelf dreigt 
het onrustig te worden nu er geen vuurwerk afgestoken mag worden. 

Advocaat Lex de Jager die de winkeliers bijstaat, is teleurgesteld.  Al is er volgens hem wel 
één lichtpuntje. De onderhandelingen over de compensatieregeling zijn versneld en concreter 
geworden. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk.  bron: AD, 11 december 2020. 

Twee operatiekamers in het Noord West ziekenhuis in Alkmaar gaan vanaf maandag 14 
december en in de kerstvakantie, dus minimaal drie weken, dicht. 
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Extra kabinetsoverleg over corona, dinsdag waarschijnlijk weer 
persconferentie 

Er is morgen toch kabinetsoverleg vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. 
Gisteren zei vicepremier Ollongren nog dat er dit weekend geen Cathuisoverleg zou zijn, maar 
nu is toch besloten om weer bij elkaar te komen. De verwachting is dat er komende dinsdag 
ook weer een persconferentie is. 

Bij het overleg in de ambtswoning van de premier zijn de meest bij de crisis betrokken 
bewindspersonen aanwezig. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-
directeur Jaap van Dissel. Het begint om 10.00 uur.  

Volgens Haagse bronnen zal er weer worden gesproken over het sluiten van zogenoemde 
doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen. In november gingen die ook voor twee 
weken dicht. 

Ook zouden maatregelen die de detailhandel treffen op tafel liggen. Afgelopen week 
suggereerde het RIVM dat er een verband kon zijn tussen de drukte in de winkelstraten tijdens 
Black Friday en het toenemende aantal besmettingen. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Het RIVM meldde gisteren 8894 nieuwe 
bevestigde coronabesmettingen, ongeveer 3000 meer dan een week eerder. Afgelopen dinsdag 
waarschuwde premier Rutte voor extra maatregelen voor de Kerstperiode als de cijfers niet 
beter zouden worden. Bron: NOS, 12 december 2020.  
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Razendsnelle opmars corona: Nederland stevent af op échte 
lockdown met extra maatregelen 

De coronapandemie in Nederland neemt snel toe en het aantal doden begint zorgwekkend te 
stijgen. Ook in Drenthe en Groningen. Een échte lockdown hangt in de lucht. 

De irritatie bij tal van experts dat niet iedereen lijkt door te hebben hoe ernstig het is, wordt 
met de dag erger. Viroloog Bert Niesters van het UMCG maakt zich steeds grotere zorgen over 
de toename van het aantal besmettingen en het weifelachtige kabinetsbeleid. 

Zijn collega arts-microbioloog Alex Friedrich zegt de situatie uiterst zorgelijk te vinden: ‘Er is 
een duidelijk stijgende trend omdat we te hoog in de golf zijn gebleven’, zegt Friedrich. ‘We 
kunnen snel weer hoge cijfers zien per dag. Mensen moeten zich dringend aan de bestaande 
maatregelen houden en er zijn striktere maatregelen nodig bij oplopende cijfers.’ 

Tijdens de persconferentie en de daaropvolgende kamerdebatten waarschuwde premier Rutte 
al dat er mogelijk een extra persconferentie komt, nog voor de kerst. In het debat liet hij 
vervolgens weten dat het kabinet die extra maatregelen nog niet tíjdens de kerst wil. 

Gezondheidseconoom Jochen Mierau noemt dat een explosieve situatie. ‘Ik heb het gevoel dat 
we door onze laksheid om echt thuis te blijven afstevenen op een gevaarlijke toename begin 
januari’, zegt Mierau. ‘We gaan met zijn allen een soort blokjeskerst vieren. Niemand is met 
vakantie, dus iedereen gaat toch even bij elkaar langs, is het niet op eerste of tweede kerstdag, 
dan toch op de derde, vierde, of vijfde.’ 

Mierau pleit voor het snel grootschalig testen van de hele bevolking. ‘Dat is onze laatste kans 
om een echte lockdown in januari te voorkomen. Als we vanaf nu iedereen zonder klachten 
gaan testen, kunnen we de mensen die zonder klachten toch besmet zijn eruit pikken. We 
weten uit tal van voorbeelden dat er veel asymptomatische besmettingen zijn, kijk maar 
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bijvoorbeeld naar de testen in het OZG en in andere landen.’ Als het toch tot een echte 
lockdown komt, noemden Rutte en De Jonge opties zoals de sluiting van de niet-noodzakelijke 
detailhandel en scholen. 

In de Duitse deelstaat Nedersaksen, over de grens, gaan de scholen vanaf deze week al over 
op thuisonderwijs. Terwijl het aantal besmettingen daar nog steeds lager is dan hier, gelden 
in Duitsland al langer wat strengere regels; ook de hotels dicht, contactberoepen, musea en 
theaters. 

Zulke maatregelen hangen ook in Nederland in de lucht, net als maatregelen die we kennen 
uit landen als Frankrijk en België, zoals een avondklok en het verbod om buiten je regio te 
reizen. Bron: Dagblad van het Noorden, 12 december 2020.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuis slaat alarm omdat patiënten corona verzwijgen uit 
angst afzeggen operatie: ‘Dat is dodelijk’ 

Verzwijgen dat je corona hebt of contact hebt gehad met iemand met corona. Alleen maar 
omdat je geen uitstel wil van een geplande operatie. Doe dat niet. Het is asociaal én heel erg 
dom. Met die noodkreet komt het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.   

‘Want je brengt je eigen leven in gevaar. En dat van anderen’, waarschuwt het CWZ. Recente 
ervaringen met patiënten die de waarheid over corona niet eerlijk hadden opgebiecht en na de 
operatie door het virus extra ziek werden, is aanleiding om aan de bel te trekken. Bron: AD, 
12 december 2020.     
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Verpleegkundigen van het CWZ trekken beschermende kleren aan. © Paul Rapp  
 

Elf miljoen door Nederland gekochte coronavaccins terug naar 
tekentafel: ‘tegenvaller’ 

 

De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben een tegenvaller te verwerken 
gekregen bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. De resultaten van het vaccin bij oudere 
patiënten zijn minder goed dan gehoopt. Daardoor moet het vaccin terug naar de tekentafel. 
Het zal op zijn vroegst pas eind 2021 beschikbaar komen, veel later dan gedacht. 

Het heeft niet direct gevolgen voor Nederland, dat maximaal 11,7 miljoen van de Sanofi-
vaccins heeft besteld. Dit soort vertraging was ‘ingecalculeerd’, zegt minister Hugo de Jonge 
van Volksgezondheid. ‘Juist daarom hadden we zo’n brede vaccinportfolio opgebouwd.’ Het 
kabinet heeft bijna 60 miljoen vaccins aangekocht die van zes verschillende producenten 
komen.  

Nederland heeft met Sanofi-GSK bovendien een ander contract gesloten dan met de vijf andere 
farmaceuten. Omdat Sanofi het minst ver is in de ontwikkeling, hoeft pas op het moment dat 
er definitieve resultaten zijn, besloten te worden hoeveel doses er definitief worden afgenomen. 
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Het Sanofi-vaccin zorgt bij volwassenen in de leeftijd van 18 tot 49 jaar voor een 
immuunreactie die overeenkomt met die van patiënten die zijn hersteld van Covid-19, zeggen 
de farmaceuten. Bij oudere mensen is die immuunreactie alleen veel zwakker. Dat komt 
volgens de bedrijven waarschijnlijk omdat de concentratie van het middel dat de afweerreactie 
moet opwekken, het zogenoemde antigeen, te laag is. 

De teleurstellende resultaten zijn de uitkomst van de zogeheten fase 1/2-studie. Bij deze 
studie, waaraan 440 mensen in de Verenigde Staten deelnamen, werd gekeken of het vaccin 
een immuunreactie opwekt en veilig is. Of een vaccin vervolgens ook daadwerkelijk 
bescherming geeft tegen het coronavirus wordt pas in de grote fase 3-studie onder 
tienduizenden proefpersonen onderzocht. Zover waren Sanofi en GSK nog niet. 

De twee farmaceuten hopen nu in februari 2021 te beginnen met nieuwe testen, met een 
aangepaste versie van het vaccin die inmiddels al getest is op apen. In het tweede kwartaal 
van 2021 zou met de fase 3-studie kunnen worden begonnen. Daarbij zal het middel van 
Sanofi en GSK ook vergeleken worden met een goedgekeurd coronavaccin.  

Als deze testen positief uitvallen, kan in de tweede helft van volgend jaar goedkeuring 
aangevraagd worden bij autoriteiten. Dat zorgt dan wel voor een vertraging bij het op de markt 
brengen tot het vierde kwartaal van 2021, terwijl hier eerder op medio volgend jaar werd 
gemikt. 

Voor het kandidaat-vaccin maakt Sanofi gebruik van een eiwittechnologie die de farmaceut 
ook gebruikt voor zijn griepprik, gecombineerd met stoffen van GSK die de immuunreactie 
van het lichaam verbeteren. Sanofi werkt ook nog aan een ander vaccin op basis van de 
hypermoderne mRNA-techniek (net als Pfizer en Moderna), GSK is betrokken bij de 
ontwikkeling van een aantal andere coronavaccins.  

Ook Ger Rijkers, immunoloog bij het Roosevelt University College in Middelburg, noemt het 
nieuws over het Sanofi-vaccin ‘een tegenvaller’. ‘Ze moeten zo'n beetje terug naar de tekentafel. 
Maar tegelijk is het wel positief dat de farmaceut er zelf open over is en eerlijk zegt: Wij vinden 
het niet goed genoeg.’ 

Dat in de nieuwe tests onder grote groepen mensen de controlegroep een ander coronavaccin 
krijgt in plaats van een placebomedicijn, is ook goed nieuws, vindt Rijkers. ‘Je kunt je afvragen 
hoe ethisch het is om proefpersonen nog een nepmedicijn te geven, als er al vaccins zijn 
waarvan bekend is dat ze werken, zoals dat van Pfizer.’ 

Helemaal afschrijven doet de immunoloog het tegenvallende vaccin van de Frans-Britse 
combinatie overigens nog niet. ‘Het geeft een immuunreactie bij jongeren en de farmaceut 
meldt bovendien dat het verspreiding van het virus remt. Daardoor zou het voor jongeren nog 
wel geschikt kunnen zijn.’ 

Nederland verwachtte in het derde kwartaal 5,85 miljoen doses van het Sanofi-GSK-vaccin en 
nog eens eenzelfde hoeveelheid in het vierde kwartaal. Het kabinet hield al een slag om de 
arm omdat - anders dan de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca - de onderzoeken 
onder grote groepen mensen nog moesten beginnen. Het zou daarom ook nog kunnen dat het 
Sanofi-vaccin niet alleen vertraagd is, maar helemaal de eindstreep niet haalt. 

In totaal heeft Nederland 57.7 miljoen vaccins ingekocht van zes verschillende farmaceuten. 
Rekening houdend met dat van verschillende vaccins twee prikken nodig zijn, zijn er nog 
steeds méér besteld dan er nodig zullen zijn. Ook zonder Sanofi-GSK zijn er genoeg vaccins 
om heel Nederland volgend jaar te beschermen, mits de andere vaccins wél werken en tijdig 
geleverd kunnen worden. 
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Sanofi en GSK hebben de capaciteit om jaarlijks 1 miljard doses van het vaccin te maken, zo 
werd eerder bekend. ‘We zijn teleurgesteld, maar onze besluiten worden altijd bepaald door 
wetenschap en data. We blijven vertrouwen hebben en zijn toegewijd om een veilig en 
doeltreffend coronavaccin te leveren’,  zegt Thomas Triomphe, de CEO van Sanofi. 

Overigens wordt ook nog van het AstraZeneca-vaccin nog verder onderzocht hoe goed het 
ouderen beschermt, maar dat vaccin is al wel op grote groepen mensen getest. AstraZeneca 
heeft al aangetoond dat het coronavaccin dat het ontwikkeld heeft (een deel van de) mensen 
bescherming biedt.  

Sanofi is nog niet zover. Dat heeft alleen vastgesteld hoeveel procent van de mensen 
antistoffen tegen corona opbouwen door het vaccin. Dat percentage lag bij mensen van 18 tot 
49 (89,6 procent) stukken hoger dan bij mensen boven de zestig (62,5 procent). Dat zou 
betekenen dat het vaccin bij bijna 40 procent van de ouderen sowieso niet zou werken. Bron: 
AD, 11 december 2020.  

Veel schade door vuurwerkbom in IJsselmonde: ‘Dat niemand 
gewond raakte, is het enige goede nieuws’ 

Bewoners van de Rotterdamse wijk IJsselmonde zijn zich gisteravond doodgeschrokken door 
een enorme ontploffing. Iemand liet in de Schalkeroord een stuk zwaar vuurwerk afgaan en 
richtte daarmee voor duizenden euro's aan schade aan. 

Buurtbewoners werden 23.00 uur opgeschrikt door de ontploffing. Hulpdiensten rukten 
onmiddellijk uit na de 112-melding. Het werd voor de politie snel duidelijk dat het ging om 
een stuk zwaar vuurwerk of een vuurwerkbom.   

 

De knal was in de wijde omgeving te horen, reageren geschrokken bewoners op Facebook. 
Zelfs in Ridderkerk, zo'n vijf kilometer verderop, maken mensen melding van de ontploffing.  

‘Dat er niemand gewond is geraakt, is ook het enige goede nieuws’, reageert een 
politiewoordvoerder. De auto liep behoorlijke schade op. Daarvan heeft de eigenaar aangifte 
gedaan. De ruiten van zeven kelderboxen en twee woningen zijn vernield door de knal.  

Opmerkelijk is, dat een ruitenspecialist kort na de melding van de ontploffing is bekogeld met 
tomaten en eieren. ‘De man was bezig de ruiten te plakken zodat bewoners niet in de kou 
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kwamen te zitten. Hij deed gewoon zijn werk. Het is te bizar voor woorden’, zegt de 
politiewoordvoerder. 

De forensische opsporingsdienst doet onderzoek naar de afkomst van het vuurwerk. ‘Mogelijk 
zit er nog DNA aan de resten, dat leidt naar de daders.’ Het lastige is volgens de woordvoerder 
dat veel sporen door de knal zijn vernietigd.  

De politie roept getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident op om zich 
te melden.  

Een maand geleden richtte zwaar vuurwerk of een vuurwerkbom grote schade aan een auto 
in de Gaffelstraat in Rotterdam aan. De 38-jarige Simone Pansa wist net op tijd uit haar 
auto te springen.  

De schade is enorm en de schok en haar schrik nog groter. Vooral die ene vraag spookt door 
haar hoofd. ‘Wat als ik wel nog in de auto had gezeten of mijn kinderen?’  Bron: AD, 12 
december 2020.  

 

Veel strengere coronamaatregelen op komst 
 

Het kabinet werkt aan een vergaand pakket met veel strengere corona-maatregelen. Ze 
kiezen voor een zeer zwaar scenario, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL 
Nieuws. Zeer waarschijnlijk moeten alle niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties, zoals 
musea en dierentuinen, worden gesloten.  
 

Morgen is eerst een ministeriële commissie en vervolgens een extra ministerraad. 's Avonds 
wordt een persconferentie verwacht. 
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Ook voor het onderwijs wordt sluiting overwogen. Het is nog onzeker of ook het basisonderwijs 
op slot gaat. Zo kan het onderwijs op middelbare scholen volledig online gebeuren, behalve de 
examenklassen. Voor basisscholen is dat lastiger. 

 
De extra strenge maatregelen gelden dan de laatste weken van december en ook nog begin 
januari, is de verwachting. In Whatsapp-groepen gaat een nepbericht rond met wat alle 
maatregelen zouden zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat die lijst 
onjuist is. 

Reden voor de forse aanscherping is de presentatie van RIVM-directeur Jaap van Dissel 
vandaag in het Catshuis. De laatste coronacijfers over besmettingen en IC-opnames zijn zeer 
zorgwekkend. 

Tijdens de lockdown in de eerste coronagolf werden ook de contactberoepen, zoals kappers, 
gesloten. Ook daar gaat het kabinet morgen over besluiten.  Bron: RTL, 12 december 2020.  

 

Kabinet denkt na over avondklok met oud en nieuw  

Het kabinet denkt aan een avondklok met oud en nieuw, een wens die is neergelegd door 
verschillende burgemeesters. Het is een van de maatregelen die vandaag zal worden 
besproken in een extra crisisoverleg en ministerraad, melden bronnen aan de politieke 
redactie van RTL Nieuws. 
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Andere maatregelen waar het kabinet nu aan denkt zijn toch een langere kerstvakantie voor 
middelbare scholen en sluiting van niet-essentiële winkels.  

Dit zijn de maatregelen waar vandaag over gesproken wordt. Het is nog niet besloten. Dat 
niet-essentiële winkels en 'doorstroomlocaties', zoals musea en dierentuinen, dicht moeten 
lijkt zeer waarschijnlijk. Ook ligt op tafel het weer sluiten van contactberoepen. Het kabinet 
werkt aan een zwaar pakket van maatregelen. In het meest zware scenario gaat Nederland tot 
zeker begin januari bijna helemaal op slot.  

In Whatsapp-groepen gaat een nepbericht rond met wat alle maatregelen zouden zijn. Het 
ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat die lijst onjuist is. Bron: NOS, 13 december 
2020. 

 

 

Strengere corona-maatregelen onontkoombaar: ‘We gedragen 
ons kennelijk niet goed genoeg’ 

Nieuwe maatregelen in de strijd tegen het corona-virus zijn onontkoombaar, nu het aantal 
nieuwe besmettingen weer stijgt en Duitsland woensdag in lockdown gaat. Dat denkt 
voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland.  
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Hij sluit zich daarmee aan bij Hubert Bruls, voorzitter van de vijfentwintig veiligheidsregio’s 
in Nederland en burgemeester van Nijmegen; die pleitte zondag voor aanscherping van de 
maatregelen in Nederland.  Bron: De Stentor, 13 december 2020.  

Zorgwekkende stijging aantal meldingen COVID-19 

Afgelopen week zijn er 27% meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen 
gerapporteerd dan een week eerder. In de week van 2 tot en met 8 december werden 43.103 
nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Ruim 9.000 meldingen meer 
dan 33.949 meldingen in de week daarvoor. In iedere veiligheidsregio steeg het aantal nieuwe 
meldingen van COVID-19 besmettingen. Meer mensen hebben zich laten testen. Het 
percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen van 11,1% naar 11,6% afgelopen 
week. Het reproductiegetal van 20 november is 1,00 (ondergrens 0,97 – bovengrens 1,03). Het 
risiconiveau per regio kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2), ‘ernstig’ (niveau 3), 
‘zeer ernstig’ (niveau 4) zijn. Op dit moment zijn 20 regio’s ingeschaald op ‘zeer ernstig’, 5 op 
‘ernstig’, 0 op ‘zorgelijk’ en 0 op ‘waakzaam’.  Bron: Dashboard Rijksoverheid, 13 december 
2020. 

Tweede golf corona spoelt over Biblebelt 

In de tweede golf zijn diverse gemeenten in de Biblebelt, zoals Waddinxveen, Bunschoten, 
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel en Alblasserdam, bovengemiddeld getroffen door het 
coronavirus. 

Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Het gaat om de data voor de periode 1 september tot en met 10 december 2020. Het 
aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden is berekend per 100.000 inwoners. 

Als het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners vallen vooral Bunschoten 
(6303; 1 op de 16) en Urk (5695; 1 op de 18) op. Het landelijk gemiddelde van het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners is 2956 (1 op de 34).  

Hoe is het relatief hoge aantal besmettingen in die gemeenten te verklaren? Dat is lastig te 
zeggen. Een verklaring zou kunnen zijn dat gemeenten in de Biblebelt door grote(re) gezinnen 
een relatief jonge bevolking hebben. 
Het is bekend dat de besmettingen in de tweede golf vooral rondgaan in de jongere 
leeftijdsgroepen. 

Daarnaast zou de hechte gemeenschap in de Biblebelt ten grondslag kunnen liggen aan een 
hoge besmettingsgraad. In dat verband is bijvoorbeeld Urk geregeld genoemd. 

In Waddinxveen was het aantal ziekenhuisopnames tussen 1 september en 10 december 24. 
Met ruim 29.000 inwoners en 82 opnames per 100.000 inwoners scoort de gemeente echter 
ruim twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 35. In Bunschoten waren in dezelfde 
periode 25 ziekenhuisopnames. Op een bevolking van bijna 22.000 inwoners gaat het om 114 
ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Dat is ruim drie keer zo hoog als het landelijk 
gemiddelde. 

In Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Altena, Alblasserdam en Sliedrecht zijn in de tweede 
golf relatief veel mensen overleden aan het coronavirus. In Sliedrecht en Alblasserdam gaat 
het om ongeveer het dubbele van het landelijk gemiddelde van 21 doden per 100.000 
inwoners. 

In Altena gaat het om bijna drie keer zoveel sterfgevallen, in Ridderkerk drieënhalf keer zoveel 
en in Krimpen aan den IJssel om ruim vier keer zoveel. 
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Welke cijfers geven de beste indicatie van de ernst van het virus in de Biblebelt? Deskundigen 
zijn het erover eens dat de ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners de beste graadmeter 
daarvoor zijn. Hoge besmettingscijfers, maar in verhouding een lager aantal 
ziekenhuisopnames of stergevallen laten bijvoorbeeld zien dat het virus waarschijnlijk vooral 
onder jongeren rondgaat en niet zozeer ouderen, die meer risico lopen op een ernstig verloop 
van de ziekte, treft. 
 
Zouden de erediensten in kerkgebouwen een rol kunnen spelen in de verspreiding van het 
coronavirus? Dat lijkt vergezocht, want de cijfers geven daartoe geen aanleiding. Uit de 
nieuwste data van het RIVM blijkt dat van 1 september tot en met 8 december niet meer dan 
0,4 procent van de besmettingen te koppelen is aan ‘religieuze bijeenkomsten’. Dat is 
bovendien een breed begrip, omdat daaronder niet alleen kerken maar ook bijvoorbeeld 
moskeeën en synagoges vallen. Besmettingen treden daarentegen vooral op in de thuissituatie 
(55 procent), bezoek thuis van of aan familie of vrienden (18 procent) en werk (15 procent). 
Bron: Reformatorisch Dagblad, 13 december 2020.   
 

Surveillerende ouders zien vuurwerkrellen uitblijven op Urk: 
‘Deze weg moeten we met elkaar afleggen’   

 

 

De geest is weer enigszins terug in de fles op Urk. Hoewel het wederom zwart zag van de 
jongeren rond de ‘vuurwerkrotonde’ bij het Wilhelminapark, bleef het zaterdagavond ten 
opzichte van de vorige weken relatief rustig. Dat zagen ook de ouderen, die een speciale 
eenheid vormden en tussen de jeugd een oogje in het zeil hielden. 

Een groep van zo’n 50 ouders is deze avond de straat op gegaan om Urker jongeren in toom 
te houden. Na drie onrustige zaterdagen met vuurwerkrellen en arrestaties, hoopt Urk met de 
zogeheten ouderwacht de rust terug te laten keren in het vissersdorp. Bron: AD, 13 december 
2020. 
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Het is rustig. In en rond het Wilhelminapark lopen volwassenen in duo’s of kleine groepjes. 
Hier en daar spreken ze jongelui op straat aan. ‘We zijn hier natuurlijk wel met een reden, 
maar we willen er verder niks over kwijt’, zegt een vader vriendelijk. Alle communicatie van 
deze burgeractie ligt bij de gemeente, wil hij maar zeggen. 

De aanwezige pers kan bij de meeste ouders rekenen op een argwanende blik. ‘Er zijn hier 
ook veel ramptoeristen’, verklaart een man die de befaamde rotonde aan de Akkers in de gaten 
houdt. Auto’s rijden af en aan, verderop klinkt af en toe een knal. Agenten op motoren maken 
hun rondes door het dorp. 

Riekelt Kapitein ziet het tevreden aan. De Urker denkt dat de aanwezigheid van ouders effect 
heeft. ‘Bloedverwanten, hè. Daar hebben de jongeren ontzag voor. Voor de politieagenten niet, 
die zien ze als vijanden.’ Hij merkt dat het een stuk gemoedelijker is dan de voorbije weken. 
‘Je ziet nu ook geen ME. Dat helpt vast ook. De burgemeester moet het uitpraten met de 
jongeren. De boel verbieden helpt in ieder geval niet. Zoek een plek waar ze vuurwerk mogen 
afsteken, op het industrieterrein of ergens buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld.’ 

Drie zaterdagen op rij was het mis op Urk. Jongeren staken zwaar (illegaal) vuurwerk af. De 
ongeregeldheden leidden tot meerdere aanhoudingen. Vorige week veegde de ME 
zaterdagavond even voor twaalf uur de omgeving van het Wilhelminapark leeg. Dat is telkens 
het epicentrum van de vuurwerkellende. 

Deze zaterdag blijven de officiële instanties vooral op de achtergrond. Er lopen wat agenten 
rond, maar het zijn met name de ouders die deze twaalfde december handhaven. Een jongere 
die z’n boekje te buiten gaat - aanstuurt op een ruzie bijvoorbeeld -, kan figuurlijk een 
corrigerende tik verwachten van een oudere toezichthouder. Sommigen staan op afstand, 
anderen mengen zich meer tussen de jeugd. 

Een jongen die vrijdagavond nog om tafel zat met de burgemeester wil anoniem best vertellen 
wat hij van de situatie in zijn dorp vindt. Dat niet alles door de beugel kan van wat de jeugd 
hier uitspookt, kan hij wel beamen. Maar dat de media in zijn ogen juist dit soort incidenten 
weer gebruikt om het christelijke Urk door het slijk te halen, steekt hem des te meer. ‘Ik kan 
straks geen baan krijgen als ik zeg dat ik hiervandaan kom.’ 

Er vliegt af en toe een vuurpijl de lucht in. Hoe dichter naar middernacht, hoe vaker cobra’s 
knallen en rookbommen de mist nog wat dichter maken. Maar het loopt niet uit de hand zoals 
de voorbije weken. En daar zijn de oudere Urkers mee in hun nopjes. De oproep van Louwe 
Kramer, de ondernemer die afgelopen week via sociale media aandrong op de inzet van 
ouderen, lijkt niet voor niets te zijn geweest. 

‘Laten wij als vaders en moeders zaterdag naar het Wilhelminapark en eventueel naar andere 
plekken gaan om onze kinderen op hun daden aan te spreken en ze te bewegen om hiermee 
op te houden. Laat dit niet over aan politie en ME, dit is onze verantwoordelijkheid, laten we 
die nemen en zo laten zien dat we trots op onze jeugd en op ons mooie dorp zijn’, schreef hij. 

De boodschap aan jongeren om vooral naar huis te gaan is bij velen echter aan dovemansoren 
gericht. Een glas wordt aan stukken gegooid, uit een box dreunt muziek, de 
anderhalvemetersamenleving lijkt even niet meer te bestaan en uit een jaszak wordt een fles 
sterke drank gevist. Iedereen laat het begaan, in de wetenschap dat deze avond al een stap 
vooruit is ten opzichte van de voorbije zaterdagen.  

Burgemeester Cees van den Bos van de gemeente Urk bestempelt het ‘s nachts zelfs als een 
rustige avond. ‘Het begin van de weg die we met elkaar moeten afleggen. Met een geringe 
politie-inzet en de cruciale inzet van de Ouderwacht is het rustig gebleven. Daar zijn we 
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dankbaar voor. Als iedereen komende weken de schouders er onder zet komen we er’, schrijft 
hij in een tweet. 

Hij had vrijdagavond nog een ‘goed, inhoudelijk gesprek’ met een aantal jongeren over de 
onlusten. Het doel mag duidelijk zijn: de ellende moet stoppen. De burgervader, die pas 
afgelopen oktober begon in het vissersdorp, deed vorige week nog aangifte van 
bedreiging. Bron: Tubantia, 13 december 2020.  

 

Een levendige avondmarkt in Wuhan. © Getty Images 
 
 

Wuhan bruist weer, maar draagt coronastigma met zich mee 

Bijna een jaar geleden was Wuhan het epicentrum van de uitbraak van de coronapandemie. 
Waar de rest van de wereld worstelt met een hardnekkige tweede golf, is het leven in de 
Chinese miljoenenstad terug naar normaal. Maar het stigma als de bron van alle ellende blijft. 

De Huanan Seafood-markt in Wuhan is omheind met keurige lichtblauwe muren. Het gebouw 
is uitgestorven, deuren en ramen zijn gebarricadeerd. Aan de muren hangen traditionele 
Chinese schilderijen van vredige landschappen. Om de paar meter staan grote plantenpotten. 
Bron: Tubantia, 13 december 2020.  
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Ziekteverzuim in zeventien jaar niet zo hoog, vooral onder 
zorgpersoneel 

Het ziekteverzuim is dit jaar toegenomen. Sinds 2003 hebben niet zoveel mensen zich ziek 
gemeld als in de eerste negen maanden van dit jaar. Het hoge ziekteverzuim komt vermoedelijk 
door het coronavirus, al is in de enquête niet gevraagd naar de reden van het verzuim, schrijft 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In juli, augustus en september meldden werknemers van bedrijven en de overheid zich op 4,4 
procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4 procent. 

Het ziekteverzuim liep in bijna alle sectoren op, behalve in het onderwijs en bij de overheid. 
Daar was juist een daling te zien ten opzichte van een jaar eerder. Mensen met een baan in 
de zorg meldden zich het meest ziek, vooral in verpleeg- en bejaardentehuizen. 

Werknemers in de horeca en de landbouw blijven normaal gesproken het minst ziek thuis, 
maar het afgelopen kwartaal nam het ziekteverzuim in deze sectoren juist het sterkst toe. 
Bron: Tubantia, 14 december 2020.  

 

De Amerikaanse president Donald Trump, vice-president Mike Pence en andere Amerikaanse 
topfunctionarissen kunnen zich vanaf maandag laten inenten met het door het door 
Amerika goedgekeurde coronavaccin Pfizer. Dit meldt een bron die bekend is met de plannen 
aan Reuters.  

Belangrijk personeel in het Witte Huis en een aantal overheidsfunctionarissen moeten binnen 
de aankomende tien dagen ingeënt worden, aldus de bron. 

Vandaag is begonnen met het verzenden van vaccins in het hele land. Hierbij krijgen 
gezondheidswerkers en bewoners van verpleeghuizen voorrang. Naar verwachting worden 
woensdag de eerste 2,9 miljoen doses afgeleverd. Bron: Tubantia, 12 december 2020.  
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Dit zijn de lockdownmaatregelen op een rij 

Nederland gaat op slot. ‘We moeten nu alles doen’, zei premier Rutte vanavond tijdens een 
toespraak vanuit het Torentje.  

- Mensen moeten thuis afzien van bezoek, waar dat kan. Het maximum wordt twee personen, 
binnen en buiten, kinderen onder de 13 jaar uitgezonderd. Behalve met kerst: alleen op 24, 
25 en 26 december is het aantal van drie toegestaan. Dat betekent dat op oud- en 
nieuwjaarsdag dus ook maar twee mensen langs mogen komen. Mensen met klachten moeten 
thuisblijven. Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee, tenzij je op pad gaat met je 
eigen huishouden. 

- Alle scholen, van primair onderwijs tot en met de universiteiten, gaan dicht van 16 december 
tot en met ten minste 17 januari. Zij geven voornamelijk online les, met uitzonderingen voor 
praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens en 
tentamens in het (voor)examenjaar mbo, hbo en wo. Ook geldt een uitzondering bij alle 
onderwijsvormen voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De 
kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan ook dicht, met een uitzondering voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep. 

- Ook de kinderopvang moet de deuren sluiten. Alleen voor mensen met een essentieel beroep 
zou er opvang mogelijk blijven. 
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- Vanaf morgen gaan vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes dicht.   

- Alle niet-essentiële winkels gaan tot 19 januari ook dicht. Winkels die belangrijk zijn voor 
het levensonderhoud van mensen, blijven wel open. Dat zijn bijvoorbeeld de supermarkt, 
de apotheek, de bank en het tankstation maar bijvoorbeeld ook bakkers, groentewinkels, 
viswinkels, slagers, audiciens en opticiens, drogisterijen, dierenspeciaalzaken en slijterijen.  
 
- Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen, 
wasserijen en stomerijen mogen ook openblijven. 

- Dat geldt ook voor de afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken, winkels buiten voor kerstbomen 
en bloemenverkoop, groothandels (business to business), servicepunten voor het ontvangen 
en verzenden van brieven en postpakketten. 

- In bibliotheken kunnen alleen nog boeken worden afgehaald. 

- Musea, bioscopen, theaters, pretparken, casino's, dierentuinen en andere 
‘doorstroomlocaties’ gaan voorlopig ook op slot.  

- Hotels mogen open blijven, maar ze mogen geen eten meer serveren of roomservice 
bieden. Afhalen bij restaurants blijft toegestaan. 

- Niet-noodzakelijke reizen worden tot half maart dringend afgeraden. Dat is langer dan het 
advies dat al gold. ‘Ga niet als het niet nodig is.’ 

- Mensen uit een land buiten de EU moeten een negatieve coronatest kunnen overleggen als 
zijn van buiten de EU Nederland binnenkomen. 

- Ook contactberoepen, zoals kappers moeten stoppen. Medische contactberoepen als 
fysiotherapeuten en tandartsen worden uitgezonderd. 

- Sportscholen, sporthallen en zwembaden moeten hun deuren tot 19 januari sluiten. Buiten 
kan wel gesport blijven worden. Jongeren tot en met 17 jaar kunnen blijven sporten en trainen 
in teamverband. Ook mogen zij wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen 
buiten. Buitensport voor volwassenen blijft toegestaan met maximaal twee mensen, die ook 
1,5 meter afstand moeten houden. Groepslessen, teamtrainingen en competities mogen niet 
doorgaan. De topsport kan door blijven gaan. 

- Gebedshuizen blijven open. 

- Mensen krijgen nogmaals het zeer dringende advies om thuis te werken. Die dringende 
oproep wordt ook gedaan aan werkgevers. Zij moeten zorgen dat mensen goed thuis kunnen 
werken. ‘Dit wordt veel minder goed nageleefd dan tijdens de eerste golf’, aldus Rutte.  

- De avondklok wordt níet van kracht. 

- Het openbaar vervoer blijft alleen voor noodzakelijke reizen. Verder blijft ook het verbod op 
evenementen en het alcoholverbod na 20.00 uur van kracht. 

Bron: AD, 14 december 2020.  
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Demonstranten verstoren toespraak van Rutte met gefluit en 
geroep: ‘Rutte, rot op!’ 

De toespraak van premier Mark Rutte werd vanavond verstoord door gejoel en gefluit. Buiten 
hadden zich bij de Hofvijver tientallen demonstranten verzameld. Zij stonden recht tegenover 
het Torentje, waar Rutte zijn toespraak hield. Er zijn twee mensen aangehouden. 

De demonstranten scandeerden leuzen zoals ‘Rutte rot op’ en hadden toeters en fluitjes 
meegenomen om herrie te maken. Rutte sprak het land toe over de extra coronamaatregelen. 
In zijn toespraak was duidelijk het gefluit en lawaai op de achtergrond te horen. Rutte haakte 
daar direct op in: ‘Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten 
wel denken.‘   

 

Demonstranten bij de Korte Vijverberg. De demonstratie was niet aangekondigd. © Regio 15 
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Het gaat om enkele tientallen demonstranten rond de Hofvijver. Ze zijn onder meer tegen een 
strengere lockdown en tegen mondkapjes. De gemeente Den Haag liet weten dat de 
demonstratie ontbonden is, omdat die niet was aangemeld. De politie vroeg daarop aan de 
demonstranten om weg te gaan. Een groepje demonstranten verplaatste zich enkele meters 
en ging vervolgens tegenover het Torentje staan zingen.  

Eén demonstrant is aangehouden voor belediging. Een andere demonstrant is aangehouden 
omdat deze persoon de demonstratie-plek niet wilde verlaten. Burgemeester Jan van Zanen: 
‘Natuurlijk stonden er agenten klaar, maar wat eerst een klein clubje was werd al snel groter 
en luidruchtiger.’  

Roos en Flo waren twee van die demonstranten. ‘Alles gaat naar de klote. Het enige wat tegen 
een virus helpt, zijn samenzijn, buitenlucht en gezond eten.’ Het tweetal is vaker te vinden bij 
demonstraties tegen de coronamaatregelen. ‘Het is gewoon een normale griep! En doodgaan 
hoort bij het leven.’ Een andere demonstrant zegt: ‘Dit is niet vergelijkbaar met de griep van 
2018, maar nu gooien we het hele land plat. Ondertussen worden zij doorbetaald.' Een ander 
vult aan: ‘Er wordt een dictatuur uitgerold.’  

Onder de demonstranten waren ook Duncan Robles en Laura Hos, twee bekende gezichten 
bij corona-demonstraties. Ze publiceren samen video’s op YouTube over het coronabeleid. ‘We 
hebben heel hard staan schreeuwen’, stellen ze in een video op Facebook. ‘Het is ook niet 
normaal meer, we wonen nu echt in een dictatuur.’ Hos en Robles waren in het verleden ook 
aanwezig bij online bijeenkomsten van de actiegroep Viruswaarheid. Ook waren ze vorig 
weekend bij een corona-demonstratie in het Duitse Düsseldorf. 

Ook de bekende activiste ‘ReVrouwLutie’ was aanwezig. Zij noemt zichzelf burgerjournaliste 
en stelt ‘zichzelf losgemaakt te hebben van de (subliminale) programmering die bepaalde 
krachten al eeuwen lang op de mensheid los laten’ om te kunnen verdelen, beheersen en 
controleren’. Ze schrijft op haar Facebookpagina onder meer stukken over ‘de Cabal, 
Illumintaie en pedofiele netwerken’. 

Een uur na de toespraak was het weer rustig op straat. Bron: AD, 14 december 2020.   
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Nieuwe maatregelen eisen weer forse inspanning van 
politieagenten en boa's 
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Premier Mark Rutte kondigde vanavond vanuit het Torentje aan dat Nederland in lockdown 
gaat voor een periode van vijf weken. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Ook 
contactberoepen en scholen moeten tot 19 januari de deuren sluiten. Het negatief reisadvies 
voor het buitenland geldt tot half maart. De supermarktbranche roept op tijdens de lockdown 
niet te gaan hamsteren. ‘Koop alleen wat je nodig hebt.’ 

In het Catshuisoverleg van zondag is gesproken over een eventuele avondklok. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen om dit nog niet in te voeren. 

Met de maatregel zouden mensen tussen 20.00 en 04.00 uur niet de straat op mogen zonder 
geldige reden. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat men elkaar thuis gaat opzoeken. 

In het plan staat beschreven dat wie wel de straat op mag, een officieel document bij zich moet 
hebben waarin staat dat toestemming is verleend. Landen als Frankrijk en Marokko werkten 
eerder al met een soortgelijk systeem. 

Volgens het plan gepresenteerd in het Catshuis zijn er enkele uitzonderingen. Zo zijn mensen 
die beroepshalve buiten moeten zijn vrijgesteld. Eveneens zou het mogelijk zijn om 
een huisdier aangelijnd uit te laten. Bron: AD, 14 december 2020. 
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Gevaccineerd, en dan?  

Mensen die zijn gevaccineerd tegen Covid-19 moeten afstand tot anderen blijven houden en 
hun mond en neus bedekken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dat maandag 
gezegd. 

Wetenschappelijk is aangetoond dat een vaccin de ziekte tegengaat, maar het is onduidelijk 
of ingeënte mensen anderen kunnen infecteren, zeggen deskundigen. Dat betekent dat een 
vaccin de verspreiding van het coronavirus mogelijk niet stopt, maar slechts de ziekte bij de 
meeste besmette mensen. 

Naast een mondkapje en het in acht nemen van afstandsmaatregelen adviseert de WHO 
gevaccineerde mensen daarom ook hun handen geregeld te blijven wassen. Meer onderzoek 
naar vaccins is nodig, zei WHO-vaccinexpert Kate O'Brien. Bron: AD, 14 december 2020.  
 

 

Figuren in witte pakken duiken op in uitgestorven straten 

De ‘Guerilla Mask Force Nederland’ heeft vanavond op verschillende plekken in Nederland een 
korte demonstratie gehouden in de uitgestorven straten. De in witte beschermende kleding 
uitgedoste figuren protesteren al sinds enkele weken met een pop up ‘slavenmars’ als protest 
tegen de huidige coronamaatregelen.   

Kort na de toespraak van premier Rutte waarin hij aankondigde dat Nederland op slot ging 
trokken verschillende gezelschappen de straat op met een spandoek met de tekst ‘Corona - 
Agenda 2021’. Met een robotachtige stem werd de draak gestoken met het coronabeleid van 
de overheid.  

In de stille straten van onder andere Winterswijk weerklonken de frasen ‘Zelf nadenken brengt 
het algemeen welzijn in gevaar’, ‘Alleen laten sterven is naastenliefde’, ‘Alleen eenzaamheid is 
veilig’, ‘Wees altijd gehoorzaam’ en Óffer alles op voor hygiëne'. 

Het kunstzinnig protest is vanuit Zwitserland en Duitsland naar Nederland overgewaaid. 
Op Black Friday passeerde het gezelschap een hele reeks gemeenten.  
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Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk kreeg via de politie te horen dat de 
demonstratie rustig is verlopen. Agenten in twee surveillancewagens spraken kort met het 
gezelschap. Daarna was het voorbij. 

Ook in Enschede lieten ze van zich horen. De demonstranten die de toespraak van Rutte in 
Den Haag verstoorden droegen ook onder meer een spandoek met zich mee waarop ‘corona = 
agenda 21’ stond.  

Agenda 21 is een actieprogramma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, het 
werd in 1992 vastgesteld op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro. Complotdenkers zien er 
echter een plan in waarmee een ‘globale elite de vrijheid van mensen wil afpakken’. Het 
complot zou volgens hen ook moeten leiden tot minder mensen op aarde. Bron: AD, 14 
december 2020.  

 

Wat de vader ook probeerde, Edeline wilde absoluut geen mondmasker dragen. © Twitter 
 

Gezin uit vliegtuig gezet omdat dochter (2) mondmasker 
weigert 

Grote verontwaardiging bij een gezin uit Colorado. Eliz Orban werd samen met haar 
echtgenoot en 2-jarige dochter uit het vliegtuig gezet omdat het meisje halsstarrig weigerde 
een mondmasker te dragen. ‘Wat we meemaakten, was bijzonder traumatiserend én 
vernederend’, verklaart de moeder tegen Fox News. 

Orban maakte beelden van het voorval. Daarop is te zien hoe de vader het masker bij zijn 
dochter probeert aan te doen. De peuter huilt echter en blijft haar handen voor haar gezicht 
houden. Uit pure wanhoop houdt hij het masker dan maar zelf tegen haar mond en neus 
gedrukt. 

Dat volstaat echter niet: een veiligheidsagent van United Airlines verzoekt de familie 
vriendelijk om het vliegtuig te verlaten. ‘We werken toch mee? Ik ben letterlijk haar gezicht 
aan het bedekken’, probeert de vader nog. Maar het mocht niet baten dus. ‘Of dit vaker 
gebeurt? Als de regels niet nageleefd worden wel, ja’, maakt de luchthavenmedewerker 
duidelijk. 
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In tranen verklaarde Orban nadien dat ze uit het vliegtuig gezet waren. ‘Onze bagage wordt 
echter niet uit het vliegtuig gehaald en we mogen ook nooit meer met deze 
luchtvaartmaatschappij vliegen. Hoe moeten wij nu naar huis gaan? Het kinderstoeltje zit 
zelfs nog in de laadruimte. Is dit soms een grap?’ 

Het was de bedoeling om vanuit Denver naar Newark (New Jersey) te vliegen. ‘Ik heb er twee 
keer gewoond voor we in het huwelijksbootje stapten, noem het gerust onze tweede thuis’, legt 
Orban uit. ‘Het is een jaarlijkse traditie om naar het Rockefeller Center in New York te gaan 
en daar de befaamde kerstboom te bezichtigen. Dat plezier wilden we nu ook onze dochter 
gunnen. Bovendien zouden heel wat familieleden en vrienden langskomen. En ook de beste 
jeugdvriend van mijn man zou van de partij zijn. Hij was enkele jaren geleden naar Slowakije 
verhuisd en had onze dochter nog nooit in levenden lijve gezien.’ 

De discussie rond het mondmasker gooide roet in het eten. ‘We hadden de indruk dat het 
personeel ons vanaf het eerste moment onbeleefd behandelde. Een stewardess vroeg meteen 
hoe oud ze was en wees ons erop dat een mondmasker ook voor haar verplicht was. Daarna 
hielden ze ons nauwlettend in de gaten, maar een waarschuwing hebben we nooit gekregen. 
We mochten meteen opkrassen.’  

‘Sinds het begin van de pandemie hebben we al vier keer met deze maatschappij gereisd en 
nooit vormde dat een probleem. De WHO raadt een mondmasker voor kinderen onder de vijf 
jaar trouwens af omdat dat toch geen zin heeft’, stelt Orban.  

‘We hadden de indruk dat het personeel ons vanaf het eerste moment onbeleefd behandelde’, 
aldus Eliz Orban, de moeder. 

United Airlines blijft bij haar standpunt, maar benadrukt dat de familie wél nog welkom is in 
haar toestellen. ‘De veiligheid van ons personeel en onze klanten komt op de eerste plaats’, 
klinkt het. ‘Er gelden verschillende regels aan boord. Een ervan luidt dat ook kinderen vanaf 
twee jaar een mondmasker moeten dragen. Alle grote luchtvaartmaatschappijen houden zich 
daaraan. We hebben inmiddels hun bagage terugbezorgd, het geld van hun tickets hebben ze 
ook teruggekregen. En om misverstanden te voorkomen: natuurlijk mag deze familie nog met 
ons vliegen.’ 

Op sociale media klinkt echter vooral onbegrip voor de familie. ‘Waarom maken ze net in volle 
coronacrisis zo’n reis? Volgend jaar zal die boom er opnieuw staan. En als je het toch doet, 
zorg er dan voor dat de peuter op voorhand al gewend is aan zo’n masker. Daar moet je niet 
mee beginnen als je al op het vliegtuig zit.’ Bron: De Stentor, 14 december 2020. 

 

Trump kijkt uit naar een geschikt moment om te worden ingeënt, maar nu nog even niet. © 
AFP 
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Trump slaat vroege inenting van zichzelf en Witte Huis-staf af, 
maar ‘kijkt ernaar uit’ 

President Donald Trump zegt nog niet aan de beurt te zijn om het coronavaccin te krijgen en 
wil ook dat het personeel in het Witte Huis pas ergens later in het programma aan de beurt 
komt. De Amerikaanse president zei wel ernaar uit te kijken op een geschikt moment 
gevaccineerd te worden. 

‘Mensen die in het Witte Huis werken moeten het vaccin ergens later in het programma 
krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is. Op mijn verzoek is deze aanpassing gedaan,’ 
reageerde Trump via Twitter op het nieuws in Amerikaanse media dat personeel in het Witte 
Huis in de komende tien dagen gevaccineerd zou gaan worden. 

‘Het staat niet gepland dat ik word gevaccineerd, maar ik kijk ernaar uit om dat op een 
geschikt moment te doen’ voegde Trump eraan toe. Grote hoeveelheden van het vaccin 
arriveren maandag op 145 locaties door het land. De eerste doses zijn bestemd voor mensen 
die in de gezondheidszorg werken en oudere mensen in verpleeghuizen.  

Persbureau Reuters meldde gisterenavond dat de Amerikaanse president, vicepresident Mike 
Pence en andere topbestuurders vanaf vandaag als een van de eersten het net goedgekeurde 
coronavaccin van Pfizer en BioNTech toegediend kunnen krijgen. 

Trump liet echter weten daar nog mee te zullen wachten. Pence had eerder al gezegd zich te 
laten vaccineren, zodra die mogelijkheid er is. ‘Op het eerste moment dat het voor iemand in 
mijn categorie passend is om een vaccin te krijgen, weet dan dat ik en mijn familie niet zullen 
aarzelen.’ 
 
Oudere overheidsfunctionarissen worden ook als een van de eersten gevaccineerd, aldus John 
Ullyot van de Nationale Veiligheidsraad. Dit is volgens het protocol dat ervoor moet zorgen dat 
de Amerikaanse overheid kan blijven functioneren tijdens een pandemie of een noodsituatie. 
Bron: De Stentor, 14 december 2020.   

  

Corona jaagt ons massaler dan ooit op de fiets: ‘Verkoop ging 
helemaal door het dak’ 
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Als je volgend jaar zomer op een nieuwe fiets wilt stappen moet je opschieten. De wachttijd 
voor een nieuwe Merida zit bijvoorbeeld op zes maanden. De fietsbranche boomt. Nederland 
was fietsgek, maar het kan nog veel gekker. Corona jaagt ons massaler dan ooit de fiets op. 

Merida Benelux houdt meer dan alleen kantoor in Apeldoorn. Op de eerste etage is een 
Experience Center waar hobbyfietsers de duurdere modellen uitgebreid kunnen testen. Als je 
4.500 euro besteedt - dat geeft een fietser er gemiddeld uit - wil je zeker weten dat alles past 
en werkt. Zoals die nieuwe schakeling die je met bluetooth bedient. Bron: De Stentor, 15 
december 2020. 

 

Mensen trekken er dit jaar massaal op uit met de fiets. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 

Vanaf morgen hele wereld op code oranje 

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in 
Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico’s) 
naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet. 

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands 
Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan 
dat Aruba en Bonaire op oranje gingen. 

Maandagavond adviseerde de premier tijdens zijn toespraak over de nieuwe 
coronamaatregelen om tot half maart geen reis naar het buitenland te boeken. De Tweede 
Kamer is daar niet gerust op en wil meer actie van het kabinet, bleek in het debat. Zowel in 
het kabinet als in de Kamer is grote irritatie over de drukte en lange rijen op Schiphol. Rutte 
noemde ‘de onbeschaamdheid’ van mensen om op wintersport of op een andere vakantie te 
gaan ‘asociaal. Niet doen!’ 

Verscheidene partijen willen weten waarom er geen vliegverbod wordt ingesteld. Rutte zei dat 
het kabinet een vliegverbod niet uitsluit, maar dat dit een laatste middel is om de 
reisbewegingen in te perken. Hij wees erop dat de economische schade enorm zal zijn, omdat 
ook het vrachtverkeer wordt getroffen. 

Daarom roept de Kamer, de coalitie voorop, het kabinet op te kijken naar andere 
mogelijkheden om het aantal niet-noodzakelijke reizen te verminderen en eventueel extra 
maatregelen te nemen. Rutte heeft al toegezegd dat het kabinet nogmaals gaat praten met 
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vliegmaatschappijen en Schiphol over de vermindering van vliegreizen. Meerdere partijen 
vinden dat Rutte al veel meer had moeten doen om de reisbewegingen af te kappen. 

Zo zei Rutte begin november nog dat er een dringend negatief reisadvies geldt voor reizen naar 
het buitenland, maar dat het Caribische gedeelte van het koninkrijk daarbuiten valt. 
Vervolgens zagen reisbureaus het aantal boekingen naar Curaçao binnenstromen. Vorige 
week ging het reisadvies van Curaçao toch naar oranje. Dat kwam omdat het aantal 
besmettingen daar opliep. Bron: AD, 15 december 2020. 

 

Man (34) aangehouden na bedreigen premier Rutte 

DEN HAAG - Een man uit Zutphen (34) is aangehouden na het bedreigen premier Mark Rutte. 
De man belde maandag met de Tweede Kamer om bedreigingen aan het adres van de minister-
president te uiten, aldus de politie.  

Na onderzoek van de politie kwam de man al snel in beeld en kon hij in zijn woning worden 
aangehouden. De man is verhoord en na overleg met de officier van justitie heengezonden met 
een dagvaarding voor een snelrechtzitting volgende week. Bron: De Telegraaf, 15 december 
2020.  

Corona in Drenthe en Groningen: 255 nieuwe besmettingen 

 

Foto: Shutterstock 
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Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 102 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe 
en 153 in Groningen. 

In Drenthe gaat het vergeleken met maandag om een afname van 89 besmettingen, in 
Groningen gaat het om een afname van 83  besmettingen. Landelijk kwamen er 6682 
besmettingen bij. Dat zijn 1814 besmettingen minder dan gisteren.  

 - Het werkelijke aantal besmettingen is hoger, want niet alle besmette mensen zijn getest. 
 
 - Het werkelijke aantal doden is hoger, want er overlijden ook mensen aan Covid-19 die niet 
zijn getest op de ziekte. 

- Sterfgevallen verschijnen pas enkele dagen na het overlijden in de cijfers van het RIVM. 

- De cijfers van het RIVM kunnen afwijken van de cijfers die de GGD-en zelf publiceren. 
 
- Dat komt door vertraging in de verwerking en doordat er naast de GGD ook andere 
organisaties zijn die coronatesten uitvoeren. 

Bron: Dagblad van het Noorden, 15 december 2020. 
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Coronacijfers: Voor tweede dag op rij meer coronapatiënten in 
het ziekenhuis 

Uit de nieuwe cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat het 
aantal ziekenhuisbedden dat wordt ingenomen door coronapatiënten nu voor de tweede dag 
op rij toeneemt. Ook het aantal besmettingen is in stijgende lijn.  

De cijfers in verband met het coronavirus in ons land zijn steeds sneller aan het stijgen. De 
eerste stijging in het aantal besmettingen was zondag te zien. Op maandag noteerden we de 
eerste stijging in het aantal bezette bedden in de ziekenhuizen in ons land en die stijgingen 
zetten zich ook vandaag verder. 

Voor de tweede dag op rij neemt het aantal personen die met een coronabesmetting in het 
ziekenhuis liggen toe. Gisteren lagen er 2.888 coronapatiënten in het ziekenhuis, terwijl dat 
er zaterdag nog ruim 100 minder waren. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorgen, 
blijft wel nog dalen. Daar gaat het nu om 614 bezette bedden. Zondag waren dat er nog 617. 

Wanneer we kijken naar het aantal patiënten dat gemiddeld wordt opgenomen, is er wel nog 
een daling te zien in de cijfers. Het ging daar om gemiddeld 181,6 ziekenhuisopnames per 
dag. Dat is een daling met 6 procent. Dit cijfer moet volgens experts maximaal 75 per dag 
bedragen voor we aan versoepelingen kunnen denken. 

 

 
© Isopix 

Het aantal besmettingen neemt, net zoals de afgelopen dagen ook toe, en die stijging wordt 
sneller. In de periode van 5 tot 11 december ging het om gemiddeld 2.274 nieuwe 
besmettingen per dag. Dat betekent een stijging van 6 procent vergeleken bij de vorige periode 
van 7 dagen. 

Sinds enkele dagen is het aantal tests dat dagelijks wordt afgenomen in ons land wel opnieuw 
aan het stijgen. Op dit moment gaat het om gemiddeld 32.213 testen per dag, terwijl dat cijfer 
zo’n twee weken geleden nog onder de 30.000 lag. 

Daarbij neemt de positiviteitsratio wel steeds meer af. Dit cijfer ligt nu op 8,1 procent. Dat 
betekent dat van het totale aantal afgenomen coronatests gemiddeld 8,1 procent positief blijkt 
te zijn. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de grens van 5 procent om de 
epidemie te zien als ‘onder controle’. De virologen in ons land willen dat dit cijfer lager ligt dan 
3 procent. 
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Het gemiddelde aantal overlijdens per dag blijft wel nog steeds sterk dalen. Het gaat daar nu 
om gemiddeld 90 overlijdens per dag, goed voor een daling met 17 procent.  

Op deze cijfers zit altijd een vertraging. De kans is dus groot dat deze daling de komende 
dagen zal afnemen. Bron: newsmonkey.be , 15 december 2020.  

Burgemeester Kampen ongerust over gebedsbijeenkomst met 
zo’n tweehonderd bezoekers 

Een grote gebedsbijeenkomst die voor komende zaterdagmiddag op de agenda staat in 
Kampen wordt mogelijk verboden door burgemeester Bort Koelewijn. De burgemeester is er 
naar eigen zeggen ‘echt ongelukkig mee’ dat de landelijke organisatie ‘Laat Ons Aanbidden’ 
voor zaterdag een bijeenkomst heeft aangekondigd in Kampen. 

Organisator en aanbiddingsleider Daniël van Deutekom verwacht op basis van 
eerdere bijeenkomsten dat er zo’n tweehonderd mensen op af zullen komen. Ondanks die 
aantallen is het besmettingsgevaar in coronatijd klein, denkt hij. ‘In de buitenlucht is het 
verwaarloosbaar. We verwachten dat er geen besmettingen zullen plaatsvinden.’ Bron: De 
Stentor, 15 december 2020. 

  

 

Inwoners van Urk kunnen zich sinds enkele weken in eigen dorp door personeel van de GGD 
Flevoland in een bus laten testen op het coronavirus. © Freddy Schinkel 
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Jeugd op Urk gooit vuurwerk naar personeel coronabus, 
wethouder: ‘Schaam mij diep’ 

Jongeren op Urk hebben vandaag GGD-personeel van de coronatestbus lastig gevallen bij hun 
werkzaamheden. Er is zelfs vuurwerk gegooid naar medewerkers. ‘Ik schaam mij diep’, zegt 
wethouder Freek Brouwer. 

Brouwer meldt dat jeugd meerdere keren de stekker van de testunit uit elektrische laadpalen 
heeft getrokken. Daardoor is het licht, warmte en internet in de bus uitgevallen. Toen 
medewerkers hier iets van wilden zeggen, is er door de jongeren vuurwerk naar hen gegooid. 
Bron: AD, 15 december 2020. 

 

  

 

Wibra gaat winkels openen ondanks lockdown, maar mag dat 
van de regering? 

De winkels van Wibra gaan weer open. Klanten kunnen alleen in de filialen terecht voor 
essentiële levensmiddelen, zoals het populaire schoonmaakmiddel Dasty. ‘Alle andere 
producten worden afgedekt om funshopping te voorkomen’, zegt topman Bas Duijsens 
tegen de Stentor. 

Hiermee sluit de winkelketen uit Epe zich aan bij onder meer Hema en Action. ‘Wij doen het 
voor het spreiden van bezoekers en denken hiermee supermarkten in de drukke periode voor 
de feestdagen te kunnen ontlasten,’ aldus Duijsens. Hij benadrukt: ‘Het gaat ons niet om 
omzet, maar om klantenspreiding en veilig winkelen.’ Bron: De Stentor, 16 december 2020.  
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Kabinet grijpt in: Action en Wibra mogen deuren niet openen 

De winkels van Action en Wibra mogen de deuren toch niet openen. Het kabinet is nu bijeen 
en zal later vandaag aankondigen dat zij gesloten moeten blijven, melden ingewijden. ‘Het is 
nu niet het moment om de randen van de regels op te zoeken’, zei minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vanmorgen al.  

 

Foto: ANP 

Er wordt nog gestudeerd welke maatregel precies genomen wordt. Mogelijk mogen winkels 
alleen open als zij tenminste zeventig procent van hun omzet halen uit ‘essentiële producten', 
zoals voedingsmiddelen en hygiëneproducten. Winkelketens als Action en Wibra komen daar 
niet aan.  

Minister De Jonge zei vanmorgen in een reactie dat het nu ‘niet het moment is om de randen 
van de regels op te zoeken'. De ernst van de situatie vraagt volgens hem om ‘solidariteit’ en 
‘maximale inspanning van ons allemaal’ om contacten zoveel mogelijk te beperken.   
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Wibra wilde doorgaan met de verkoop van ‘essentiële producten’. Ook de populaire keten 
Action verklaarde vanmorgen ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, 
omdat ongeveer veertig procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. 
De Rijksoverheid hanteert de grens van dertig procent omzet uit bijvoorbeeld 
voedingsmiddelen, wc-papier en zeep voor het wel of niet moeten sluiten van winkels. Alleen 
het deel met essentiële producten van winkels zou dan open mogen blijven. Ook Wibra wilde 
zich beroepen op die grens, en eveneens de deuren vanmiddag opengooien.  

Zeeman werd ook in de discussie genoemd, maar volgens een woordvoerder is er nooit sprake 
geweest van het openen van filialen tijdens de lockdown. ‘We hebben meteen na de toespraak 
van Rutte besloten om niet open te gaan,‘ aldus een woordvoerder van de Zeeman. ‘We zijn 
het met de aangekondigde maatregelen eens en we willen ons daar graag aan houden. We 
voelen ons er niet prettig bij om de grenzen op te zoeken.’ 

Ook Mirage Retail Group, waaronder onder meer Blokker en Big Bazaar vallen, sluit zich 
hierbij aan. ‘Als een van Nederlands grootste retailers nemen wij onze verantwoordelijkheid 
om de maatregelen te gehoorzamen,’ aldus Michiel Witteveen, CEO Mirage Retail Group. ‘We 
gaan zo snel mogelijk Blokker Express openzetten voor leveringen door onze medewerkers aan 
onze klanten.’ 

In de Tweede Kamer werd meteen kritisch gereageerd. ‘Action, Wibra, Makro open’, deelt PvdA-
fractieleider Lodewijk Asscher op Twitter. ‘Basisscholen, kleine winkels dicht. Vindt het 
kabinet dit zelf eerlijk?’ Hij wilde vandaag nog opheldering van het kabinet. 
 
Dat geldt ook voor GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ‘De grote ketens (Wibra/Action/Hema) 
mogen van dit kabinet ‘gewoon’ open. De kleine winkelier is de dupe en blijft dicht. Dit is 
precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’ 
 
‘Zo ziet kapitalisme in een coronacrisis er dus uit. Wat is dit oneerlijk’, zegt Lilian Marijnissen 
(SP). ‘Onze scholen, theaters en kleine winkeliers moeten allemaal dicht, maar grote bedrijven 
kunnen hun gang gaan? ‘ 

Ook de coalitie maakte meteen kenbaar niet blij te zijn met de plannen. D66-Kamerlid Kees 
Verhoeven: ‘De Action moet dicht. We moeten dit samen doen. Deze crisis treft kwetsbare 
bedrijven toch al harder, hebben we bij horeca gezien.’ Volgens Verhoeven bedenken ketens 
nu welke ‘essentiele’ dingen ze verkopen, om zo open te blijven, ‘Dat voelt niet goed. Het 
kabinet zal een scherpere scheiding aan moeten brengen.’ VVD-Kamerlid Aukje de Vries roept 
ondernemers op ‘niet de randen van de regelgeving op te zoeken’. 

Eerder werd al bekend dat ook de Hema openblijft voor ‘essentiële producten’, zoals 
babyspullen, taart, worst en koffie. De kleding, woonspullen en cadeautjes kun je alleen nog 
online bestellen. ‘We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we 
dicht zouden gaan’, aldus Hema-woordvoerder Frederike van Urk. ‘Er stonden 2000 bestelde 
taarten klaar om afgehaald te worden.’ Het wordt geen funshopping, waarschuwt Van Urk. 
‘Het zal er ook niet gezellig uitzien in de winkels, met die afgezette delen. Het worden geen 
vrolijke winkels. Maar je kunt wel een taart meenemen om de boel thuis op te vrolijken.’  Bron: 
De Stentor, 16 december 2020.  
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Waarom mag de ene winkel wel openblijven en moet de 
andere dicht? 
 
Het wordt stil in de Nederlandse winkelstraten door de lockdown. Althans, dat lijkt zo. Maar 
uiteindelijk blijken er toch nog best veel winkels open. Welke winkels blijven nu open en welke 
moeten dicht? Én waar zit hem het verschil in? 
 
Het kabinet heeft een lijst gedeeld met winkels die open mogen blijven. Daarbij gaat het om 
winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, bakkerijen en zelfs slijterijen. Én 
om bedrijven die voorzien in primaire levensbehoeften, zoals een wasserij om de was te doen 
of een bouwmarkt voor materiaal als er een gat in je dak zit.  

De volgende winkels en bedrijven mogen open blijven: 

� Supermarkten 
� Apotheken 
� Tankstations 
� Locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening 
� Warenmarkten voor levensmiddelen 
� Drogisterijen 
� Dierenspeciaalzaken 
� Audiciens 
� Opticiens 
� Winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen 
� Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen 
� Wasserijen en stomerijen 
� De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestellingen) 
� Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop 
� Groothandels (business to business) 
� Servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten. 

Daarbij zorgen sommige openblijvende bedrijven voor vraagtekens. Zoals waarom een stomerij 
open mag blijven? ‘Sommige mensen kunnen thuis niet wassen omdat ze bijvoorbeeld geen 
wasmachine hebben. Voor die mensen zijn wasserijen en stomerijen noodzakelijk’, zegt een 
woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. 

En wat is de primaire levensbehoefte van een kerstboom of bloemen, die buiten nog steeds 
verkocht mogen worden? ‘Dit doen we vanuit het oogpunt van aandacht hebben voor elkaar. 
Om het nog mogelijk te maken om in deze donkere dagen (winter, lockdown) een bloemetje of 
een kerstboom te kopen. Dat staat ook zo in de Staatscourant: De uitzondering voor de 
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buitenverkoop van kerstbomen en bloemen is opgenomen met het oog op de aanstaande 
feestdagen, waarbij de verwachting is dat de piek van deze activiteit voor de kerst zal liggen.’ 

Postpunten mogen openblijven voor het verzenden en ontvangen van post. Telefoon- en 
computerreparatiebedrijven mag open voor reparaties, niet voor verkoop. 

Een ander in het oog springende zaak die op dit moment openblijft, is de HEMA. Een 
woordvoerder van het bedrijf zegt tegen De Stentor dat ze in hun winkels alleen nog 
voedingsproducten verkopen. 

Bij het ministerie van Economische Zaken zijn ze verrast door de opening van de HEMA, maar 
na het uitzoeken zeggen ze het volgende. ‘Als de winkel hoofdzakelijk, meer dan zeventig van 
de omzet, is gericht op de verkoop van levensmiddelen, dan mag het filiaal openblijven.’ Wel 
mag er daar alleen levensmiddelen worden verkocht. 

‘Als een winkelfiliaal een of meerder afdelingen heeft die alleen op de verkoop van 
levensmiddelen is gericht, en wordt daarmee minstens dertig procent van de omzet verdiend, 
dan mag dat deel van de winkel openblijven.’ 

Diezelfde vraag speelt bij andere warenhuizen, zoals de Bijenkorf. Ook oliebollenkramen 
kunnen gewoon openblijven. ‘Die verkopen levensmiddelen’, zegt Economische Zaken. En 
pakketjes kunnen opgehaald worden bij servicepunten. Die winkels mogen alleen pakketjes 
afgeven en niet hun eigen producten verkopen. Bron: RTL, 15 december 2020. 

Omzetdaling zestig procent foodbedrijven 

Zestig procent van de voedingsmiddelenbedrijven ziet zijn omzet dalen in het eerste half jaar 
van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Daar zitten ook ondernemingen bij die 
vooral aan supermarkten leveren.  

Dat blijkt uit de FNLI-Monitor Levensmiddelenindustrie 2020 die de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI) jaarlijks publiceert. Daarmee telt de 
voedingsmiddelenindustrie meer verliezers dan winnaars in de coronacrisis. Vooral bedrijven 
die aan de horeca leveren krijgen een klap. 

Bij vijf procent van de voedingsbedrijven ging de omzet zelfs met meer dan vijftig procent 
omlaag. eenentwintig procent kampte met een daling van de verkopen tussen de twintig en 
vijftig procent.  Bron: Distrifood, 16 december 2020. 
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Hema en Action sluiten alle filialen na aanscherping regels, ook 
Wibra blijft toch dicht 

Winkelketens als de Action, Hema en Wibra mogen toch niet hun deuren openen. Het kabinet 
heeft woensdag de regels aangescherpt. Hema en Action maakten daarop bekend alle filialen te 
sluiten. Wibra kondigde ook aan de deuren gesloten te houden.   

 

De meeste winkels zijn dinsdag dicht in de grootste winkelstraat van Oud-Beijerland. De 
Hema is open. Foto: Arie Kievit.   
 
Alleen winkels die minstens zeventig procent van hun omzet halen uit artikelen voor 
levensonderhoud, zoals eten en drinken, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, 
persoonlijke verzorging en dierenvoer, mogen openblijven. Daarnaast geldt een uitzondering 
voor winkels met een aparte afdeling voor levensmiddelen. Als die een eigen ingang hebben, 
mogen ze ook de deuren openen. 
 
Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei in een toelichting op het besluit dat hij geen namen 
wil noemen. ‘Maar als je voor de helft jurken en broeken verkoopt en voor de andere helft 
worsten, dan mag je niet open.’ 
 
Eerder op de dag bleek dat sommige winkelketens ondanks de lockdown toch open zouden 
gaan, zoals Hema dinsdag al deed. Rond het kabinet heerst verbijstering over de ketens die 
de nieuwe regels proberen op te rekken of te omzeilen. ‘Het is misschien naar de letter van de 
wet, maar niet naar de geest’, stelt een ingewijde. ‘Dit was duidelijk niet de bedoeling van wat 
maandag is aangekondigd.’  
 
Action, Hema en Wibra vallen onder de zogenaamde hybride winkels: ze verkopen zowel 
essentiële producten (voedsel, drogisterijartikelen of diervoeding) als niet-essentiële 
producten. Dinsdag gaf het ministerie van Economische Zaken omzetcriteria voor wanneer 
winkels open mogen blijven. Ook toen gold de regel dat winkels met meer dan 70 procent 
omzet uit essentiële producten open mochten blijven. Daarnaast - en dat is nu vervallen - 
mochten winkels met ten minste 30 procent omzet uit essentiële producten en met meerdere 
afdelingen, alleen die afdelingen openen.   
 
Action was van plan woensdagmiddag de vierhonderd winkels te openen, maar alleen het 
essentiële assortiment. ‘Dit is afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken en de 
brancheorganisatie’, zegt een woordvoerder. Ongeveer veertig procent van de omzet van Action 
betreft essentiële artikelen, onder meer was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, handgel, 
wc-papier en eet- en drinkwaren. Alle niet-essentiële artikelen zouden zijn afgedekt in de 
winkels en waren niet te scannen bij de kassa. 
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Wibra zou woensdag ook voorbereidingen hebben getroffen om open te gaan, blijkt uit een 
interne memo in het bezit van RTL Z. Volgens vakbond FNV overwoog Wibra inderdaad de 
filialen weer te openen, met een kleiner assortiment. Op woensdagmiddag kondigde het 
concern aan de deuren gesloten te houden. 
 
‘Vanzelfsprekend volgen we de regelgeving’, zegt CEO Bas Duijsens. ‘We zijn echter verbaasd 
over deze plotselinge ommezwaai in het beleid. We zijn er juist van overtuigd dat het 
openhouden van winkels zoals die van Wibra bijdraagt aan het spreiden van mensen die 
essentiële producten nodig hebben.’  
 
Veel winkels van Wibra zijn gevestigd op locaties buiten de stadscentra, waar voldoende 
ruimte is om te parkeren en afstand te houden, volgens Duijsens. ‘Door de winkels te openen, 
zouden we op een verantwoorde manier kunnen bijdragen aan minder drukte in 
supermarkten. Bovendien is Wibra er juist voor de mensen met een kleine portemonnee, die 
het meest worden geraakt tijdens deze crisis.’  
 
Het openblijven van de ketens leidde aanvankelijk tot bezorgdheid bij vakbond FNV. 
Bestuurder Linda Vermeulen kreeg veel klachten van medewerkers die zich zorgen maakten 
om hun gezondheid. ‘Ik krijg aan één stuk door berichten. Het is onvoorstelbaar en 
onverantwoord wat er nu gebeurt. De ketens denken alleen aan de omzet, niet aan de 
gezondheid van mensen.’  
 
Dinsdagmiddag kreeg Vermeulen al foto’s door van medewerkers die de niet-essentiële 
producten moeten afdekken met zeil. ‘Maar je zal zien dat klanten dan toch van onder het zeil 
een pyjama gaan pakken en dat er dan heel vervelende discussies ontstaan. Deze 
medewerkers zijn al maanden politieagentje aan het spelen en zijn het zat.’  
 
Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn ook kritisch op de grote ketens. ‘Action, Wibra, 
Makro open’, twittert PvdA-voorman Lodewijk Asscher. ‘Basisscholen, kleine winkels 
dicht. Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?’ Hij heeft het kabinet om opheldering gevraagd. Jesse 
Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, schrijft op Twitter: ‘Dit is precies het tegenovergestelde 
van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’   
 
Ook vanuit de coalitie kwam er kritiek. Eppo Bruins van de ChristenUnie twittert: ‘Het doet 
pijn aan de ogen dat de grote ketens met hun slimmigheidjes de lokale middenstand eruit 
duwen om die ene laatste cent eruit te persen.’ Bron: De Volkskrant, 16 december 2020. 
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Totale lockdown? In dit Twentse winkelcentrum is de helft (!) 
van alle zaken gewoon open: ‘We zijn nu een foodstore’ 

ENSCHEDE - Nu de harde lockdown is ingegaan mogen alleen essentiële winkels de deuren 
nog openen van het kabinet. Meer zaken zoeken ‘creatieve mogelijkheden’ om toch open te 
kunnen. Wij namen de proef op de som bij winkelcentrum MIRO in Enschede. ‘We zijn 
een foodstore geworden.’ 

Wie deze woensdagmiddag het Miro-terrein oprijdt ziet op het oog een doodnormaal tafereel. 
Tenminste: als je zou vergelijken met een willekeurige woensdag uit 2017, 2018 of 2019. De 
parkeerplaats is half gevuld, er staat een rij bij de oliebollenkraam en winkelend publiek sloft 
van winkel naar winkel. In vrijwel niets zie je hier de harde lockdown terug die sinds dinsdag 
geldt, de zwaarste overheidsingreep sinds de Tweede Wereldoorlog.  Bron: Tubantia, 16 
december 2020.   

 

 

Een klant in de Action, woensdagmiddag rond 12.30 uur in Enschede © Joost Dijkgraaf  
 

Moeten we ons zorgen maken over nieuw opgedoken variant 
coronavirus?  

 
Een nieuwe variant van het coronavirus dook de afgelopen tijd op in Groot-Brittannië. Moeten 
we ons daar zorgen over maken? Want werken de coronavaccins nog wel tegen dat soort 
gemuteerde virussen? We vroegen het aan hoogleraar virologie Marion Koopmans en het 
RIVM.  
 
Is dit de eerste keer dat er een nieuwe variant opduikt? ‘Nee,’ zegt RIVM-woordvoerder Harald 
Wychgel, ‘het is zeker niet de eerste keer. Eerdere, meer bekende, gevallen zijn de corona-
virusvarianten uit Italië en Oostenrijk, die na de wintersport naar ons land kwamen. En niet 
zo lang geleden was er een mutatie in Denemarken, die werd aangetroffen bij virussen die in 
nertsen werden gevonden.’ Die leek relatief makkelijk overdraagbaar, maar is inmiddels weer 
verdwenen. Ze hebben daar alle nertsen afgemaakt. 
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Volgens de vooraanstaande viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC is het 
gesignaleerd omdat de Britten een fijnmazig systeem hebben, waarmee ze alle varianten van 
het virus in kaart brengen. 

Koopmans zegt dat er constant mutaties plaatsvinden van het virus. ‘Mutaties zijn hele kleine 
wijzigingen in het virus, die gebeuren als de virussen worden gekopieerd tijdens een infectie. 
Mutaties horen bij dit soort virussen, dat gebeurt steeds. Afhankelijk waar de mutatie in het 
virus plaatsvindt, zegt het iets over de mogelijke ernst van de verandering.’ 

Want hoe ernstig is het? ‘In theorie kan het ernstig zijn,’ zegt Koopmans, ‘bijvoorbeeld als het 
virus andere eigenschappen krijgt waardoor mensen ziek worden. In de praktijk is dat heel 
uitzonderlijk. Maar dat weten we nog helemaal niet. Daarom houden we het goed in de gaten 
en wordt er onderzoek naar gedaan in laboratoria, bijvoorbeeld door de referentielaboratoria 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.’ 

Het is niet duidelijk of mensen door dit gemuteerde virus besmettelijker, zieker of juist minder 
ziek worden, zegt Koopmans. ‘Het hangt heel erg af van de plek waar de wijzigingen of mutaties 
in het virus zitten. Als het op een specifieke plek zit in het virus, dan kan het virus daardoor 
ontsnappen aan antistoffen. Dat heeft te maken hoe het virus zich hecht aan menselijke 
cellen. Maar dat is dus nog niet onderzocht. Het kan ook nog gewoon zo zijn dat hier 
ongemerkt een superspread-event is geweest, dus dat veel mensen tegelijk de infectie met een 
bepaalde variant hebben opgelopen.’ 

Volgens Koopmans leek het Deense coronavirus, dat voorkwam bij nertsen, in laboratoria iets 
minder te reageren op antistoffen die daarbij werden gevoegd. ‘Maar we verwachten nu nog 
niet een heel groot effect.’ 

Want werken de vaccins dan nog wel tegen zo'n mutatie? ‘De huidige vaccins wekken 
antistoffen op die voorkomen dat het virus zich kan hechten aan menselijke cellen. Door een 
verandering aan het virus, zou het kunnen zijn dat die antistoffen minder effectief gaan zijn. 
Dan is het mogelijk dat de vaccins moeten worden aangepast.’ 

Volgens Koopmans komen dergelijke grote veranderingen waarschijnlijk pas als een groter 
deel van de bevolking is gevaccineerd. ‘Dat verwacht ik pas als heel veel mensen zijn 
gevaccineerd. Nu hebben die virussen daar nog niet echt een 'voordeel' van. Het is wel een 
signaal dat we dat goed in de gaten moeten houden. Het waarschuwingssysteem werkt, zou 
je kunnen zeggen.’ Bron: RTL, 16 december 2020.  

Scholieren mogen dit schooljaar examen doen in twee keer 
vanwege corona 

De regels voor het centraal examen op middelbare scholen worden vanwege corona versoepeld. 
Minister Slob van Onderwijs laat weten dat eindexamenkandidaten meer mogelijkheden 
krijgen om examen te doen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of in quarantaine zitten, kunnen ze 
het hele examen, of bepaalde vakken, doorschuiven naar een volgend tijdvak. 

Ook mogen ze vakken doorschuiven naar een volgend blok om meer voorbereidingstijd te 
hebben. Slob wil scholieren een zo goed mogelijke uitgangspositie geven om hun diploma te 
halen. Uit onderzoek blijkt dat op sommige scholen de voorbereiding op het eindexamen door 
corona minder goed gaat dan normaal. 

In overleg met de scholen en leerlingenorganisatie LAKS heeft Slob nu besloten dat er dit 
schooljaar geen twee, maar drie tijdvakken komen voor het centraal eindexamen. Normaal is 
het tweede tijdvak bedoeld voor herexamens, maar dat kan nu gebruikt worden als alternatief. 
Het derde tijdvak, dat op 6 juli 2021 begint, is voor de laatste herkansingen.  
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Ook tijdens de lockdown mogen eindexamenleerlingen gewoon naar school, bepaalde het 
kabinet afgelopen maandag. Maar waarschijnlijk heeft de pandemie toch invloed op hun 
voorbereiding. Daarom zal dit jaar een andere normering gehanteerd worden. Docenten wordt 
gevraagd bij het nakijken een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. 

Slob houdt de komende tijd de vinger aan de pols. Als na de voorjaarsvakantie blijkt dat het 
nog steeds slecht gaat met de coronacrisis, dan gaat hij opnieuw met de scholen en het LAKS 
om de tafel om te kijken of de maatregelen voldoende zijn. Bron: NOS, 15 december 2020.  
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Afgelopen schooljaar veel meer leerlingen geslaagd  

 

Veel meer leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn het afgelopen schooljaar geslaagd dan de 
jaren ervoor. Minister Slob meldt aan de Tweede Kamer dat dat samenhangt met de andere 
opzet na de coronacrisis. Het centraal schriftelijk examen ging niet door en de eindcijfers 
werden gebaseerd op de schoolexamens. 

Dat meer leerlingen slaagden tekende zich in de zomer al af, maar nu zijn daarover ook de 
landelijke cijfers bekend. Het slagingspercentage was gemiddeld 6,7 procentpunt hoger dan 
in eerdere jaren. Het verschil loopt uiteen van 1,5 procentpunt voor kandidaten in de 
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo tot 9,2 procentpunt op de havo. 

De gemiddelde cijfers voor de schoolexamens liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in eerdere 
jaren. Dat er toch meer leerlingen geslaagd zijn dan anders komt volgens Slob onder meer 
doordat er meer herkansingsmogelijkheden waren en doordat leerlingen ook meer 
voorbereidingstijd kregen. 

Verder zakt normaal gesproken een klein deel van de leerlingen omdat het gemiddelde van de 
cijfers voor het centraal schriftelijk minimaal 5,5 moet zijn. Voor het schoolexamen geldt geen 
minimum gemiddelde: leerlingen kunnen een onvoldoende compenseren met een hoog cijfer. 

Slob benadrukt nog eens dat de betrokken leerlingen een volwaardig diploma hebben 
gekregen. ‘En gelukkig konden ze zonder belemmeringen doorstromen naar het 
vervolgonderwijs.’ Bron: NOS, 13 oktober 2020.  
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Aldi na mondkapjesrel met woeste amateurvlogger: 'Onze 
medewerker is de dupe van deze video’ 

Een minderjarige medewerker van de Aldi in Groningen is op een agressieve, dreigende toon 
aangesproken door een volwassen man die weigerde een mondkapje te dragen. Beelden van 
de actie staan op internet en worden massaal bekeken. De politie meldde in eerste instantie 
dat de bedreiging in scène was gezet en dat de medewerker op de hoogte was van de actie, 
maar dat ontkent de Aldi.  ‘We betreuren het dat onze medewerker de dupe is geworden van 
deze video.’ 
De politie in Groningen deed vandaag onderzoek naar het negentien seconden durende filmpje 
dat op verschillende (sociale) media is geplaatst. Hierop is te zien dat een man, een 
amateurvlogger uit Oldenzaal, zonder verplicht mondkapje een Aldi-supermarkt binnenloopt.  

Hij bedreigt een medewerker als hij hierop wordt aangesproken. ‘En jij bent sterker dan mij?’ 
roept hij voor de ingang van de Aldi in incorrect Nederlands. ‘Tot de politie er is krijg je gewoon 
klappen. Dan kun je wel lachen, maar ik meen het.’ 

De beelden roepen veel afschuw op, maar volgens de politie is de situatie anders dan de video 
doet geloven. ‘Er is met de medewerker gesproken en daaruit blijkt dat hij op de hoogte was 
van de actie van de man,’ liet de politie aanvankelijk in een verklaring weten. ‘De medewerker 
werd door de situatie overrompeld, maar voelde zich niet bedreigd.’ 

Volgens de Aldi was de medewerker helemaal niet op de hoogte van de grap. ‘Onze medewerker 
kent deze man niet en was vooraf niet op de hoogte dat deze man op dat moment een vlog aan 
het maken was. We betreuren het dat onze medewerker de dupe is geworden van deze video. 
Onze medewerkers zijn geen handhavers. Uiteraard staan we momenteel in nauw contact met 
de betreffende collega,’ laat een woordvoerder desgevraagd weten. 
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De jongen doet geen aangifte van bedreiging. De politie gaat de volwassen man dan ook niet 
beboeten. De man, een bekende van de politie en een fervent tegenstander van het 
coronabeleid, heeft wel agenten op bezoek gehad. ‘Het gedrag is onacceptabel en beneden peil. 
Hij is hierop aangesproken.’  

Man in Aldi. © YouTube 

Verder is er vandaag op Dumpert nog een filmpje opgedoken waarin dezelfde man na een 
huwelijksaanzoek een mogelijk vuurwapen tevoorschijn haalt. De man is daarvoor destijds 
aangehouden, verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt. Het bleek te gaan om een 
balletjespistool dat in beslag is genomen. 

Uit diverse filmpjes op zijn YouTubekanaal valt op te maken dat de man een fervent 
tegenstander is van het coronabeleid. ‘Ik ben nou eenmaal iemand die zijn eigen leven leidt. 
Ik laat mij niet muilkorven door de overheid’, schreeuwt hij in een vandaag geplaatst filmpje. 
Bron: AD, 16 december 2020.  
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Leraar in tranen nadat hij in digitale les wordt verrast door 
klas 

Een grote verrassing voor docent Conrad Berghoef die lesgeeft op een roc in Drachten: zijn 
leerlingen hebben hem vanochtend een hart onder de riem gestoken als blijk van waardering 
voor zijn online lessen. De nietsvermoedende docent was zichtbaar emotioneel geraakt. ‘De 
studenten zagen me achteruit gaan.’  

Meneer, kunt u ons allemaal zien,  begint de video van de les die Berghoef op Twitter plaatste. 
‘Ik kan helemaal niemand zien’, reageert de docent. Tijdens de les hadden alle leerlingen hun 
camera uitstaan, tot grote ergernis van Berghoef. En dat was nu net de bedoeling. ‘Vanochtend 
rond 09.00 uur schakelde ik in voor de zoveelste online les Nederlands. Meestal zijn er al een 
paar leerlingen aanwezig met hun camera aan, maar alle camera's bleven uit. Ik werd er flink 
chagrijnig van, toen een leerling óók nog eens vroeg of ik de les op wilde nemen voor een 
afwezige student.’  

Maar dat was niet zonder reden. Zijn leerlingen, die Berghoef al sinds maart niet meer in het 
echt heeft gezien, hadden namelijk een grote verrassing voorbereid om hun docent in het 
zonnetje te zetten. ‘Eén voor één gingen de camera's aan en verschenen de leerlingen mét een 
boodschap in hun hand’, vertelt de docent enthousiast.  Op de papieren stond ‘Bedankt 
Conrad’ en ‘Dankjewel lieve Conrad’ geschreven. De docent was zichtbaar geraakt door het 
gebaar. 
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De nietsvermoedende docent werd verrast door zijn leerlingen. © Twitter/Conrad Berghoef  

 

‘Het raakte me heel erg. Nooit eerder ben ik zo sprakeloos geweest. Het is een eenvoudig 
gebaar, maar het raakte me heel erg omdat je niet weet wat voor effect je online lessen hebben 
op de leerlingen.’ Volgens Berghoef zagen de leerlingen hem achteruit gaan. ‘Ze merkten dat 
ik het de laatste weken steeds lastiger had. Het online lesgeven duurt nu wel heel lang en 
daar kreeg ik het moeilijker mee. Met deze klas heb ik een goede band en het feit dat een stel 
18-jarige studenten op deze manier hun waardering voor een docent uitspreekt vind ik heel 
bijzonder. Ze wisten gewoon dat ik dit nodig had.’   

Volgens de docent vonden de studenten het wel wat ongemakkelijk dat hij ineens stilviel. Ik 
ben een grote prater en ineens was ik sprakeloos. Maar ze hebben ontzettend gelachen en het 
voelt voor hen alsof ze iets goeds hebben gedaan en iets kunnen betekenen. En dat is ook zo. 
‘Mijn dag, die chagrijnig begon, is ineens positief veranderd,’  aldus Berghoef. Bron: AD, 16 
december 2020.  

 

 



233 

 

 

 

Tweede allergische reactie in ziekenhuis Alaska’ 

Een tweede zorgmedewerker van een ziekenhuis in Alaska heeft een allergische reactie 
ontwikkeld op het Pfizer-vaccin. Dat meldt de New York Times. De symptomen vallen mee. De 
eerste persoon waarover woensdag werd bericht, moest wel langer in het ziekenhuis blijven 
dan eerder gedacht. Toch is weinig reden voor ongerustheid, benadrukt het ziekenhuis.  

De eerste zorgmedewerker, een vrouw van middelbare leeftijd, ontwikkelde 10 minuten na 
inenting een anafylactische reactie, kreeg uitslag op gezicht en romp, werd kortademig en 
kreeg verhoogde hartslag. Na behandeling ging het beter, maar haar symptomen keerden 
steeds terug. Op enig moment werd ze naar de intensive care overgebracht.  

De eerste zorgmedewerker, een vrouw van middelbare leeftijd, ontwikkelde 10 minuten na 
inenting een anafylactische reactie, kreeg uitslag op gezicht en romp, werd kortademig en 
kreeg verhoogde hartslag. Na behandeling ging het beter, maar haar symptomen keerden 
steeds terug. Op enig moment werd ze naar de intensive care overgebracht. 

De vrouw moest, hoewel eerder werd gemeld dat ze zich goed voelde, ook afgelopen nacht nog 
in het ziekenhuis blijven. Ze had geen voorgeschiedenis van allergieën. 

Dr. Paul Offit, een vaccinexpert en adviseur van de FDA over de authorisatie van vaccins, 
benadrukt dat eerdere voorzorgsmaatregelen hebben geholpen. Gevaccineerden moeten een 
kwartier langer blijven. Daardoor kon deze vrouw meteen de juiste medicijnen krijgen. ‘Ik 
denk niet dat we de vaccinuitrol moeten pauzeren’, zegt Offit. ‘Zeker niet.’ De onderzoekers 
moeten wel uitvinden ’welk component de reactie veroorzaakt’. Pfizer zegt met lokale 
autoriteiten samen te werken en nog niet alle details te hebben. 

Bij de tweede patiënt verdwenen de symptomen na een uur. Gezondheidsautoriteiten 
benadrukken dat de allergische reacties geen reden tot zorg zijn. Men meldt de individuele 
gevallen omwille van transparantie. Beide ’slachtoffers’ willen zelf ook benadrukken dat hun 
ervaringen geen reden moeten zijn om het vaccineren te stoppen, aldus het ziekenhuis. 
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De allergische reacties zijn, hoewel zeer zeldzaam, reden voor debat in wetenschappelijke 
kring. Eerder gaven de FDA en de Britse gezondheidsautoriteiten aan dat mensen met 
bepaalde extreme allergische klachten het Pfizer-vaccin beter niet kunnen nemen. In 
Nederland wordt zag men daar geen aanleiding voor. Het gaat nadrukkelijk niet om mensen 
met hooikoorts. Bron: De Telegraaf, 17 december 2020.   
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Allergische reactie in VS na vaccin Pfizer 

WASHINGTON - In de Amerikaanse staat Alaska heeft een zorgmedewerker een ernstige 
allergische reactie gekregen nadat zij het coronavaccin van Pfizer kreeg toegediend. Volgens 
The New York Times, dat zich baseert op drie anonieme bronnen, had de zorgmedewerker 
geen voorgeschiedenis van allergische reacties op geneesmiddelen. Wel is onduidelijk of zij 
andere allergieën had. Ze zou weer in orde zijn, melden media. Pfizer onderzoekt het geval, 
samen met de lokale autoriteiten. 

Volgens de krant was de allergische reactie vergelijkbaar met die van twee Britten die vorige 
week het vaccin kregen toegediend. Beiden zijn inmiddels hersteld. Zij hadden in het verleden 
wel last allergieën, waaronder een ei-allergie. 

De farmaceut meldde eerder al dat in het vaccin geen ei zit. Op het nieuwe geval in Amerika 
is nog niet gereageerd. In de proeffase van het Pfizer-vaccin zijn verder geen ernstige 
bijwerkingen geconstateerd. Wel kreeg een deel van de proefpersonen last van onder meer 
hoofdpijn en koorts. 

In de Verenigde Staten worden deze maand naar verwachting miljoenen mensen gevaccineerd 
met het Pfizer-vaccin. Volgens The New York Times zijn de autoriteiten nu extra alert op 
nieuwe allergische reacties. 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben vanwege de twee eerdere allergiegevallen 
geadviseerd om het Pfizer-vaccin niet toe te dienen bij mensen die in het verleden ernstige 
allergische reacties hebben gehad. In ons land ziet de Nederlandse Vereniging voor Allergologie 
en Klinische Immunologie (NVvAKI) geen probleem. Bron: De Telegraaf, 17 december 2020.  
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FDA waarschuwt allergiepatiënten voor vaccinatie van Pfizer 

AMSTERDAM - Het uit China afkomstige coronavirus ettert wereldwijd maar door. In de 
Verenigde Staten worden records gebroken. Van een einde aan de tweede golf is ook in 
Nederland nog lang geen sprake. Ondertussen zijn andere delen van de wereld wel weer 
’vrij’. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws. 

De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA waarschuwt mensen met allergieën voor het 
coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Patiënten die ernstige allergische reacties krijgen van 
ingrediënten van het vaccin moeten hem niet nemen. En als mensen een allergische reactie 
krijgen bij de eerste prik moeten ze de tweede niet nemen, adviseert de dienst. 

Ten aanzien van zwangere vrouwen komt de FDA niet met een waarschuwing. ‘Er deden niet 
genoeg zwangere vrouwen mee aan de tests, of vrouwen die tijdens de tests zwanger werden, 
om het te weten en daar iets over te kunnen zeggen’, aldus de FDA. Mensen moeten dat 
bespreken met hun behandelend artsen. 

De waakhond ontkende dat zij het vaccin te snel heeft goedgekeurd onder politieke druk 
vanuit het Witte Huis. De baas van de FDA, Stephen Hahn, weersprak berichten dat er zou 
zijn gedreigd met ontslag als het vaccin niet meteen zou worden toegelaten. 

Maandag worden de eerste mensen in de VS gevaccineerd met het middel van Pfizer-BioNTech. 
‘De verwachting is dat maandag het vaccin op 145 plekken aankomt, op nog eens 425 andere 
plekken op dinsdag en de laatste 66 plekken op woensdag; waarmee de eerste lading van het 
Pfizer-BioNTech is verspreid’, aldus de verantwoordelijke man voor het uitrollen van de 
vaccinatiecampagne, generaal Gus Perna. Bron: De Telegraaf, 12 december 2020.      
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Deen Supermarkten ziet niks in het plan van vakbond FNV Handel om met kerst de deuren 
te sluiten. De keten vindt het juist van belang open te blijven voor een goede doorstroming in 
de winkels.  

Eerder op de dag pleitte de vakbond ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de 
kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt 
sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in deze krant. Martens verwacht niet dat zo'n 
sluiting voor problemen zorgt. ‘De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen 
tijdig in huis hebben.’ Bron: De Stentor, 17 december 2020. 
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Grote steden organiseren vuurwerk-inleveracties wegens 
verbod 

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht komen wegens het tijdelijke landelijk 
vuurwerkverbod met een vuurwerk-inleveractie. Mensen kunnen tot 25 kilo vuurwerk 
inleveren, zonder dat ze daarvoor een boete of strafblad krijgen. 

De inleveractie vindt per gemeente op verschillende dagen en locaties plaats. In Rotterdam 
begint de actie op 22 december, in Utrecht op 23 december, in Amsterdam op 24 december 
en in Den Haag op 28 december.   

Op de websites van de gemeenten is meer informatie te vinden over de precieze locaties waar 
het vuurwerk afgeleverd kan worden. De gemeenten zorgen, samen met specialistische 
bedrijven, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.  

Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden. Ook zwaar vuurwerk dat al voor het 
vuurwerkverbod illegaal was. Vanwege veiligheidsaspecten vragen de gemeenten iedereen 
lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar 
een inleverlocatie te komen. 
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© Tamara Reijers 
 

Het inleveren van het consumentenvuurwerk of ander illegaal vuurwerk kan straffeloos in het 
kader van de pardonregeling, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Begin november werd duidelijk dat er dit jaar een eenmalig landelijk vuurwerkverbod is, om 
te voorkomen dat de zorg en de politie nog zwaarder worden belast. Ziekenhuizen zijn 
overbelast door het coronavirus. Vorig jaar belandden ongeveer 1300 mensen in het 
ziekenhuis en op huisartsenposten door vuurwerkletsel. Klein vuurwerk dat het hele jaar door 
verkocht mag worden, zoals bijvoorbeeld sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet 
onder het tijdelijke vuurwerkverbod. Bron: AD, 18 december 2020.  

Mensen die doorfeesten alsof er niks aan de hand is; die laten 
ons op de ic in de kou staan 

Geen tijd om te zitten, dreigementen via de telefoon en een buitenwereld die wel klaar is met 
het coronavirus. De mensen van de ic kregen applaus tijdens de eerste golf, maar staan er nu 
alleen voor. Dit is het verhaal van vijf van hen. ‘Ze laten ons in de kou staan, zo voelt dat hier.’ 

Simone Gielen (Uden): ‘O nee hè, niet weer. Dat was in ons ziekenhuis echt het gevoel toen na 
de zomer de eerste coronapatiënten weer kwamen. Alsof er een trauma werd aangeboord.’ 
Bron: AD, 19 december 2020.  

‘Coronabonus’ dubbel voor zorgmedewerkers: ‘een stuk 
erkenning, maar er was ook veel verdriet’ 

De coronabonus van 1000 euro is inmiddels aan veel zorgmedewerkers overgemaakt. De 
bonus wordt door het kabinet uitgekeerd aan medewerkers die tijdens de pandemie een 
bijzondere prestatie in de zorg hebben geleverd. De 61-jarige Ada de Smit werkt in de thuiszorg 
en noemt de bonus ‘prachtig’. Voor de 57-jarige Rommie van Essen, zorgmedewerker bij een 
particuliere zorginstelling in het Westland, zorgt de bonus voor dubbele gevoelens. 



240 

 

De Smit zegt vooral blij verrast te zijn dat na alle beloftes het bedrag ook daadwerkelijk op 
haar rekening is gestort. ‘Ik kon niet geloven dat we dat bedrag echt hebben gekregen’, vertelt 
De Smit over het moment dat ze de bonus een maand geleden ontving. Van Essen ziet de 
bonus vooral als ‘een stuk erkenning’. ‘Ik en mijn collega’s zijn er heel blij mee, maar we 
hebben de laatste tijd ook zoveel verdriet gezien. Vooral bij de patiënten, dat voelt dubbel.’ 
Bron: AD, 19 december 2020.  

 

Op sommige plekken, zoals hier in de Rotterdamse wijk Ommoord, is de Primera al gesloten. 
Dit omdat er geen pakketpunt aanwezig was. © Frank de Roo  

 
Honderden pakketpunten vanaf maandag alsnog dicht 

Honderden winkels met een pakketpunt sluiten vanaf maandag alsnog hun deuren. Zowel 
Audax, eigenaar van Bruna, AKO en The Read Shop, als Primera sluit het merendeel van de 
winkels. 

Dat bevestigt een woordvoerder van Audax na berichtgeving van de NOS. De winkels mogen 
weliswaar openblijven tijdens de lockdown, maar mogen geen ‘niet-essentiële’ producten 
verkopen. ‘Klanten komen bij ons binnen voor een postzegel, maar mogen vervolgens niet de 
ansichtkaart kopen die ernaast ligt’, legt de woordvoerder uit. ‘Dat leidt tot vervelende 
situaties in de winkels. Er is frustratie bij de klant en het is ook vervelend voor de medewerker 
die het moet uitleggen. Er zijn al ongewenste woordenwisselingen geweest en dat is voor 
niemand fijn.’ 

Bovendien wegen de kosten die de winkels maken niet op tegen de opbrengsten, zelfs 
nadat PostNL pakketpunten vanaf deze week een extra vergoeding gaf om open te blijven. ‘Het 
is met pijn in ons hart, maar het lukt ons niet.’ 

Samen met brancheorganisatie NSO Retail vroeg Primera aan het kabinet om volledige 
openstelling van de winkels, nadat het kabinet eerder deze week besloot dat alle niet-
essentiële winkels moesten sluiten in de tweede lockdown. ‘Een reactie bleef uit en dus bleef 
ook de onduidelijkheid bij consumenten en winkeliers’, schrijft de keten. 

Bij Audax gaat het om 50 eigen zaken en 350 winkels van franchisenemers, die hun eigen 
afweging maken. ‘Maar we weten dat een groot deel ook zal sluiten.’ Primera zegt dat de meeste 
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van de in totaal 520 winkels dichtgaan. Audax overlegt met PostNL om zo snel mogelijk een 
oplossing te vinden voor pakketjes die bij de winkels zijn bezorgd. ‘We willen niet dat die 
tussen wal en schip raken’, zegt de woordvoerder. 

Primera-topman Gert van Doorn laat desgevraagd weten dat klanten nog tot zondag pakketten 
die nog in de winkel liggen kunnen komen ophalen. De winkels zullen geen nieuwe pakketten 
meer in ontvangst nemen. Klanten kunnen de komende dagen voor het ophalen van hun 
pakket bellen met hun lokale Primera-winkel. Audax is ‘volop in overleg’ met PostNL voor de 
afwikkeling van de pakketten. ‘Pakketten die niet voor maandag zijn afgehaald worden in 
overleg teruggestuurd. Ze hebben aangegeven dat ze hun best gaan doen’, aldus de 
woordvoerder. PostNL heeft ‘begrip voor het standpunt’ van de ketens. ‘Wij proberen het zo 
aantrekkelijk mogelijk te houden om open te blijven, maar iedere winkelier maakt zijn eigen 
afweging’,  zegt woordvoerster Tahira Limon. Daar hoort onder meer een vergoeding van 20 
euro extra per uur bij voor winkeliers. 

Er worden momenteel ruim 1,5 miljoen pakketten per dag bezorgd door PostNL. In totaal 
beschikt PostNL over zo’n 3750 pakketpunten, waarvan op dit moment tussen de 80 en 90 
procent open is. Vanaf maandag zijn dat er dus honderden minder. De sluiting zal zeker 
impact gaan hebben, aldus PostNL. PostNL vult dagelijks de informatie op de website over de 
pakketpunten aan. Daar kunnen klanten zien welke pakketpunten nog open zijn. ‘Als 
pakketten onderweg zijn naar een punt dat dichtgaat, dan wijzigen we dat naar een punt dat 
wel open is.’ Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de 173 pakket- en briefautomaten. 

PostNL heeft al aan webwinkels gevraagd de retourtermijnen te verlengen om de druk op de 
pakketbezorging te ontlasten. ‘Zodat we onze pakketcapaciteit kunnen inzetten voor het 
bezorgen van essentiële spullen zoals boodschappen en kerstcadeaus.’ Pakketbezorger DHL 
laat weten vooralsnog geen last te hebben van de sluitingen. Een woordvoerder zegt dat er nog 
genoeg punten overblijven voor DHL waar de pakketten naartoe kunnen. ‘We krijgen zelfs 
aanbiedingen van winkels die pakketpunt willen worden. Pakketjes die nu nog onderweg zijn 
naar pakketpunten die gaan sluiten worden teruggehaald. Dan wordt gekeken of ze naar een 
ander punt gaan of terug naar de verzender. Ze raken niet verloren en blijven ook niet tijden 
lang staan’, aldus de woordvoerder. 

Ook supermarktketen Albert Heijn heeft de afgelopen week 60 van de in totaal 900 
ophaalpunten voor pakketten van bol.com gesloten, meldt een woordvoerder van Albert Heijn. 
Het werd te druk bij de servicebalies van winkels in met name grote steden. ‘Daar ontstonden 
onveilige situaties vanwege lange rijen bij de servicebalies.’ 

Tot wanneer de pakketophaalpunten gesloten zijn, is nog niet bekend. ‘Er is geen einddatum’, 
aldus de woordvoerder. ‘We kijken hoe het de komende weken gaat. Dit is een van de drukste 
periodes van het jaar voor de supermarktketen.’ Bron: AD, 18 december 2020.  

De sluiting van de basisscholen had simpelweg een no-go 
moeten zijn 

Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. In 
haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren. 

Mama, hoe zeg je dat als de C en H achter elkaar staan? Omdat mijn 6-jarige dochtertje nu 
verplicht thuis zit, voel ik de behoefte om me te verdiepen in het recht op onderwijs. Mijn 
digitale enkelband leest nieuwsgierig over mijn schouder mee. Als haar school niet zo 
plotsklaps dicht had gemoeten, had ze deze week de otjes-ou en de atjes-au geoefend. Maar 
misschien is het wel beter dat ze iets leert over haar recht op onderwijs, dat nu wordt 
geschonden. 
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Voor haar, u, maar vooral voor het kabinet: ieder kind heeft recht op onderwijs. Goed 
onderwijs is immers cruciaal voor de toekomst van kinderen. Daarom is het recht op onderwijs 
vastgelegd in artikel 28 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Dat 
verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werd in 
1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Artikel 29 van dit door Nederland ondertekende 
verdrag legt uit hoe dat onderwijs eruit moet zien: ‘onderwijs aan het kind dient te zijn gericht 
op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 
lichamelijke vermogens van het kind.’ 

Een Zoom-lesje aan een 6-jarige voldoet in geen enkel opzicht aan deze kwalificaties. 
Thuisonderwijs via een schermpje, zonder andere kinderen in de buurt, sluit niet aan bij de 
lichamelijke en geestelijke vermogens van jonge kinderen. Die leren spelenderwijs, en van 
contact met anderen. Naast taal en rekenen is samenspel een van de belangrijkste dingen die 
onze 6-jarige op school leert. Bron: AD, 19 december 2020.   

 

Het afgelopen etmaal zijn er 12.282 nieuwe besmettingen gemeld, 281 meer dan gisteren. Er 
werden vandaag 56 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat betekent overigens niet dat al die 
mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met een kleine 
vertraging doorgegeven. Gisteren werden 85 sterfgevallen door corona gemeld. 

In Amsterdam waren de meeste nieuwe besmettingen (581), gevolgd door Den Haag (268) en 
Rotterdam (247). 

Ook het aantal patiënten in het ziekenhuis nam toe. In totaal liggen er nu 2065 mensen in 
het ziekenhuis, waarvan 560 op de intensive care.  

Volgens de cijfers zijn in de afgelopen zeven dagen 73.322 nieuwe besmettingen gemeld 
en 444 sterfgevallen. De week ervoor was dat respectievelijk 53.330 en 362. Sinds het begin 
van de uitbraak zijn 676.696 besmettingen gemeld en 10.461 sterfgevallen. Bron: De Stentor, 
17 december 2020. 

 Protest tegen coronamaatregelen 

Tientallen actievoerders trekken vanmiddag door Maastricht om te protesteren tegen de 
geldende coronamaatregelen. De naar schatting tachtig actievoerders dragen onder meer 
borden met het opschrift 'Vrijheid' en 'Stop de Sloop'. 

De groep trekt in een zelfbenoemde 'mars voor de vrijheid' van het station naar het Vrijthof in 
de Limburgse hoofdstad. Ze slaan onder meer op potten en pannen, blazen op fluitjes en 
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dragen lampjes mee. De demonstratie verloopt rustig, onder het toeziend oog van enkele 
agenten en handhavers. 

Op het Vrijthof zijn er sprekers en gaat de groep rond 16.00 uur een hart vormen. De 
demonstratie wordt onder meer gesteund door de groep Viruswaarheid Limburg.  
 
De coronacrisis haalt niet bij iedereen het beste boven, zo blijkt uit een peiling van 
EenVandaag onder 22.000 deelnemers. Bijna twee derde van de Nederlanders bemerkt vaker 
een 'kort lontje' bij anderen. We ervaren niet alleen meer agressie, maar één op de zes geeft 
toe zelf ook weleens agressief te zijn.  

Zeven van de tien deelnemers zeggen te maken hebben gehad met verbale agressie of 
een opgestoken middelvinger. Drie van de tien maken dit soort reacties elke maand wel een 
keer mee. Één op de zes zelfs wekelijks. Vooral bij het afstand houden in de supermarkt 
krijgen mensen te maken met vervelende reacties, aldus EenVandaag. 

De deelnemers aan het onderzoek ervaren meer stress en onzekerheid door de crisis. De 
voortdurende situatie maakt moe. De angst om besmet te raken of andere te 
besmetten zorgt voor spanning. Het feit dat anderen zich minder druk maken, levert nog meer 
stress en daarmee vaker botsingen op. Situaties escaleren sneller. Bron: De Stentor, 17 
december 2020. 
 

Corona over de grens 

Iran zucht onder de zwaarste corona-uitbraak van het Midden-Oosten én onder 
de Amerikaanse sancties. Het land heeft grote problemen om aan genees- en zorgmiddelen te 
komen, zo liet het president Rouhani al eerder weten. Internationale bedrijven en 
banken staan, uit angst voor Amerikaanse represailles, niet te springen om Iran tegemoet te 
komen. Als het land al de hand op bestellingen weet te leggen, moet er vaak contant worden 
afgerekend. 

Iran heeft officieel 1,1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld en telde inmiddels ruim 
52.000 doden. Het aankopen van een vaccin zou een grote stap zijn in het bezweren van de 
crisis. Ondanks de VS-sancties blijken er toch mogelijkheden voor Teheran te zijn om aan een 
vaccin te komen. Iran heeft zich aangesloten bij COVAX, een internationaal hulpprogramma, 
dat coronavaccins distribueert onder deelnemende landen. COVAX wordt gerund door vaccin-
alliantie Gavi.  

Volgens Gavi heeft het Amerikaanse ministerie van Financiële Zaken - de afdeling Beheer van 
Buitenlandse Activa - al goedkeuring verleend aan de deelname van Iran. Het ministerie wil 
dat echter niet bevestigen. Om zich bij COVAX in te kopen, moest Iran een vliegtuig met 
geld richting het Zwitserse Geneve sturen. Gavi houdt de kaken op elkaar over de Iraanse 
deelname en hoeveel geld daarmee gemoeid is. Feit is, zo weet persbureau AP, dat Iran 
voor maximaal 50 procent van de bevolking vaccins krijgt. 

Alireza Miryousefi, woordvoerder van de Iraanse afgevaardigde naar de Verenigde Naties, is 
duidelijk niet te spreken over de Amerikaanse sancties en bankrestricties. ‘Deze wrede 
manier van doen, werpt veel obstakels voor Iran op bij het verkrijgen van het Covid-19-
vaccin.' Miryousefi spreekt de hoop dat de internationale gemeenschap en farmaceutische 
bedrijven hun 'humanitaire verplichtingen' nakomen en de bestellingen uitvoeren. De vraag 
rijst of Iran een Amerikaans vaccin zal aannemen.  

Pakistan meldt vandaag 3297 nieuwe coronabesmettingen en 87 overlijdens. De totalen lopen 
daarmee op tot respectievelijk 454.673 en 9250. Volgens de gezondheidsautoriteiten begint 
Pakistan in maart met het inentingsprogramma tegen Covid-19.  
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Mensen die werkzaam zijn in de zorg en personen ouder dan 60 jaar krijgen voorrang bij de 
vaccinatie. Tot die tijd dringt de overheid erop aan om de afstandsregels te volgen 
en mondkapjes te dragen. In veel delen van het land zijn gedeeltelijke of 
complete lockdowns van kracht.  

Lange rijen vandaag bij de testlocaties in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Duizenden 
mensen hebben zich gemeld voor het massale testprogramma van de overheid. Iedereen die 
reden heeft om te vermoeden dat hij of zij het virus heeft, kan zich gratis laten testen. Met of 
zonder symptomen. 

Het land stelde vandaag 1053 coronabesmettingen vast. De vierde dag op rij met meer dan 
duizend nieuwe gevallen. De autoriteiten breken zich het hoofd over de aanpak van het virus 
en krijgen daarbij nogal wat kritiek te verduren. De angst bestaat dat het nog verder 
aantrekken van de maatregelen de economie zal lamleggen. 

Met de jongste cijfers komt het totaal aantal besmettingen in Zuid-Korea op 48.570, waarvan 
ruim 7000 in de afgelopen week werden vastgesteld. De afgelopen 24 uur kwamen veertien 
mensen om het leven. 

De angst dat het dagelijkse aantal doden zal toenemen, groeit naarmate de ic-afdelingen 
voller komen te liggen. Vooral in de regio Seoel komt de zorg bedden te kort en zeker 275 
mensen met ernstige klachten liggen noodgedwongen thuis in plaats van in het ziekenhuis. 

Sydney, de grootste stad in Australië, dacht het coronavirus onder de duim te hebben. Twee 
weken lang waren er geen lokale besmettingen, maar de afgelopen dagen kwamen er 39 aan 
het licht in het noorden van de stad. Uit voorzorg moeten nu een kwart miljoen inwoners tot 
donderdag zoveel mogelijk thuisblijven. 

‘Ga alsjeblieft, alsjeblieft de komende dagen niet de deur uit, tenzij het echt moet’', zegt 
premier Berejiklian van deelstaat New South Wales. Horeca en publieke voorzieningen gaan 
dicht en de stedelingen mogen alleen voor het broodnodige de deur uit, 
zoals boodschappen, doktersbezoek of werk.  

De Japanse hoofdstad Tokio heeft voor de vierde dag achter elkaar te maken met meer dan 
600 nieuwe besmettingen. Vandaag worden 736 corona-infecties gemeld. In totaal raakten 
sinds het begin van de virusuitbraak 50.890 bewoners van Tokio besmet. Bron: De Stentor,  
17 december 2020.  

Twentse coronacijfers: 711 nieuwe besmettingen en 3 nieuwe 
sterfgevallen 

ENSCHEDE - In Twente zijn het afgelopen etmaal 711 mensen positief getest op het 
coronavirus. Er zijn drie mensen overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
donderdagmiddag publiceerde. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 419 (vorige week 307). In die periode zijn 
2932 besmettingen vastgesteld, 784 meer dan vorige week donderdag, toen het aantal nog op 
2148 stond. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (125), gevolgd door Almelo (93) en Rijssen-
Holten (67). Binnen de regio is Wierden met 54 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, 
de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (220,9). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 112,7. Daarmee staat de regio vandaag tweede op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. 
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Achterhoek 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn in 24 uur tijd 86 nieuwe besmettingen gemeld. 
De meeste gevallen komen uit de gemeente Oost Gelre (30), gevolgd door Berkelland (28). In 
de oostelijke Achterhoek werd 1 sterfgeval geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 12844 nieuwe 
besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 1630 meer dan woensdag. Toen werden er 
11214 positieve tests gemeld. Bron: Tubantia, 17 december 2020. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 17-12-2020 

Twente 

- Enschede (125) 
- Almelo (93) 
- Rijssen-Holten (67) 
- Twenterand (64) 
- Hengelo (56) 
- Wierden (54) 
- Hellendoorn (46) 
- Oldenzaal (43) 
- Losser (40) 
- Haaksbergen (30) 
- Dinkelland (29) 
- Borne (28) 
- Hof van Twente (17) 
- Tubbergen (13) 
- Gemeente onbekend (6) 

Achterhoek 

- Oost Gelre (30) 
- Berkelland (28) 
- Aalten (19) 
- Winterswijk (9) 
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Laatste woorden 

Door het coronavirus blijft het ook de komende jaren druk in de Nederlandse ziekenhuizen, 
vooral in de winter. Artsen denken dat Covid-19 een vergelijkbaar verloop krijgt als de griep. 
Daarom pleiten ze voor speciaal ‘winterpersoneel’. 

‘De golf zal minder groot worden dan nu, maar ’s winters zal corona terugkomen’, zegt Hans 
Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Je moet toe naar 
seizoensarbeiders in de zorg.’ Kuijsten denkt aan een systeem waarbij mensen in de winter 
als ‘reservist’ op de ic kunnen werken. 

Peter van der Voort, hoofd intensive care bij UMC Groningen, zou in zijn ziekenhuis graag een 
reserve-ic creëren. ‘Die kun je in normale tijden voor iets anders gebruiken, maar als de nood 
aan de man komt, als ic. Daarvoor heb je een flexibele schil van personeel nodig dat ook een 
ic-basis heeft.’ 

‘Eigenlijk is elk griepseizoen in het ziekenhuis een kleine crisis’, zegt Simone Gielen, medisch 
leider acute zorg en intensivist in Bernhoven in Uden. ‘Ik verwacht dat je een golf krijgt met 
Covid én influenza. Natuurlijk, er komt een vaccin, maar we weten nog niet hoe goed dat 
werkt, voor wie, en wat het doet voor de verspreiding van het virus.’ 

Ook Van der Voort noemt een terugkerende wintergolf ‘een reëel scenario’. ‘Het hangt ook af 
van de vaccinatiegraad. Een voordeel is wellicht dat corona minder snel muteert dan griep en 
dat vaccins daardoor wellicht effectiever zijn.’ 

Ondertussen hebben ziekenhuizen de handen vol aan de tweede golf. Gisteren lagen 2034 
coronapatiënten in het ziekenhuis, ruim 400 meer dan twee weken geleden. Tijdens de tweede 
golf hielpen de ziekenhuizen al 17.000 patiënten op de normale afdelingen en 3.000 mensen 
op de ic. Dat zijn er bij elkaar inmiddels 40 procent meer dan tijdens de eerste golf, blijkt uit 
cijfers van stichting NICE. 

Daardoor piept en kraakt het, zeggen betrokkenen. ‘We hebben heel weinig vet op de botten’, 
stelt Armand Girbes, hoofd ic bij UMC Amsterdam. ‘Er zijn te weinig artsen en 
verpleegkundigen. Dat moet echt anders.’  Bron: AD, 18 december 2020. 
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